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SUNUÞ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, faaliyetlerinde
hukuk kurallarýna baðlý, vatandaþlarýna hukuki güvenlik saðlayan devlet olup, bu ilkenin
tam anlamýyla hayata geçirilmesinde Adalet Bakanlýðýna önemli görevler düþmektedir. Bu
sorumluluðunun bilincinde olan Adalet Bakanlýðý, çalýþmalarýnda, bir Devlet politikasý
olarak benimsenmiþ bulunan Avrupa Birliðine tam üyelik perspektifiyle hareket etmekte
ve hukuk politikasý açýsýndan çaðdaþ evrensel deðerleri de dikkate almak suretiyle adalet
hizmetlerinde yüksek kalite standartlarýna ulaþmayý, yargýnýn etkinlik, verimlilik ve güvenilirliðini artýrmayý hedeflemektedir.
Bu hedef çerçevesinde, yargý sistemimiz, Avrupa Birliði müktesebatý ve uluslar arasý
sözleþmeler ile Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarý dikkate alýnarak sürekli
geliþtirilmekte olup, bu amaçla mevzuatýmýzda köklü deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Temel
kanunlarýmýzdan olan Türk Medeni Kanunu ile baþlayan süreç, Türk Ceza Kanunu,
Kabahatler Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin Ýnfazý
Hakkýnda Kanunu, Çocuk Koruma Kanunu ve diðer kanunlarýn çýkarýlmasýyla devam
etmiþtir.
Bu kapsamdaki önemli geliþmelerden birisi de, bütün Avrupa Birliði üyesi ülkelerde
bulunan ve adil yargýlanma hakkýnýn saðlanmasý için önemli bir unsur olarak kabul edilen
istinaf mahkemelerinin yeniden hukuk sistemimize dahil edilmiþ olmasýdýr. 26.9.2004
tarihli ve 5235 sayýlý Kanun ile bölge adliye (istinaf) mahkemelerinin kurulmasý
öngörülmüþ, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda da
istinaf yoluna iliþkin usul hükümlerine yer verilmiþtir. Bu mahkemelerin yakýn bir gelecekte faaliyete geçmeleri ile birlikte, adil yargýlanma hakký açýsýndan önemli bir adým
atýlmýþ ve üzerindeki aðýr iþ yükü hafifletilmek suretiyle Yargýtay, gerçek bir içtihat
mahkemesi fonksiyonuna kavuþturulmuþ olacaktýr.
Ýstinaf mahkemelerinin kurulmasý, Türkiye'nin Avrupa Birliði'ne adaylýk sürecindeki
iki önemli belgeyi oluþturan Katýlým Ortaklýðý Belgesinde ve Ulusal Programda, yargýnýn
etkinlik ve verimliliðinin artýrýlmasý doðrultusunda öncelik olarak belirlenen hususlardan
biridir. Ýstinaf mahkemelerinin, belirtilen bu amaca hizmet edebilmesi için, yukarýda sözü
edilen yasal düzenlemelerden sonra adalet mekanizmasýnýn fizikî kapasite ve personel
açýsýndan hazýr hale getirilmesi özel önem arz etmektedir.
Bu kapsamda, Bakanlýðýmýz Avrupa Birliði Genel Müdürlüðü tarafýndan, bölge adliye
mahkemelerinde görev alacak hakim ve Cumhuriyet savcýlarý ile yardýmcý personelin,
mahkemelerin faaliyete geçmesinden önce istinaf konusunda eðitilmeleri ve bu suretle
geçiþ sürecinin daha az sorunla atlatýlabilmesi amacýyla "Türkiye'de Ýstinaf
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Mahkemelerinin Kuruluþunun Desteklenmesi Projesi" hazýrlanmýþtýr. Avrupa Birliði
Komisyonunca maddi olarak desteklenen ve Hollanda-Ýsveç ortaklýðý ile "eþleþtirme"
þeklinde yürütülen bu proje, 1000 hakim ve Cumhuriyet Savcýsý ile 1200 yardýmcý personelin eðitimini kapsamaktadýr. Proje kapsamýnda, eðitim faaliyetlerinde kullanýlmak ve
daha sonra teþkilata daðýtýlmak üzere; hukuk hakimlerine, ceza hakimleri ile Cumhuriyet
savcýlarýna ve yardýmcý personele yönelik üç ayrý el kitabý hazýrlanmýþ olup, bu kitaplar
istinaf usulünü hukuk, ceza ve yardýmcý personel açýsýndan ayrý ayrý ele almaktadýr.
Kitaplarýn hazýrlanmasýnda emeði geçen yerli ve yabancý uzmanlar ile Avrupa Birliði
Genel Müdürlüðü çalýþanlarýna teþekkür ediyor, kitaplarýn bölge adliye mahkemelerine
atanacak hakim-savcý ve yardýmcý personelimize faydalý olmasýný diliyorum.

Cemil Çiçek
Adalet Bakaný
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TEÞEKKÜR
AB ile iliþkilerimiz açýsýndan Türkiye'de istinaf mahkemelerinin kurulmasý konusu ilk
olarak 2003 Katýlým Ortaklýðý Belgesinde, "…istinaf mahkemelerinin kurulmasý için
gereken hazýrlýklarýn yapýlmasý" þeklinde, kýsa dönem öncelikleri arasýnda ifade edilmiþ,
Katýlým Ortaklýðý Belgesine cevap niteliðinde olan 2003 tarihli AB Müktesebatýnýn Üstlenilmesine Ýliþkin Ulusal Programda da "Yargýnýn Ýþleyiþi ve Etkin Bir Yargý Sisteminin
Kurulmasý Ýçin Kapasite Geliþtirme" baþlýðý altýnda Türkiye'nin yükümlülükleri arasýnda
sayýlmýþtýr. Ayný yerde yapýlan öncelik tanýmlamasýnda ise Avrupa Ýnsan Haklarý
Sözleþmesi ve temel özgürlüklere uygun þekilde yargýnýn etkinlik ve baðýmsýzlýðýnýn
güçlendirilmesi için istinaf mahkemelerinin kurulmasý doðrultusunda gerekli hazýrlýklarýn
yapýlmasýnýn gerekliliði vurgulanmýþtýr.
Ayný þekilde, 2005 tarihli Katýlým Ortaklýðý Belgesi'nde kýsa dönem öncelikler arasýnda istinaf mahkemelerinin kurulmasý çalýþmalarýna devam edilmesi gerekliliði tekrarlandýðý gibi, her yýl yayýnlanan ilerleme raporlarýnda da istinaf mahkemelerinin kurulmasýna iliþkin çalýþmalarýn tamamlanmamýþ olmasý eksiklik olarak ifade edilmektedir.
Avrupa Birliði Komisyonu adýna 2003, 2004 ve 2005 yýllarýnda hazýrlanan Türkiye'de
yargýnýn iþleyiþine iliþkin istiþarî ziyaret raporlarýnda da, Yargýtay'ýn iþ yükünü hafifleteceði ve ona içtihat mahkemesi olma aslî fonksiyonunu kazandýracaðýndan bahisle istinaf
mahkemelerinin kurulmasý tavsiye edilmiþtir.
Bu bilgiler ýþýðýnda, bölge adliye mahkemelerinin kuruluþunu öngören 5235 sayýlý
Kanunun yasalaþmasý aþamasýnda, Avrupa Birliðine üye ülkelerin mahkemelerinin standartlarýna uygun kurumsal yapýnýn oluþturulmasý, bu mahkemelerde çalýþacak olan hakimsavcý ve yardýmcý personelin desteklenmesi ve istinaf kanun yolunu etkin bir þekilde tatbik etmeye hazýr hale gelmelerinin saðlanmasý amacýyla Bakanlýðýmýz Avrupa Birliði
Genel Müdürlüðü tarafýndan "Türkiye'de Ýstinaf Mahkemelerinin Kuruluþunun
Desteklenmesi Projesi" hazýrlanmýþtýr.
Projenin bu temel amaçlarýný gerçekleþtirmek amacýyla, Yargýtay'da iki adet uluslar
arasý sempozyum düzenlenmesi, hakim-savcý ve yardýmcý personelin eðitimi, hakim-savcý
ve yardýmcý personel için elkitaplarý hazýrlanmasý ve yurtdýþýna çalýþma ziyaretleri yapýlmasý planlanmýþtýr.
Hazýrlanan Proje Fiþinin Avrupa Birliði Komisyonunca onaylanmasýndan sonra,
Projenin eþleþtirme ihalesinde, Hollanda büyük proje ortaðý olarak, Ýsveç ise yardýmcý
küçük ortak olarak seçilmiþ ve bu ülkelerle çalýþma planý ve eþleþtirme sözleþmesi hazýrlanmýþtýr. Bu aþamada, o zaman Adalet Bakanlýðý Avrupa Birliði Genel Müdürü olan Dr.
A. Saadet Arýkan ve tetkik hakimi Bahadýr Yakut görev almýþtýr.
V

Projenin uygulama aþamasýnda ise, Türk tarafý adýna Adalet Bakanlýðý Avrupa Birliði
Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Elçim, Hollanda adýna Hollanda Yargý Konseyi Baþkaný
A.H. Van Delden, Ýsveç adýna ise Batý Ýsveç Ýstinaf Mahkemesi Daire Baþkaný Kjell
Björnberg proje liderleri olarak görev alýrken, Amsterdam Ýstinaf Mahkemesi Baþkan
Yardýmcýsý Peter Ingelse Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný, Avrupa Birliði Genel Müdürlüðü
Tetkik Hakimi Celalettin Dönmez de Yerleþik Eþleþtirme Danýþmaný Muadili olarak projeyi yürütmüþlerdir. Kitabýn hazýrlanmasýna iliþkin çalýþmalarýn çeþitli aþamalarý ise Genel
Müdürlüðümüz tetkik hakimleri Bircan Cihangiroðlu ve Ulvi Altýnýþýk tarafýndan organize edilmiþtir.
Hukuk hakimlerine yönelik bu kitabýn hazýrlanmasý için Türk ve Avrupa Birliði Üyesi
ülke uzmanlarýndan oluþan bu komisyonda, Türk tarafýndan Galatasaray Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öðretim üyesi Prof. Dr. Hakan Pekcanýtez baþkanlýðýnda, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Halûk Konuralp, Dokuz Eylül Üniversitesi
Hukuk Fakültesi öðretim üyesi Doç. Dr. Muhammet Özekes, Ankara Ticaret Mahkemesi
Üyesi Adem Aslan, Yargýtay Tetkik Hâkimi Mine Kaya, Adalet Bakanlýðý Personel Genel
Müdürlüðü Daire Baþkaný Mustafa Kemal Özçelik, Adalet Bakanlýðý Kanunlar Genel
Müdürlüðü Tetkik Hâkimi Osman Çalýþkan yer almýþtýr. Buna karþýlýk AB tarafýndan ise
Fransa Besançon Ýstinaf Mahkemesi Daire Baþkaný ve Avrupa Konseyi Proje Ofisi
Uzmaný olan Jean Jaques Heintz, Ýsveç Svea Ýstinaf Mahkemesi hâkimi Bertil Ahnborg,
Hollanda Arnhem Ýstinaf Mahkemesi'nde Yardýmcý Personel olan Frank Hovens
katýlmýþtýr. Komisyon çalýþmalarý esnasýnda Zeynep Burcu Yavuz proje asistaný, Eylül
Þentuna ise dil asistaný olarak görev almýþlardýr.
Katýlan Türk uzmanlarca hukuk muhakemesi açýsýndan istinaf kanun yolu uygulama
usulü ele alýnmýþ, AB üyesi ülke uzmanlarý ise kendi ülkelerindeki istinaf kanun yolunun
karþýlaþtýrmalý hukuktaki yansýmasýný irdelemiþlerdir.
Ülkemizde yargýnýn etkinlik ve verimliliðinin artýrýlmasýna katkýda bulunacaðýný
düþündüðüm eðitim çalýþmalarýnýn ve bu kitabýn hakimlerimize faydalý olmasýný diler, bu
çalýþmalarda görev alan herkese Genel Müdürlüðüm adýna teþekkür ederim.
Ahmet Fýrat
Adalet Bakanlýðý
Avrupa Birliði Genel Müdürü
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ÖNSÖZ
Ýstinaf kanun yolunun hukukumuzda kabul edilmesi ile birlikte, yargýlama sistemimizde yeni bir dönem baþlamýþtýr. Hukukî altyapýsý oluþturulan bölge adliye
mahkemelerinin, fiilen faaliyete baþlamasý ve istinaf yolunun uygulanmasý ile ilk derece
mahkemesinden baþlayarak tüm yargýlama aþamalarýnda yeni bir yaklaþýmýn sergilenmesi
gereklidir. Bu yeni dönemde, daha titiz davranýlmasý, yeni yürürlüðe giren kanun yolu ve
bununla baðlantýlý diðer kurallarýn doðru anlaþýlýp doðru uygulanmasý gerekli ve zorunludur. Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasý ve istinaf yolunun uygulanmasýyla
baþlayacak bu yeni dönemde, doðru bilgilendirme ve yeni sistemin tanýtýlmasý amacýyla
bu kitapçýk hazýrlanmýþtýr. Bu kitapçýkta, hukuk yargýlamasýnda istinaf kanun yolu, uygulamaya yardýmcý olmak amacýyla temel yönleriyle açýklanmýþtýr. Kitapçýk üç bölümden
oluþmaktadýr. Birinci bölümde, istinaf kavramý ve istinafýn amacý, diðer kanun yollarýyla
iliþkisi, diðer ülkelerdeki düzenlemeler ve bölge adliye mahkemelerinin organizasyonun
anlatýldýðý genel bilgiler yer alacaktýr. Ýkinci bölümde, istinaf baþvurusu, istinaf yargýlamasý ve incelemesi ile istinaf sonucu verilecek kararlar üzerinde durulacaktýr. Üçüncü
bölümde ise, istinafýn yürürlüðe girmesi ile birlikte yeni temyiz yoluna iliþkin hususlar
açýklanacaktýr.
Bölge adliye mahkemelerinin kuruluþu ile ilgili genel gerekçede, yargýlamanýn bir çok
aþamadan oluþan bir sistem bütünü olduðu ve temelde, gerçeðe ulaþarak adlî hatalarý
önlemek amacýna dayandýðý ve yargýlama aþamalarýndan birinin de, "kanun yolu" adý
verilen "denetim muhakemesi" olduðu vurgulanmýþtýr. Yine gerekçede, kanun yolu içinde
temyizde, sadece hukuka aykýrýlýklarýn denetlendiði; bu nedenle maddî ve hukukî
gerçeklere ulaþmak ve adlî hatalarý gidermek bakýmýndan, uyuþmazlýk ve çekiþmenin
maddî olay, yani ispat yönünden ve hukuka aykýrýlýk açýsýndan uygun bir sonuca baðlanýp
baðlanmadýðýný denetleyen ve temyiz yolundan önce gelen ayrý bir kanun yoluna
gereksinim olduðu belirtilmiþtir. Bu çerçevede, gerekçede, istinaf yolunun kabulü ile adil
yargýlanma hakkýnýn ve hak arama hürriyetinin daha iyi saðlanacaðý, yargýlamada denetim
evresinin güçlendirileceði, Yargýtay'ýn gerçek anlamda içtihat mahkemesi haline geleceði,
daha saðlýklý ve güvenli bir yargýlama yapýlacaðý üzerinde durulmuþtur.
Baþlangýçta belirtilen ve Kanunun gerekçesinde vurgu yapýlan amaçlarýn
saðlanabilmesi için, yeni dönemde, üç aþamalý bir sistemi kabul eden hukuk uygulamamýzda her yargý organýnýn niteliðine ve fonksiyonuna uygun çalýþmasý zorunludur. Bu
sebeple, ilk derece yargýlamasýnda, þimdiye kadar bir kýsmý yanlýþ olan uygulama alýþkanlýklarý ile deðil; yargýlama kurallarýnýn tam uygulanmasý ile doðru bir karara varýlabilecektir. Ýstinafta ise, ilk derece mahkemelerinin kararlarýnýn, yine yargýlama kurallarý
çerçevesinde, onunla sýnýrlý olarak vakýa ve hukukî denetim yapýlmasý amaçlanmaktadýr.
Temyiz aþamasýnda ise, hukukî denetim yapýlarak, hukukun doðru uygulanmasý,
Yargýtay'ýn içtihat mahkemesi haline gelmesi önemlidir. Tüm yargýlama aþamalarýnda
azamî özenin gösterilmesi büyük önem taþýmaktadýr.
Mevcut kitapçýðýn yukarýda yapýlan açýklamalar çerçevesinde, sistemin tanýtýlmasý ve
uygulanmasýný kolaylaþtýracaðý umulmaktadýr. Ancak, þüphesiz sistem yargý kararlarýyla
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ve doktrindeki çalýþmalarla zaman içinde daha iyi anlaþýlacak ve uygulama gün geçtikçe
geliþecektir. Bu kitapçýkta istinafa iliþkin tüm sorulara cevap verildiði veya tüm sorunlarýn
açýklandýðý düþünülmemelidir. Bu doðru da, mümkün de deðildir. Zira, tüm muhtemel
sorular bu eðitim kitapçýðýnýn kapsamýnda cevaplanamaz. Ayrýca yeni uygulanacak bir sistemde, zaman içinde ortaya çýkacak sorunlar, içtihatlarla ve doktrindeki görüþlerle çözümlenebilecektir.
Tekrar vurgulamak gerekir ki, bu kitapçýkta temel noktalarý açýklanmaya çalýþýlan sistemin, temel özellikleri zedelenmeden ve amaçlanan þekilde uygulanmasý ile ancak doðru
sonuçlarýn elde edilmesi ve daha doðru ve adil bir yargýlamanýn yapýlmasý ve yargýlamada ortaya çýkan sorunlarýn bertaraf edilmesi mümkün olacaktýr.
Bu eðitim kitapçýðý hazýrlanýrken, istinaf ve yeni kanun yolu sistemi ile ilgili hükümler kabul edildikleri haliyle açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Bu sebeple, maddelerde geçen
rakamlar vs. üzerinde ayrýca durulmamýþtýr; rakamlar vs. uygulama tarihinde ayrýca güncellenmelidir.
Dikkat edilmesi gereken diðer bir husus da, bu kitapçýðýn hazýrlandýðý tarihlerde,
hukuk yargýlamasý ile ilgili olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) Tasarýsýnýn
(2006) tamamlanmýþ ve tartýþmaya açýlmýþ olmasýdýr. HMK Tasarýsýnda, istinafa ve yeni
kanun yoluna iliþkin hükümler esasa iliþkin olmayan bazý çok küçük ifade vb. deðiþikliklerle kabul edilmiþ, yeni Tasarýda sadece madde numaralarýnda deðiþiklik olmuþtur. Yeni
2006 Tasarýsý'nýn kanunlaþmasý halinde, bu hükümlerin belirtilen çerçevede göz önünde
bulundurulmasý gerekecektir.
Bu kitapçýðýn hazýrlanmasýnda, bir çok kiþinin katkýsý ve desteði bulunmaktadýr.
Kitabýn genel planý Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ tarafýndan hazýrlanmýþ, ortak çalýþma
grubunda son þekli verilmiþtir. Kitap üç ana bölümdür: Birinci bölümde kanun yollarý ve
özellikle istinafa iliþkin genel bilgiler yer almaktadýr; konuyla doðrudan baðlantýlý olan
ikinci bölümde, istinaf kanun yolu, baþvurudan karar verilmesi aþamalarýna kadar tüm aþamalarýyla açýklanmýþ; üçüncü bölümde ise, istinaf sonrasý temyiz aþamasý anlatýlmýþtýr.
Kitabýn planýna göre iþbölümü þu þekildedir: Birinci bölümde istinaf kavramý, amacý ve
diðer kanun yollarý ile iliþkisi Doç. Dr. M.Özekes, mukayeseli hukukta istinaf Mine Kaya
ve Adem Aslan, bölge adliye mahkemelerinin kuruluþ ve organizasyonu Mustafa Kemal
Özçelik, istinafta içtihatlarýn birleþtirilmesi ve zaman bakýmýndan uygulanma Doç. Dr.
M.Özekes tarafýndan; istinafa iliþkin ikinci ana bölüm Prof. Dr. H. Pekcanýtez, Doç. Dr.
Halûk Konuralp ve Doç. Dr. Muhammed Özekes tarafýndan; üçüncü bölüm Mine Kaya,
Adem Aslan tarafýndan yazýlmýþtýr. Osman Çalýþkan ise, mevzuatýn derlenmesi görevini
üstlenmiþtir. Kitabýn gözden geçirilmesi, bütünleþtirilmesi ve son kontrollerinin yapýlmasý
Doç.Dr.Muhammed Özekes tarafýndan yapýlmýþ, Arþ.Gör. Tolga Akkaya kendisine
yardýmcý olmuþtur. Kitabýn karþýlaþtýrmalý hukukla ilgili olan kýsmýna ise, Fransa
Besançon Ýstinaf Mahkemesi Daire Baþkaný ve Avrupa Konseyi Proje Ofisi Uzmaný olan
Jean Jaques HEINTZ, Ýsveç Svea Ýstinaf Mahkemesi hâkimi Bertil AHNBORG, Hollanda
Arnhem Ýstinaf Mahkemesi'nde Yardýmcý Personel olan Frank HOVENS de katký
saðlamýþlardýr.
2

KAYNAKLAR*
• Alangoya Y./Yýldýrým K./Deren-Yýldýrým N., Medenî Usûl Hukuku Esaslarý, 4. Basý,
Ýstanbul 2004.
• Deren-Yýldýrým N., "Teksif Ýlkesi Açýsýndan Ýstinaf", TBB Uluslararasý Toplantý, Ýstinaf Mahkemeleri, 7-8 Mart 2003, s. 267 vd.
• Deren-Yýldýrým N., "Ýstinafýn Gerekçelendirilmesi ve Ýstinaf Sebepleri", Özer
Seliçi'ye Armaðan, Ankara 2006, s. 693 vd.
• Ýstinaf Mahkemeleri, TBB Uluslararasý Toplantý, 7-8 Mart 2003, Ankara 2003.
(Toplantýda sunulan hukuk yargýlamasý ile ilgili bildiriler bu kaynakçada ayrýca yazar
adýna göre de gösterilmiþtir)
• Konuralp H., "Fransýz Hukukunda Kanun Yollarý Arasýnda Ýstinafýn Yeri", AÜHFD
2002/I, C. 50, S. 1, s. 25 vd.
• Konuralp H., "HUMK Tasarýsýna Göre Ýstinaf Derecesi", Teblið, II. Medenî Usûl ve
Ýcra Ýflâs Hukukçularý Toplantýsý, Eskiþehir 3-5 Ekim 2003.
• Konuralp H., Bölge Adliye Mahkemelerinde Uygulanacak Usûl (Hukuk Davalarý
Açýsýndan)", TBB Uluslararasý Toplantý, Ýstinaf Mahkemeleri, 7-8 Mart 2003, s. 247
vd.
• Kuru B., Hukuk Muhakemeleri Usûlü, C. I-VI, 6. Baský, Ýstanbul 2001.
• Kuru B./Arslan R./Yýlmaz E., Medenî Usûl Hukuku, 15. Basý, Ankara 2004.
• Özdemir, K./Balo Y. S., "Bölge Adliye Mahkemeleri", YD, C. 31, S.1-2, s. 141 vd.
• Özekes M., "Hukuk Usûlü Muhakemelerinde Yapýlan Deðiþiklikler Çerçevesinde
Kanun Yolu Ýncelemesi-Özellikle Ýstinaf-", Legal HD, Kasým 2004, s. 31103 vd.
• Öztek S., "Adalet Bakanlýðý Üst Mahkemeler Hukuk Komisyonu Tarafýndan
Hazýrlanmýþ Olan Üst Mahkemeler Tasarýsý", Yargý Reformu 2000 Sempozyumu, s.
104 vd.
• Pekcanýtez H./Atalay O./Özekes M., Medenî Usûl Hukuku, 5. Basý, Ankara 2006.
• Ruacan A., "Temyizi Kuvvetlendirmek mi Ýstinaf Teþkilatý mý", ABD 1993/1, sç 1220.
• Selçuk S., "Üst Mahkemeler Tez Elden Kurulmalý", ABD 1992/1 s. 20-25.
* Bu kaynakçada hukuk yargýlamasýnda istinafla ilgili yakýn zamanda yayýnlanmýþ eserlerle medenî yargýlama hukukundaki son dönem genel eserlerine yer verilmiþtir.

3

• Tanrýver S., "Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluþ ve Görevleri Ýle
Ýlgili Kanun Tasarýsý ile Ýlgili Bazý Düþünceler", BATÝDER 1995/1-2, s. 151 vd..
• Tarman M. Þ., "Ýstinaf Mahkemeleri Kurulsun mu?", ÝzBD 1992/2, s. 43 vd.
• Üstündað S., Medenî Yargýlama Hukuku, C. I-II, 7. Baský, Ýstanbul 2000.
• Yücel M. T., "Üst Mahkemeler Sorunu", TNBHD 1998/99, s. 10 vd.
• Yýldýrým K., Hukuk Devletinin Gereði Ýstinaf, Ýstanbul 2000.
• Yýldýrým M. K., "Kanun Yolu Olarak Ýstinaf," TBB Uluslararasý Toplantý, Ýstinaf
Mahkemeleri, 7-8 Mart 2003, s. 285 vd., TBB.
• Yýldýrým, M. K., "Medenî Usûl Hukukunda Reformatio in Peius Yasaðý, Facultatis
Decima Aniversaria, Ýstanbul 1993, s. 145 vd.
• Yýlmaz E., Ýstinaf, Ankara 2005.

4

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
GENEL BÝLGÝLER
I. ÝSTÝNAF KAVRAMI
A. Genel Olarak Ýstinaf Kavramý ve Ýstinafýn Amacý
Bir uyuþmazlýk hakkýndaki yargý kararýnýn denetimi arttýkça, adlî hatalarýn giderilmesi ihtimali artar ve kararýn en az hatayla kesinlik kazanmasý söz konusu olur. Bu noktadan
hareket edilerek, yargý kararlarýna karþý üst yargý organlarýnca denetim mekanizmasý
olarak, kanun yollarý kabul edilmiþtir. Ancak burada, denetimin nasýl ve hangi çerçevede
yapýlacaðý önem taþýyacaktýr. Denetim, ilk derece mahkemesinde yapýlan yargýlamanýn,
adeta tamamen yok sayýlarak yeniden yapýlmasý þeklinde mi, yoksa belirli noktalarda mý
yapýlmalýdýr? Eðer denetim yargýlamasý, ilk yargýlamanýn tamamen yeniden yapýlmasý
anlamýna gelecekse, o zaman bir süre sonra, ilk karar mercileri doðal olarak yeterli özeni
göstermeyecek, hatta ilk yargýlamaya gerekli önem de verilmeyebilecektir. Denetimin çok
sýnýrlý bir alanda yapýlmasý ise, denetimin amacýný her zaman saðlamayacak, bazý yanlýþlýklarýn görülmesine raðmen düzeltilememesi sonucunu doðuracaktýr.
Denetim yargýlamasý konusunda bir baþka soru ise, denetim yargýlamasýnýn, maddî
açýdan mý, yoksa sadece hukukî açýsýndan mý yapýlacaðý noktasýnda karþýmýza çýkmaktadýr. Denetim, sadece maddî açýdan, vakýalara baðlý olarak yapýlacak olursa, hukukî
deðerlendirme yanlýþlýklarý düzeltilemeyecek; denetim, sadece hukukî açýdan yapýlacak
olursa, o zaman da maddî konularda, vakýa deðerlendirmesindeki yanlýþlýklara müdahale
edilemeyeceðinden, yanlýþ maddî vakýa deðerlendirmesinden doðru bir hukukî sonucun
ortaya çýkarýlmasý güçleþecektir.
Yukarýda belirtilen tüm hususlar gözetilerek, ortaya çýkacak sorunlarýn giderilmesi
amacýyla iki dereceli bir denetim mekanizmasýnýn, hem denetim bakýmýndan hem de adil
ve güvenli yargýlama bakýmýndan daha uygun olacaðý kabul edilmiþtir. Önceleri, sadece
maddî denetim yapmak, adeta ilk yargýlamayý tekrarlayacak þekilde istinaf yolu; hukukî
denetim yapmak üzere de temyiz yolu kabul edilmiþtir. Ancak zamanla, istinaf belirli
çerçevede maddî ve ayný zamanda hukukî denetim yapan bir kanun yolu, temyiz ise
sadece hukukî denetimi saðlayan kanun yolu olarak geliþmiþtir. Ancak, bölge adliye
mahkemelerinin kuruluþundan önce bizim ülkemizde olduðu gibi, istinaf denetiminin
bulunmadýðý sistemlerde, yani sadece iki dereceli yargýlamanýn (ilk derece ve temyiz) ve
bir aþamalý denetimin (sadece temyiz) geçerli olduðu sistemlerde, temyiz istinaftaki kadar
geniþ olmasa da belirli ölçüde, maddî denetim de yapar hale gelmiþtir. Bu, bazen
kaynaðýný kanundan alarak bazen de uygulamadaki ihtiyaçlardan doðmaktadýr. Örneðin,
istinafýn kabulünden önce HUMK m. 428/I, b. 5’de “meselei maddîyenin takdirinde hata
edilmesi” bir temyiz sebebi olarak kabul edilmiþ bulunmaktadýr. Buna dayanan Yargýtay
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da, hukukî deðerlendirme dýþýnda maddî konularý, hatta delil deðerlendirmesini dahi
denetler hale gelmiþtir.
Ülkemizde, istinaf ve temyiz þeklindeki kanun yolu sistemi Osmanlý Döneminde özellikle yeni mahkemelerin kurulmaya baþlandýðý son dönemde, 19. yüzyýlda hukukumuza
girmiþtir. Bu dönemde çok farklý mahkemelerin kurulmasý, farklý bir kanun yolu ve onun
içinde de istinaf sistemi kabul edilmiþtir. Ancak, bu dönemde istinafýn yaygýn bir uygulama alaný bulduðu ve tam olarak uygulandýðý söylenemez. Daha sonra, Cumhuriyetin kuruluþu ile birlikte, yeni bir yapýlanmaya gidilmesi, bunun yanýnda yetiþmiþ hâkim vs. diðer
sebeplerle 469 sayýlý “Mehâkimi Þeriyenin Ýlgasýna ve Mehâkim Teþkilatýna Ait Ahkâmý
Muaddil Kanun” ile istinaf mahkemeleri kaldýrýlmýþtýr. Ýlerleyen dönemlerde, zaman
zaman istinaf mahkemelerinin kurulmasý yönünde görüþler ortaya çýkmýþ, bu konuda
hazýrlýklar yapýlmýþsa da, bilhassa hem maddî hem de insan kaynaðý yönünden gerekli alt
yapýnýn oluþmadýðý gerekçeleri ve konunun da tam takip edilmemesi sebebiyle istinaf
mahkemeleri kurulamamýþ ve istinaf kanun yolu kabul edilmemiþtir. En son 5235 sayýlý ve
5236 sayýlý Kanunlarla istinaf yolu ve istinaf mahkemesi olarak bölge adliye mahkemeleri
hukuk sistemimize dâhil olmuþtur. Þüphesiz bu kanun yolunun kabulünde, dünyada son
yüzyýlda yargýlamadaki belki de en önemli kavram olarak karþýmýza çýkan “adil yargýlanma hakký” ve bu konudaki genel kabul gören uluslararasý kuruluþlarýn tavsiye kararlarý ile
uluslararasý geliþmeler de önemli rol oynamýþtýr. Zira, iki dereceli bir kanun yolu sistemiyle daha adil ve doðru bir yargýlamanýn yapýlacaðý konusunda tereddüt yoktur. Ayrýca,
sadece hukukî denetim yapan temyiz dýþýnda, maddî denetimi de saðlayan istinaf yolu ile
yargýsal denetimde daha saðlýklý sonuçlarýn alýnmasý mümkün olacaktýr.

B. Ýstinafla Ýlgili Görüþler
Ýstinaf yoluna yönelik lehte ve aleyhte görüþler ileri sürülmüþtür. Bunlarýn ayrýntýsýna
girmeden þu þekilde özetlemek mümkündür:
Ýstinafýn aleyhinde olan görüþler temelde þu noktalarda toplanmaktadýr:
 Ýstinafla ülkemizde þikâyet edilen, uzun süren yargýlamalar daha da uzayacaktýr.
 Yeni bir denetim aþamasý ile yargýlama daha da pahalý hale gelecektir.
 Birden fazla üst mahkeme kurulacaðýndan, içtihat birliði bozulacak, hukukî
bütünlük zedelenecektir.
 Ýstinafta (sýnýrlý da olsa) yeniden bir inceleme yapýlmasý ilk derece
mahkemelerinin önemini azaltacak, bazen ilk derece yargýlamasý bir formalite
haline gelebilecektir.
 Ýstinaf için gerek bina gerek maddî ve teknik alt yapý gerekse kalem personeli,
hâkim gibi insan alt yapýsý henüz tam olarak oluþturulamadýðýndan, bu þekilde
baþlayacak bir uygulamadan da istenen sonuç elde edilemeyecektir.
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Ýstinafa yöneltilen bu eleþtirilere karþý istinaf lehinde olan görüþlerin temel noktalarý
ise þunlardýr:
 Geliþmiþ bir çok ülke ikili bir denetim (istinaf-temyiz), üç aþamalý bir yargýlamayý
(ilk derece-istinaf-temyiz) kabul etmiþtir. Zira, bu hukuk devletinin ve hak arama
hürriyetinin garantisidir.
 Ýstinafýn en önemli özelliði, daha adil ve doðru karar verilmesidir. Yargýlamanýn
amacý temelde adaleti gerçekleþtirmek olduðuna göre, iyi bir istinaf uygulamasý
ile ona yöneltilen eleþtiriler giderileceði gibi, daha adil bir yargýlama da yapýlmýþ
olacaktýr.
 Sadece hukukî denetimin yapýldýðý temyiz, denetim bakýmýndan istenen sonucu
saðlayamayacaktýr; bu sebeple (sýnýrlý ya da geniþ) bir maddî denetime de ihtiyaç
vardýr, bu da temyizle ilk derece arasýnda istinafla saðlanabilir.
 Ýstinafta maddî denetimin de yapýlmasý, ilk derece mahkemelerini daha dikkatli
davranmaya sevkedecektir. Ýlk derecenin önemsizleþeceði yönündeki eleþtiri ise,
istinaftaki incelemenin belirli konularda sýnýrlanarak bir tekrar yargýlamasý
olmasýnýn önüne geçilerek aþýlabilir; nitekim ülkemizde bu ikinci istinaf sistemi
kabul edilerek ilk derece yargýlamasýnýn da önemi azaltýlmamýþtýr.
 Ýstinaf hâkimlerinin daha tecrübeli ve bilgili olmasý ve uzmanlaþmasý, ayrýca
istinaf mahkemelerinin toplu mahkeme olarak yargýlama yapmasý sebebiyle, daha
saðlýklý ve doðru karar vermek mümkün olacaktýr.
 Ýstinafýn yargýlamayý uzatacaðý her zaman doðru deðildir; ayrýca, güvenli bir
yargýlama için makul bir uzama kabul edilebilir. Özellikle ilk derecede olgunlaþan
dosyanýn, istinafta gerekli noktalarda incelenme yapýlmasý ve yargýlamayý yeniden
yapan istinaf sisteminin kabul edilmediði ülkelerde (ülkemizdeki gibi)
yargýlamanýn uzamasý riski de en aza indirilmeye çalýþýlmýþtýr. Ayrýca, bazý
kararlarýn istinafta kesinleþeceði düþünülürse, bu tür kararlar bakýmýndan zaten
uzama da söz konusu olmayacaktýr. Ülkemizde yargýlamalarýn uzama
sebeplerinden biri de Yargýtay’ýn iþ yüküdür. Ýstinafla Yargýtay’ýn iþ yükü
azalacaðý için, temyiz aþamasý kýsalacaðýndan, bu konuda alýnacak diðer
tedbirlerle istinafýn yargýlamayý uzatmasýnýn önüne geçilebilecektir. Ýstinafla
birlikte yürürlükten kalkacak olan, (aslýnda gerçekte bir kanun yolu olmayan)
karar düzeltme þeklindeki hukukî yol da istinaf eksiliðine duyulan ihtiyacýn bir
göstergesi olarak kanunda yer almýþ bir düzenlemedir. Ýstinaftan önce uygulanan
karar düzeltme yolunun kalkmasý ile de daha önce kullanýlan bir aþama artýk
mevcut olmayacaðýndan, bu yönüyle de yargýlamanýn uzamasýnýn önüne geçilmiþ
olacaktýr.
 Ýstinaf her zaman daha pahalý bir yargýlama anlamýna gelmeyecektir. Zira, kötü bir
adli sistemin ve gayri adil kararlarýn, hem ekonomik hem de sosyal maliyeti daha
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aðýrdýr. Ayrýca, bazý uyuþmazlýklar istinafta sonuçlanabileceðinden düþünüldüðü
þekilde pahalý bir yargýlama söz konusu olmayacaktýr. Ýþlevsel bir adli yardým
sistemi ve doðru bir adli yönetimle bu konudaki sorunlarýn aþýlmasý da
mümkündür. Ýstinafla birlikte, mahkeme dýþý uyuþmazlýk çözüm yollarýnýn
geliþtirilmesi de düþünüldüðünde, bu konuyla ilgili eleþtirilerdeki haklýlýk payý da
azaltýlmýþ olacaktýr.
 Temyiz mercii olan Yargýtay, tek bir mahkeme olarak örgütlenmiþtir; bu sebeple
bir denetim mercii olarak ülkenin her yerine ulaþmasý söz konusu deðildir.
Ýstinafta ise, bölge adliye mahkemeleri ülke geneline yayýldýðýndan, denetim
mekanizmasýnýn hak arayanlara daha yakýn olmasý ve denetime kolay ulaþýlmasý
mümkün olacaktýr.
 Ýstinafla birlikte, Yargýtay içtihat oluþturma ve hukukî denetim yapma görevini
tam olarak yerine getirebilecektir. Bugün Yargýtay’ýn kabul edilebilir olanýn
üstünde bir iþyükü ile karþý karþýya olmasý, istenen sonucu saðlamamaktadýr.
Yargýtay’ýn otuzun üstündeki daire sayýsý ile de gerçek iþlevini yerine getirmesi
mümkün deðildir. Ýstinafýn ülkemizde en önemli sonuçlarýndan biri, Yargýtay’ýn
iþlevini tam olarak yerine getirmesine katký saðlamasý ve Yargýtay’ýn gerçek bir
içtihat mahkemesine dönüþmesidir. Bu sebeple, istinafýn içtihat daðýnýklýðýna yol
açacaðý eleþtirisi haklý deðildir. Kaldý ki, içtihatlarýn birleþtirilmesi konusunda da
gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr.
 Ýstinaf için alt yapý ve personel konusundaki eksikliklere yönelik eleþtiride
haklýlýk payý vardýr. Ancak, bu mahkemeler kurulmadýkça, gerçek ihtiyaçlarýn
tespiti de giderilmesi de sürekli ertelenecek ve tamamlanamayacaktýr. Zaman
içinde doðru bir planlama ile bu yöndeki eleþtirinin aþýlmasý mümkündür.
Özellikle de teknik imkânlarýn geliþmesi sayesinde bazý kolaylýklar da ortaya
çýkacaktýr. Þüphesiz, istinafýn kaldýrýldýðý döneme göre, bugün ülkemiz çok ileri
bir noktadadýr.
 Tüm bu lehe ve aleyhe görüþler birlikte deðerlendirildiðinde, doðru ve amacýna
uygun istinaf iþleyiþinin, adalete ve yargý sistemine önemli katký saðlayacaðý
açýktýr. Þüphesiz bu konuda, tüm yargý mensuplarýna, özellikle de istinaf
mahkemesi hâkim ve personeline önemli görevler düþmektedir.

II. ÝSTÝNAF YOLUNUN DÝÐER KANUN YOLLARI ÝLE KARÞILAÞTIRMASI
Yukarýda yapýlan açýklamalar sonucu, aslýnda istinafla diðer kanun yollarý arasýndaki
farklýlýk ve iliþki de genel hatlarýyla ortaya çýkmýþ bulunmaktadýr. Bu farklýlýk ve iliþkiyi
ortaya koymak bakýmýndan istinaf öncesi ve sonrasý yargý sistemimizdeki kanun yollarýna
kýsaca göz atmakta yarar bulunmaktadýr.
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Bilindiði üzere, istinaf sisteminin kabulü ve bölge adliye mahkemelerinin
kurulmasýndan önce, ülkemizde olaðan ve olaðanüstü kanun yollarý olarak þu yollar
mevcuttu. Olaðan kanun yolu olarak, ilk derece mahkemelerinin kararlarýna karþý
Yargýtay’da temyiz; temyiz üzerine verilen Yargýtay kararlarýna karþý da (belirli þartlar
altýnda, baþka ülkelerde pek örneði olmayan) yine Yargýtay’da temyiz kararýný veren
daireye karar düzeltme yoluna baþvurulmasý mümkündü. Olaðanüstü kanun yolu olarak da
kesinleþen kararlara karþý, temel bazý yargýlama hatalarý söz konusu olduðunda, yargýlamanýn yenilenmesi bir kanun yolu olarak düzenlenmiþti.
Ýstinaf ve bölge adliye mahkemelerinin kurulmasý ile birlikte olaðan kanun yollarý
olarak, ilk derece mahkeme kararlarýna karþý bölge adliye mahkemesinde istinaf, bölge
adliye mahkemelerinin kararlarýna karþý da Yargýtay’da temyiz yoluna baþvurulacaktýr. Bu
yeni kanun yolu sistemi ile birlikte karar düzeltme de yürürlükten kalkacaktýr. Olaðanüstü
kanun yolu olarak yargýlamanýn yenilenmesi yine kesinleþmiþ kararlara karþý yürürlükte
olacaktýr.
Öncelikle kanun yolunun, geniþ anlamda kararlara karþý bir hukukî baþvuru yolu ve
hukukî çare olduðunu, ancak her hukukî çare veya baþvuru yolunun kanun yolu anlamýna
gelmediðini belirtmek gerekir. Zira, klasik ve gerçek anlamda kanun yolunun iki temel
özelliði bulunmaktadýr. Bunlar, kesinleþmenin ertelenmesi (erteleyici etki) ve bir üst
mahkeme tarafýndan incelenmedir (aktarýcý etki). Bu çerçevede, kesinleþmeye müsait bir
kararýn kesinleþmesini etkilemeyen ya da üst mahkeme tarafýndan incelenmeyen bir
hukukî baþvuru ya da hukukî çare, gerçek anlamda bir kanun yolu olarak kabul edilemez.
Bu sebeple, (örneðin ara kararýna ya da geçici nitelikteki bir karara karþý) ayný
mahkemeye yapýlan itirazlar ya da (geniþ anlamda yargý-icra organý olmakla birlikte
mahkeme olmayan) icra dairesi kararlarýna karþý icra mahkemesine þikâyet birer hukukî
çare ya da hukukî baþvuru yoludur; ancak kanun yolu deðildir. Bu sebeple, kanun yolundan bahsedebilmek için öncelikle üst mahkeme tarafýndan incelemenin söz konusu olmasý
ve bu incelemenin kararýn kesinleþmesine engel olup kesinleþmeyi ertelemesi gerekir.
Ýstinaf bir kanun yolu olarak temyizle benzerlik göstermekle birlikte önemli farklýlýklarý da içinde barýndýrmaktadýr. Ýstinafta da, temyiz gibi, daha alt derece (ilk derece)
mahkemesince verilen bir kararýn incelenmesi ve bu incelemenin kararýn kesinleþmesine
engel olmasý söz konusudur. Ancak, istinafý temyizden ayýran temel farklýlýk, incelemenin
niteliðidir. Yukarýda da belirtildiði üzere, temyizde kural olarak hukukî denetim yapýlmaktadýr; istinafta ise (kanunda sýnýrlarý çizilen çerçevede) maddî denetim (vakýa denetimi) ile hukukî denetim birlikte yapýlmaktadýr. Ayrýca, istinaf kararlarý (verildiði anda kesin
olduðu belirtilenler hariç) temyiz denetimine tâbidir. Oysa, temyiz sonucu verilen kararlar
hakkýnda, baþka bir üst yargý organýnýn denetimi söz konusu deðildir. Bu temel farklýlýklara uygulamada dikkat etmek çok önemlidir. Özellikle, yeni sistemle birlikte Yargýtay’ýn,
kanunda da kýsmen temel bulan (ancak yeni dönemde artýk geçerli olmayan) maddî meselelere veya delil deðerlendirmesine iliþkin denetim yapmamasý, sadece hukukî denetim
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yapmasý ve içtihat oluþturmasý gereklidir. Aksi halde, iki defa istinaf incelemesi yapýlmasý
gibi bir durum söz konusu olacaktýr.
Ýstinafla birlikte yürürlükten kalkacak olan karar düzeltme yoluyla da istinaf arasýnda
bir karþýlaþtýrma yapmak aslýnda çok da doðru deðildir. Zira, istinafla birlikte artýk karar
düzeltme aþamasý uygulamadan kalkacaktýr. Ayrýca, karar düzeltmenin gerçek anlamda
kanun yolu olduðu da tartýþmalýdýr. Karar düzeltmede, kanun yolunun temel özelliklerinden olan üst mahkemede incelenme özelliði bulunmamaktadýr. Zira, karar düzeltme
için yine kararý inceleyen ayný merciye, yani temyiz incelemesi yapan Yargýtay’a baþvurulmaktadýr. Yukarýda belirtildiði üzere, bu bir hukukî baþvuru yolu ve hukukî çare olsa
da, dar ve teknik anlamda kanun yolu özelliði taþýmamaktadýr. Ýstinaf yolunun kabulünden
önce, Yargýtay’ýn belirli ölçüde bu fonksiyonu da üstlenmesinin ortaya çýkardýðý sakýncayý
gidermek için karar düzeltme yolu kabul edilmiþ, adeta kýsmî ve eksik bir ikili aþama oluþturulmaya çalýþýlmýþtýr. Ýstinafla birlikte artýk karar düzeltme yolu uygulanmayacaktýr.
Ýstinafla, yargýlamanýn yenilenmesi yolu ise birbirinden tamamen farklý yollardýr. Zira,
gerek istinaf gerekse temyiz, henüz karar kesinleþmeden önce bir denetim yolu olarak
öngörülmüþtür; istinaf ilk derecenin, temyiz istinafýn kararlarýný denetlemektedir. Oysa,
yargýlamanýn yenilenmesinde, kesinleþmiþ bir karar mevcuttur, bu kesinlik herhangi bir
kanun yoluna baþvurmadan gerçekleþebileceði gibi, kanun yollarýndan geçerek de kesinleþmiþ olabilir; ayrýca yargýlamanýn yenilenmesi kararý veren mahkemeden isteneceði için
üst yargý organýnca denetim de söz konusu deðildir. Bu sebeplerle, aslýnda olaðanüstü bir
kanun yolu olarak ifade edilen yargýlamanýn yenilenmesinin, kanun yolu olup olmadýðý da
tartýþmalýdýr. Belirtilen yönleriyle yargýlamanýn yenilenmesi de istinaftan farklý bir hukukî
çare, baþvuru yoludur.

III. MUKAYESELÝ HUKUKTA ÝSTÝNAF
Aþaðýda, istinaf sisteminin diðer ülkelerdeki uygulanýþý bakýmýndan bir fikir edinilmesi amacýyla, bazý ülkelerdeki istinaf sistemi hakkýnda genel bir bilgi verilmeye
çalýþýlmýþtýr. Aþaðýdaki açýklamalar, genel çerçeve niteliðinde olup, her ülkedeki sistemin
tüm ayrýntýlarýný içermemektedir.

A. Ýsveç Hukukunda
Ýsveç’te Anayasa ile baðýmsýzlýklarý teminat altýna alýnan mahkemeler genel ve özel
mahkemeler olarak ikiye ayrýlýrlar. iki adet genel mahkeme organizasyonu bulunmakta
olup bir tanesi genel adli mahkemeler diðeri ise genel idari mahkemelerdir. Genel adli
mahkemeler hukuk ve ceza davalarý ile ilgilenirken, genel idare mahkemeleri kamu
otoriteleri ile kiþiler arasý davalara bakarlar. Bunlardan baþka bir de özel mahkemeler
bulunmakta olup, özel mahkemeler ise Ýþçi Mahkemesi, Pazar Mahkemesi, Patent
Mahkemesi ve Toprak Mahkemesidir.
Genel mahkemelerin yargýlama usûlü birkaç temel prensip üzerine kuruludur:
Sözlülük prensibi gereði dava sözlü bir duruþmadan sonra karara baðlanýr. Doðrudanlýk
10

prensibi, hükmün sadece ana duruþmada olanlar üzerine temellendirilebileceðini anlatýr.
Bir baþka deyiþle, ele alýnmasý istenen konu esas duruþmada tekrarlanmalýdýr. Deliller
mahkemeye dolaysýz olarak iletilmeli, tanýk vb. doðrudan mahkeme önünde dinlenmelidir.
Teksif (yargýlamanýn yoðunlaþtýrýlmasý) prensibi davanýn tek bir duruþmada bütün olarak
sonuçlandýrýlabilecek þekilde hazýrlanmasýný ifade eder. Ancak bu prensiplerden her
davanýn somut özelliðine göre sapmalar mümkündür.
Ýsveç’te genel adli mahkemelerde üç aþamalý bir yargý sistemi olup bunun ilk
aþamasýný ilk derece mahkemeleri (yerel mahkemeler) oluþturmaktadýr. Ýkinci aþamayý
istinaf mahkemeleri, son aþamayý ise Yüksek Mahkeme oluþturmaktadýr.
Yerel mahkemeler ilk derece mahkemeleri olup Ýsveç’te çeþitli büyüklüklerde 56 yerel
mahkeme bulunmaktadýr. Dava türüne göre düzenlenen bu mahkemelerde davalar, heyet
olarak ya da tek hâkimle görülebilmektedir. Yerel mahkemelerdeki hukuk davalarýnda
hazýrlýk duruþmalarý ve esas duruþmalarý yapýlýr. Dava dilekçesi ile baþlayan davada
davacý, iddiasýný, delillerini ve bu delillerle neyi kanýtlamayý amaçladýðýný bildirir. Dava
dilekçesi davalý tarafa bildirilerek savunma ve gerekçelerini bildirmesine imkan saðlanýr.
Davalýnýn cevap dilekçesi davacýya teblið edilerek hazýrlýk duruþmasý günü belirlenir.
Sözlü veya yazýlý veya her ikisi ile görülen hazýrlýk duruþmasýnda taraflar açýklamalarda
bulunurlar ve karþý taraftan da açýklamada bulunmasýný isteyebilirler. Hâkim bu aþamada
taraflara sorular sorarak açýk veya eksik hususlarýn tamamlanmasýný saðlar. Hazýrlýk
duruþmasýnýn amacý, davayý aralýksýz bir þekilde karara baðlayacak olan sözlü esas duruþmaya hazýr hale getirmektir. Bu nedenle taraflar uzlaþýr ya da dava kabul edilirse artýk esas
duruþmaya gerek kalmaz.
Esas duruþmalar baþvurularýn sunulmasý ve iddialar, kanýtlarýn ve son iddianýn
dinlenmesi aþamalarýndan oluþmakta olup, karar birkaç hafta içinde ilan edilir.
Yerel mahkeme kararlarýna karþý Ýsveç’te bulunan 6 adet istinaf mahkemesine
gidilebilir. Yerel mahkemelerin ara kararlarý ve nihaî kararlarý ile geçici tedbirler aleyhine
istinaf yoluna baþvurmak mümkün olup, karardan sonraki üç hafta içinde istinaf
baþvurusu yapýlmalýdýr. Süresinde yapýlmayan baþvuru reddedilir, bu karara karþý da
istinaf yoluna baþvurulabilir. Ýstinaf yoluna baþvurulabilecek olan kararlar Ulusal Sigorta
Yasasý ile her yýl için belirlenen miktarý (2006 yýlý için 4000 Euro) geçen kararlardýr. Bu
miktarýn altýnda kalan davalar sözkonusu ise, istinaf incelemesi yapýlabilmesi izne tâbidir.
Bu izin, kanunun uygulanmasý konusunda istinaf mahkemesince verilecek kararýn önemli olduðu hallerde ve yerel mahkeme kararýnýn deðiþtirilmesi için sebepler bulunmasý ile
diðer olaðan dýþý hallerde mümkündür.
Ýstinafa baþvuran taraf, kararda deðiþiklik yapýlmasý gereken hususlarý ve bunlarýn
gerekçesini, sunacaðý delilleri ve sebeplerini de açýkça belirtmelidir. Bu hususlardaki
eksikliðin tamamlanmasý için tarafa süre verilir, uyulmazsa istinaf baþvurusu geçersiz
sayýlýr. Ýstinaf dilekçesi diðer tarafa teblið olunur; karþý tarafýn da istinafta bulunma hakký
vardýr.
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Ýstinaf mahkemelerinde esas duruþma hazýrlýðý yazýlý olarak yapýlýr. Esas duruþmada
sözlü duruþma yapýlýr. Ancak, baþvuran tarafýn iddiasý kabul edilirse, istinafýn temelsiz
olduðu açýkça anlaþýlýrsa, taraflarca yargýlamanýn duruþmasýz olarak görülmesi istenirse,
dava miktar itibarýyla istinaf sýnýrý altýndaki davalardan ise veya esas duruþmanýn gereksiz olduðu açýkça görülüyorsa, istinaf mahkemesi duruþma yapmadan karar verebilir.
Kural olarak istinaf mahkemesine yeni delil, vakýa veya þartlar getirilemez. Bu kural
katý bir kural olup, nedeni ilk derece mahkemelerinde davanýn görülmesine vurgu yapmaktýr. Yani taraf dava açarken vakýa ve delilleri ayrýntýlý olarak incelemeli ve bunlarý
yerel mahkemeye sunmalýdýr. Bu, usûlünce savunma hazýrlanmasýnýn bir güvencesi
olduðu gibi usûl ekonomisinin de gereðidir. Yeni delililerin ileri sürülmesi halinde bunlarýn analizi kolay olsa da çoðunlukla yeni vakýalarýn analizi zordur. Taraflarýn ilk derece
mahkemesinde sunduklarýnýn yorumlanmasý ve istinaf mahkemesinde söyledikleri ile
kýyaslanmasý gerekecektir. Taraflar anlaþarak da olsa yeni vakýa ve delil getiremezler.
Ancak yeni vakýa ve delil getirmeme kuralýnýn istisnalarý sözkonusudur. Gerçeði bulma
amacýnýn geçerli olduðu davalardan olan ceza davalarý ile aile hukukuna iliþkin davalarda, taraflarca yeni delil, vakýa ve þartlar getirilebilir.
Yüksek Mahkeme, en üst dereceli genel mahkemedir. Yüksek mahkeme hem maddî
vakýalarý hem de hukukî konularý inceleme yetkisine sahiptir. Davanýn Yüksek
Mahkemede görülebilmesi için izne ihtiyaç vardýr. Sýnýrlý sayýdaki bu haller; davanýn
yeniden incelenmesinin usûl hukuku açýsýndan gerekli olmasý veya ilk derece
mahkemesindeki duruþmada büyük bir usûl hatasý yapýlmýþ olmasýdýr.

B. Alman Hukukunda
Bir Anayasa Mahkemesi’nin de bulunduðu Almanya’da genel mahkemeler ceza ve
hukuk davalarýna bakarlar. Genel mahkemelerin yaný sýra iþ davalarýna, sosyal güvenlik
davalarýna, vergi davalarýna ve idari davalara bakan ayrý mahkemeler bulunmaktadýr.
Alman hukuk yargýlamasýnda dört aþamalý sistem geçerli olup, ilk derecede yerel
mahkemeler (Amtsgerichte-sulh mahkemeleri), eyalet mahkemeleri (Landgerichte-asliye
mahkemeleri), istinaf mahkemeleri (Oberlandesgerichte-yüksek eyalet mahkemeleri) ve
Federal Mahkeme (Bundesgerichtshof) bulunmaktadýr.
Ýlk derece mahkemeleri, kira ve aile hukukuna iliþkin miktar ve deðeri beþ bin Euro’yu
geçmeyen hukuk davalarýna bakarlar. Bunlar dýþýndaki tüm davalara ilk derece mahkemesi olarak eyalet mahkemelerinde bakýlýr. Ýlk derece mahkemelerinde yargýlamanýn hýzlý ve
verimli sürmesi esas olduðundan, taraflar bu konuda mahkemelerle iþbirliði içinde çalýþmak zorundadýrlar. Bu baðlamda taraflar iddia, savunma ve kanýtlarýný olabildiðince tam,
açýk ve makul bir þekilde sunarlar. Mahkeme taraflara iddialarýný ve argümanlarýný sunmalarý için belli bir süre verir ki, bu süreye uyulmadýðýnda, mahkeme geç öne sürülen
iddia ve delilleri kabul etmeyebilir. Açýk olmayan hususlar mahkemece taraflara açýklattýrýlýr ki, bunun yapýlmamasý bir istinaf sebebi olabilir.
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Ýlk derece yargýlamasýnýn iki aþamasý vardýr. Ýlk aþama mahkeme tarafýndan belirlenecek sözlü veya yazýlý aþamadýr ki bu aþamaya duruþmaya hazýrlýk aþamasý da
denebilir. Ýkinci ve asýl aþama ise sözlüdür ve duruþmayý kapsar. Hâkim duruþma öncesi
taraflarýn iddia ve savunmalarýný alýr, varsa eksiklikleri açýklattýrýr ve incelenecek delillerin nelerden ibaret olduðunu inceler. Bu aþama tamamlandýktan sonra asýl duruþma aþamasýna geçilir. Ýkinci ve asýl aþama sözlü yapýlýr ve duruþmayý da içerir. Bu aþamada
taraflar iddia ve savunmalarýný hâkimle tartýþýrlar, tanýklarýný ve diðer delillerini sunarlar
ve hâkim bu duruþma esnasýnda öne sürülen iddialarý nazara alýr.
Ýlk derece mahkemelerinin nihaî kararlarýna (hükümlerine) karþý istinaf yolu açýktýr.
Ancak ilk derece mahkemelerince nihaî kararlar öncesi verilen kararlar (çoðunlukla usûle
iliþkin konularda) (Beschluss) için kural olarak itiraz yolu açýktýr. Bu itiraz prosedürü de
istinaf yargýlamasýna benzer þekildedir, ancak daha az biçimseldir. Kanun koyucu tarafýndan bunlara karþý itiraz yolu kapatýlmýþ ise, istinaf yoluna gidilebilir. Alman hukukunda
tüm nihaî kararlara karþý istinaf yolu açýktýr. Ancak miktar ve deðeri 600 (altý yüz)
Euro’nun altýndaki davalarda izin sistemi geçerli olup, ilk derece mahkemesinin izni
üzerine istinafa gidilir. Ýstinaf mahkemeleri, eyalet mahkemelerinden istinafa getirilen
bütün hükümler ve yerel mahkemelerin aile hukuku ve uluslararasý hukuka iliþkin tüm
hükümlerini denetlerken, asliye mahkemeleri yerel mahkemelerden istinafa gelen diðer
bütün hükümleri denetlerler. Ýstinafa baþvurma süresi bir aydýr. Ancak bu hükümden sonra
tamamlayýcý bir hükümle karar tamamlanýrsa yeniden istinafa baþvuru süresi baþlar. Ýstinaf istemi bir dilekçe ile baþlar, bu istemde gerekçe belirtilmelidir.
1 Ocak 2002’den önce davalar yeniden inceleniyordu, ama taraflar ancak bunun için
meþru bir zeminleri varsa yeni vakýa ve delil sunabiliyorlardý. Kanun koyucunun amacý,
vakýalarýn ilk derecede sunulmasý ve deðerlendirilmesinin saðlanmasýydý. Yeni vakýalarýn
ve iddialarýn istinaf aþamasýnda sunulmasý konusunda Alman hukuku çok karýþýk bir
sisteme sahipti. Mesela ilk derece mahkemesi bir tarafa iddialarýný sunabilmesi için bir
süre tanýdýysa ve taraf bu sürenin bitiminden sonra iddialarýný sunduysa ve kabul edilebilir
bir açýklamasý yoksa, bu iddialar hem ilk derecede hem de istinaf aþamasýnda reddeliyordu. Ýstinaf Mahkemesi ancak prosedürde bir gecikmeye yol açmayacaðýna kani olursa,
yeni vakýa ve kanýtlarý kabul ediyordu. Ancak uygulamada avukatlar bu kurallarý aþmak
için çeþitli yollar buldular ve Yargýtay ile Anayasa Mahkemesi de katý hukukî kurallarýn
liberal yorumlarýný yaparak bu duruma büyük ölçüde göz yumdu.
2002 deðiþikliði ile istinaf mahkemelerinin ilk derece mahkemeleri gibi vakýalarýn
incelendiði ikinci bir mahkeme olmadýðý benimsenmiþtir. Bir baþka deyimle bunlar, ilk
derece mahkemelerinin yargýlamasýný ve hükümlerini kontrol ederler ve hata yapýlýp yapýlmadýðýna bakarlar. Bu nedenle de taraflar, tüm delil ve vakýalarýný ilk derece mahkemesine
sunmak zorundadýrlar ve istinaf mahkemesi de vakýa konusunda ilk derece mahkemesinin
tespitleriyle baðlýdýr. Kural olarak istinaf aþamasýnda yeni delil ve vakýalar ileri sürülemez.
Ancak ilk derece mahkemesinde ileri sürüldüðü halde ilk derece mahkemesince nazara
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alýnmayan veya ilgisiz bulunan delil ve vakýalar, bir usûl hatasý nedeniyle ele alýnmamýþ
olan delil ve vakýalar ile kendi kusuru olmadan bunlarý ilk derece mahkemesine sunamayan taraf, yeni delil ve vakýalarý ileri sürebilecektir. Bununla birlikte, Anayasa
Mahkemesi ve Yargýtay kararlarý ile ilk derece mahkemesi tarafýndan saptanan delil ve
vakýalarýn doðruluðu konusunda herhangi bir þüphe olduðunda, istinaf mahkemesinin tüm
vakýalar üzerinde yeniden karar vermesi gerektiði sonucuna varýlmýþ olduðundan, 2002
deðiþikliði öncesine dönüþ eðilimi olduðu gözlenmektedir. Ýstinaf mahkemesi alt mahkemenin bir hata yaptýðýna karar verirse, dava geri gönderilmeyecek, istinaf mahkemesi
davayý yeni baþtan karara baðlayacaktýr.
Ýstinaf mahkemelerinin kararlarýna karþý Yargýtay’a baþvurulabilir, ancak bunun için
istinaf mahkemesinin izni gerekmektedir. Ýzin, açýklanmasý gereken önemli hukuksal bir
durum olduðunda veya (bazý) istinaf mahkemeleri arasýnda tartýþma olduðunda verilir;
hukukî konularý inceleyen Yargýtay, hukukun uygulanmasýnda birliði saðlamaktan sorumludur. Ýstinaf mahkemesi temyize izin vermezse, bu red Yargýtayca incelenebilir. Ayrýca
Alman sisteminde atlamalý (doðrudan) temyiz de bütün taraflarýn üzerinde anlaþtýðý ve
Yargýtay’ýn da kabul ettiði bazý durumlarda mümkündür. Buna göre yerel mahkemelerin
kararlarýna karþý istinaf yolu atlanmak suretiyle temyize gidilebilir. Bu yola ancak uyuþmazlýk konusu maddî vakýada sorun olmayýp, sorun sadece hukukun yanlýþ uygulanmasý
ise baþvurulabilir. Ancak maddî olaya iliþkin bir eksiklik görüldüðü takdirde kararýn
hukukî bir gerekçe ile bozularak yüksek eyalet mahkemelerine gönderildiði ve bu eksikliðin giderilmesi yoluna gidildiði görülmektedir.

C. Fransýz Hukukunda
1. Ýstinaf Mahkemelerinin Yargý Yetkisi
Fransa’da istinaf mahkemesi ilk derece mahkemelerinin üzerindeki genel nitelikteki
yargý organýdýr.
Medeni hukuk, ticaret hukuku veya iþ hukukuna iliþkin ihtilaflarda, ilk derece genel
yetkili veya ihtisas mahkemelerince verilen kararlara karþý yapýlan itirazlarý istinaf mercii
olarak inceler ve baðýmsýz bir þekilde karara baðlar. Söz konusu ilk derece mahkemeleri
arasýnda asliye mahkemeleri, sulh mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, iþ mahkemeleri ve
sosyal güvenlik mahkemeleri gibi mahkemeler yer almaktadýr.

2. Ýstinaf Mahkemelerinin Sayýsý ve Yerleþim Þekli
Fransa’da bir istinaf mahkemesinin yargý çevresinde bir veya birden fazla il bulunmaktadýr. Kýtada 30 tane, denizötesi illerde 3 tane (Guadeloupe, Guyane et Martinique,
Réunion) ve denizötesi topraklarda 2 tane (Nouvelle Calédonie, Polynésie) olmak üzere
ülkede toplamda 35 tane istinaf mahkemesi bulunmaktadýr.
Ýstinaf mahkemelerinin merkezi, yargý çevresi, daire sayýsý ve oluþumu Bakanlar
Kurulu kararnamesi ile tespit edilir. Bir ilin aðýr ceza mahkemesinin merkezi, yargý
çevresinde bulunduðu istinaf mahkemesidir.
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3. Ýstinaf Mahkemelerinde Uygulanan Olaðan Usûl
(Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu – NCPC - 901-914. maddeleri)
a. Ýstinaf Baþvurusu Ýþlemleri
Ýstinaf mahkemelerine baþvuru süresi gerekçeli kararýn tebliðinden itibaren 1 aydýr.
Deniz aþýrý illerde oturan kiþiler yönünden istinafa baþvuru süresi tebliðden itibaren
2 ay, yurt dýþýnda yerleþik olanlar yönünden ise, bu süre yine tebliðden itibaren 3
aydýr.
Hýzlý yargýlama usulünce verilmiþ kararlara, tahkikat hâkimi kararlarýna, aile
mahkemesi kararlarýna ve tarýmsal iþ kazalarýna iliþkin davalarda verilmiþ kararlara karþý
yapýlan itirazlarda ise, istinaf mahkemesine baþvuru süresi 2 haftadýr. Bununla birlikte
talep halinde ek süre verilmesi mümkündür.
Ýstinafa baþvuru dilekçesinin içermesi gereken bilgiler Yeni Hukuk Muhakemeleri
Kanunu’nun 901. maddesinde sayýlmýþtýr.
Ýstinaf mahkemelerindeki hukuk davalarýnda dava vekili (avoué) tarafýndan temsil
edilme zorunluluðu bulunduðundan, dava dilekçesi dava vekili tarafýndan düzenlenir ve
imzalanýp mahkemeye sunulur.
Taraf sayýsýndan 2 adet fazla olmak suretiyle hazýrlanan baþvuru dilekçesinin
mahkeme kalemine verilmesinden sonra, baþvuru dilekçesi kayda alýnýr. Kalem görevlisi,
dilekçelerin her suretini baþvuru tarih ve sayýsýný içerecek þekilde kaþeler ve bir sureti
davacý tarafa verilir. Diðer suretler ise davanýn diðer taraflarýna gönderilir.
Ýstinaf baþvuru dilekçesini tebellüð eden taraf da baþvuruya ancak dava vekili vasýtasýyla cevap verebilir. Gönderilen tebligatta da bu zorunluluk açýkça kendisine bildirilir.
Tebligatýn geri dönmesi durumunda, kalem görevlisi davacýnýn dava vekiline durumu
bildirir. Davacýnýn dava vekili bu durumda istinaf dilekçesini davalý veya davalýlara teblið
eder (NCPC m. 908).
Ýstinafa baþvurulmasý, kararýn icrasýný durdurur.
b. Davanýn Ýkamesi
Kalem görevlisi, Adalet Bakanlýðýnýn çýkarmýþ olduðu el kitabýnda gösterildiði þekilde
baþvuruyu kayda alýr ve istinaf mahkemesi birinci baþkanýnýn bilgisine sunar (NCPC m.
967).
Kalem görevlisi istinafa konu olan dava dosyasýný ilgili ilk derece mahkemesinden
ister ve istinaf dosyasýna ekler. Ýlk derece mahkemesi dosyayý 15 gün içinde gönderme
yükümlüðü altýndadýr (NCPC m.729 ve 968).
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c. Sürecin Devamý
Ýstinaf mahkemesi baþkaný dosyayý ilgili daireye gönderir. Taraflarýn dava
vekillerine davaya hangi dairenin bakacaðý konusunda bilgi verilir. Dairenin baþkaný dava
dosyasýný, naip üyeye veya naip üyelerden birine incelemesi için tevdi eder (NCPC m.
910).
aa. Davacý Savunmasýnýn Verilmesi
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun 915. maddesi gereðince baþvuran tarafýn
vekili dosya hakkýndaki savunmasýný 4 ay içerisinde yapmak durumundadýr.
Bu sürenin, duruma göre, naip üye tarafýndan uzatýlýp kýsaltýlmasý da mümkündür.
Naip üye, gerekli bulduðunda veya davalýnýn talebi üzerine, davalýya verilen süreyi
kýsaltabilir. Davalýya adli yardým yoluyla bir dava vekili verildiði veya adli yardým
talebinin reddedildiði durumlarda, naip üye bu süreyi uzatabilir.
bb. Davacý Savunmasýnýn Verilmemesi
Baþvuran tarafýn savunma dilekçesini kanunda öngörülen veya hâkimce hükmedilen
süre içersinde vermediði durumda, dava kayýttan düþer. Bu durum adi mektupla davacý
tarafa bildirilir. Kayýttan düþme istinaf sürecini askýya alýr ve kanunda sayýlmýþ bazý
durumlarýn dýþýnda, ilk derece mahkemesi kararýnýn icrasýný mümkün kýlar.
Davacý tarafýn savunmanýn verildiðini ispatlamasý halinde veya davalý tarafýn tahkikat
aþamasýnýn kapatýlmasýný ve davacýnýn ilk derece mahkemesinde vermiþ olduðu savunmanýn esas alýnmasý suretiyle, uyuþmazlýðýn incelenip karara baðlanmasýný talep etmesi
durumunda, istinaf süreci devam edebilir.
Ýstinaf davasýnýn askýya alýndýktan sonra devam etmesi, ilk derece mahkemesinin
kararýnýn icrasýný engellemez.
915. maddeyle getirilen bu yeni düzenlemenin amacý, davalarýn kayýda alýndýktan
sonra bekletilmemesini saðlamaktýr.
cc. Sonraki Aþamalar
Ýstinaf süreci içerisinde taraf avukatlarý ve dava vekilleri kendilerine düþen yükümlülük konusunda, tahkikat þekline göre ilgili dairenin baþkaný veya naip üye tarafýndan
yazýlý ya da sözlü olarak bilgilendirilirler. Dava vekilleri, usulî iþlemlere dair evraklarý birbirlerine doðrudan iletirler. Evrakýn iletildiðine dair imza alýnýr ve evrakýn bir örneði
mahkeme kalemine tevdi edilir. Kalem görevlisi kopya ve asýl evrak üzerine, belgelerin
kaleme teslim edildiði tarihi belirtip kaþesini vurur ve evrakýn aslýný iade eder.
Taraflarýn iddialarý, bu iddialarýn dayandýðý maddî vakýalar ve kanunî gerekçeler
savunma belgesinde yer almalýdýr. Savunma belgesinde atýfta bulunulan tüm evraklarýn bir
listesi söz konusu belgeye eklenir (NCPC m. 954).
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Naip üye tarafýndan verilen ara kararlara, ancak esasa iliþkin savunmalarla birlikte, itiraz olunabilir.
Ancak, naip üyenin, davaya son veren kararlarý, boþanma veya ayrýlma davalarýnda
tedbir kararlarý, yetkisizlik, görevsizlik, derdestlik veya baðlantýlýða iliþkin kararlarýna
karþý itirazlar, kararýnýn verildiði tarihten en geç 15 gün sonra mahkemeye verilen dilekçe
ile yapýlýr (NCPC m. 914).
Naip üye, istinaf dilekçesinin kabul edilebilirliðini ve kabul edilebilirliðe iliþkin diðer
hususlarý karara baðlama yetkisine sahiptir (NCPC m. 911).
Naip üye, tahkikatý kapatma kararý verdikten sonra, davaya daire veya raportör üye
tarafýndan bakýlýr.
Davada acil bir durumun varlýðý halinde veya dosyanýn karara baðlanabilecek durumda olmasý halinde, mahkeme baþkaný, re’sen ya da taraflarýn talebi üzerine, duruþma tarihini belirler. Duruþma günü Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun 760, 761 ve 762. maddeleri uygulanýr.
Ýstinaf sürecinin sonunda, dava ilk derece mahkemesine dönecekse, dosya ivedi bir
þekilde istinaf mahkemesinin kalem görevlisi tarafýndan ilgili mahkemenin sekreterine
gönderilir.
Ýstinaf mahkemesi kararý kesinleþmiþ ise, dosya, ilk kararý veren mahkemenin
sekreterine gönderilir.
Her durumda, dosyaya istinaf mahkemesi kararýnýn bir örneði eklenir.
ç. Kararýn Tebliði
Ýstinaf mahkemesi tarafýndan verilen karar, davanýn her iki tarafýna da tebliðe çýkarýlýr.
Temsilin mecburi olduðu durumlarda, tebligat dava vekiline yapýlýr; yapýlmadýðý takdirde
tebligat geçersizdir (NCPC m. 678; Yargýtay 2. Hukuk Dairesi, 27 Ekim 1982, Kritides
Kritides’e karþý davasý)
d. Ýstinaf Mahkemesi Kararýnýn Temyizi
Ýstinaf mahkemesi kararlarýna karþý, kararýn tebliðinden itibaren iki ay içerisinde
Danýþtay ve Yargýtay nezdindeki avukatlar aracýlýðýyla Yargýtay kalemine baþvurulmasý
gerekmektedir. Temyize baþvuru süresi denizaþýrý il ve topraklarda oturan kiþiler için 3 ay,
bir baþka ülke hudutlarýnda yaþayanlar için ise 4 aydýr.

Ç. Hollanda Hukukunda
1. Yargý Teþkilatý
Birçok Avrupa ülkesinde olduðu gibi Hollanda’da da üç aþamalý bir yargý sistemi
bulunmaktadýr. Ýstinaf aþamasý ikinci derece yargýlama olarak adlandýrýlmaktadýr.

17

Hollanda yargý sisteminde, bünyesinde hukuk ve ceza mahkemeleri ile idare
mahkemelerini barýndýran 19 adet Bölge Mahkemesi bulunmaktadýr. Davalarýn çoðuna tek
hâkim karar verir, sadece daha kompleks davalarda üç hâkimden oluþan bir kurul karar
merciidir. Küçük yerleþim yerlerinde bulunan ve tek hâkimli olarak faaliyet yürüten alt
bölge mahkemeleri de bulunmaktadýr. Bu mahkemeler deðeri 5000 € dan düþük davalarla
ve bütün iþ davalarý ile ilgilenirler.
Bölge ve alt bölge mahkemelerinin üzerinde ise Ýstinaf Mahkemeleri bulunmaktadýr.
Ülke genelinde toplam 5 adet istinaf mahkemesi bulunmaktadýr.
Hollanda’da görev yapan en üst yetkili mahkeme ise Yüksek Mahkemedir.

2. Ýstinaf Mahkemelerinin Yargý Yetkisi
Kural olarak, ilk derece mahkemeleri tarafýndan verilen ve maddî deðeri 1.750 € ve
üzeri olan davalar istinaf incelemesine tâbidir. Bu miktarýn altýnda kalan davalar hakkýnda verilen kararlar hakkýnda istinaf yoluna gidebilmek mümkün deðildir.
a. Ýstinafa Baþvuru Hakký
Ýlk derece mahkemesinde görülmekte olan bir davayý kýsmen veya tamamen kaybeden
ya da aleyhine hüküm kurulun taraf, istinaf incelemesi isteminde bulunabilir.
Genellikle ilk derece mahkeme kararlarýnýn % 5 ila % 10’una karþý istinaf baþvurusu
yapýlmaktadýr.
b. Ýstinafa Baþvuru Süresi
Ýstinaf yoluna baþvuru süresi tefhim veya teblið tarihinden itibaren baþlar ve üç aydýr.
Ýstinaf baþvurusunda bulunan taraf en geç 6 hafta içinde (ki bu süre uzatýlabilir) kararýn
niçin bozulmasý gerektiðine iliþkin iddialarýný içeren son savunmalarýný bir dilekçe ile istinaf mahkemesine sunmalý ve karþý tarafa da tebliðe çýkarmalýdýr.
Aleyhine istinaf yoluna baþvurulan tarafýn da bu dilekçeye karþý savunma verme süresi tebliðden itibaren 6 haftadýr.
c. Ýstinaf Ýncelemesinin Kapsamý
Ýstinaf mahkemesi, incelenmesi istenilen kararý veren mahkemenin o dosya hakkýnda
karar verirken sahip olduðu tüm yetkileri haizdir (devolutive effect of appeal) ve dava
hakkýnda kendi kararýný vermek zorundadýr.
Bu kuraldan hareketle istinaf mahkemesinin maddî vakýalarý yeniden deðerlendirme
ve hukukî yanlýþlarý düzeltme yetkisi bulunmaktadýr. Hatta ilk derece mahkemesindeki
yargýlama sýrasýnda gündeme gelen, ancak bu konuda karar tesis edilmeyen iddia ve
savunmalara iliþkin olarak bir karar vermesi de mümkündür.
Meselâ ilk derece mahkemesindeki yargýlama sýrasýnda ispat yükü altýnda olan taraf,
tanýk deliline dayanmýþ olup da tanýk bu mahkemece dinlenilmemiþ ise, tanýðýn istinaf
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mahkemesi tarafýndan dinlenilmesi mümkündür. Taraflar özgürce yeni argüman ve delil
sunabilirler. Ýfadelerini ve savunmalarýný deðiþtirebilirler ve ilk derecede katýlmamýþ
olsalar dahi üçüncü taraflar katýlabilirler. Bu, Hollanda istinaf usûlüne özgü bir durumdur
ve dünyada tekdir.
Taraflardan birisinin talebi üzerine veya re’sen, istinaf mahkemesinin duruþma yapmasý mümkündür. Talep edilmesi halinde istinaf mahkemesince duruþma yapýlmasý zorunludur.
ç. Ýstinaf Baþvurusunun Ýcraya Etkisi
Ýlk derece mahkemesi, taraflardan birinin baþvurusuyla, baþka türlü karar vermedikçe,
konusu paraya iliþkin kararlara karþý istinaf baþvurusu icrayý durduracaktýr (m. 350;
m. 360). Bununla birlikte hemen hemen bütün kararlarda ilk derece mahkemesi geçici
icraya izin vermektedir. Ama eðer karar, daha sonra istinaf mahkemesi tarafýndan bozulursa, davacý, kararýn (erken) icra edilmesinden kaynaklanan zararlardan sorumlu tutulacaktýr. Dolayýsýyla davalarýn çoðunda davacý böyle bir risk altýna girmez.
d. Karþý Ýstinaf
Bir tarafýn süresi içinde istinaf baþvurusunda bulunmuþ olmasý halinde, diðer taraf istinafa baþvuru süresini kaçýrmýþ olsa bile, cevap süresinde istinafa baþvurabilecektir. Doðal
olarak bu tip bir istinafa baþvuru hakkýnýn oluþmasý için, bu baþvuruyu yapan tarafýn kýsmen de olsa aleyhine hüküm kurulmuþ olmasý gerekir (m. 339).
e. Aleyhe Karar Verme Yasaðý
Ýlk derece mahkemesinde verilen karar için istinaf baþvurusunda bulunan taraf hakkýnda istinaf mahkemesinde bu tarafýn daha da aleyhine olacak þekilde bir karar tesis edilmesi mümkün deðildir. (reformation in peius). (Hollanda Yüksek Mahkemesi’nin HR.
14.10.1988, NJ 1989, 78 sayýlý kararý).
f. Ara Kararlara Karþý Ýstinaf Yolu
Ýlk derece mahkemesi tarafýndan esasa iliþkin karardan önce, çeþitli ara kararlarýn
verilmesi mümkündür. Bu ara kararlar, bazen davanýn esasýyla ilgili ön kararlarý içerirler,
bazen de sadece usûlü ilgilendiren konular hakkýndadýr. Ýlk derece mahkemesi ara kararlara karþý istinaf yolunu tanýmadýðý sürece, ara kararlara karþý istinaf baþvurusu asýl karara
karþý istinaf baþvurusu ile birlikte yapýlýr. Ara kararlara karþý, doðrudan istinaf yolu
açýldýðýnda, davalara, ara kararla ilgili istinaf mahkemesi kararýný verene kadar ara verilir.
g. Geçici Kararlar ve Ýstinaf
Acil durumlar için kanun, resmî olmayan, daha farklý ve daha hýzlý bir prosedüre izin
vermektedir (kort geding, orijinal Fransýzca usulünde référé). Karar genellikle bir hafta
içinde verilir. Bu kararlar genellikle nihaî nitelikli deðildir, ancak uygulamada taraflar bu
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kararlarý hukukî pozisyonlarýný belirlemesi açýsýndan kabul ederler. Bu geçici kararlara
karþý istinaf baþvurusu 4 hafta içinde yapýlmalýdýr.
h. Ýstinaf Mahkemesinin Görevi
Nihaî karara karþý istinaf baþvurularýnda, istinaf mahkemesi, davayý eðer orada bir
hata yapýldýysa, tekrar ilk derece mahkemesine gönderemez ve davaya her açýdan kendi
karar verir. Sadece ara kararlara karþý yapýlan istinaf baþvurularýnda, dava ilk derece
mahkemesine geri gönderilebilir.

3. Temyiz Yolu
Hollanda Medenî Usûl Yasasý’nda temyiz yolu; istinaf yolu kapalý olan ilk derece
mahkemesi kararlarýna karþý, istinaf mahkemesi kararlarýna karþý, mümkündür.
Temyiz mahkemesine baþvuru hakký kararýn tefhim veya tebliðinden itibaren normal
davalarda 3 aydýr, geçici prosedürde (kort geding) 8 haftadýr.

D. Avusturya Hukukunda
1. Avusturya Mahkeme Teþkilatý
a. Ýlk Derece Mahkemeleri
Ülke genelinde 192 alt bölge (sulh) (Bezirksgerichte) ve 28 üst bölge (asliye)
(Landesgerichte) ilk derece mahkemeleri faaliyet göstermektedir.
Alt bölge mahkemeleri maddî deðeri 10.000 €’dan daha düþük olan davalar ile aile
hukukuna iliþkin diðer bazý davalara ve konusu paraya iliþkin olmayan diðer bazý davalara
bakan tek hâkimli mahkemelerdir.
Üst bölge mahkemeleri ise, deðeri 10.000 €’dan fazla olan davalarla her çeþit iþ
davalarý ile sosyal güvenlik meseleleriyle ilgili davalara bakar. Bu mahkemeler üç hâkimli (ticaret davalarýnda iki profesyonel sürekli hâkim ile bir geçici uzmandan oluþan)
mahkemelerdir.
Üst bölge mahkemelerinin bir diðer görevi de, alt bölge mahkemelerinden verilen
kararlarý istinaf mahkemesi olarak incelemektir.
b. Ýstinaf Mahkemeleri
Üst bölge mahkemeleri tarafýndan verilen kararlara karþý istinaf mercii olarak Ýstinaf/Yüksek Üst Bölge Mahkemeleri (Oberlandesgericht) görev yapmaktadýr. Ülke
genelinde 4 adet Ýstinaf Mahkemesi (Viyana, Graz, Linz ve Insbruck) bulunmaktadýr.Üç
hâkimli mahkemelerdir, bazý durumlarda (iþ ve sosyal güvenlik davalarýnda) iki geçici
uzman da eklenir.
20

c. Temyiz Mahkemesi
Avusturya’da en üst düzeydeki yargýlama mercii olarak Temyiz Mahkemesi
(ObersterGerichshof) görev yapmaktadýr. Temel görevi, istinaf mahkemelerinden verilen
kararlarýn temyiz incelemesini yapmaktýr. Temyiz Mahkemesinde beþ daire bulunmaktadýr, bunlar bazý davalarda (iþ ve sosyal güvenlik davalarý) üç devamlý hâkim ve iki geçici uzmandan oluþur.
2. Ýlk Derece Mahkemelerindeki Yargýlama
a. Ýlk Derece Mahkemesinde Taraflarýn ve Hâkimin Rolü
Avusturya’da, hukuk mahkemelerindeki yargýlama usûlü, sosyal refah devleti
ilkesinin bir gereði olarak görülür. Bu nedenle taraflarýn, adil bir yargýlamaya ulaþmak için
iþbirliði içerisinde olmalarý, birlikte çalýþmalarý ve maddî gerçeði bulmalarý beklenir.
Dava dosyasýnýn mahkemeye verilmesiyle birlikte aktif olarak hâkimin görevi baþlar.
Yargýlamada en aktif süje hâkimlerdir. Delilleri ve maddî vakýalarý taraflar ileri sürmek
zorundadýr. Ancak mahkeme hâkimi de bu konularla ilgili araþtýrmalar yapabilir ve uzman
yardýmý alabilir.
Taraflarýn iddialarý açýk deðilse, hâkim bunu aydýnlatmak durumundadýr.
Yargýlamanýn sonunda, taraflarca ileri sürülen maddî vakýalarla ilgili bütün delillerin ve
kanunî verilerin dosyaya intikal ettiðinden emin olmalýdýr.
b. Duruþma Safhasý
Yargýlama usûlünün temel öðesi sözlü olan duruþma safhasýdýr. Duruþma safhasýndan
önce taraflar birbirlerine delillerini açýklamaz ve paylaþmazlar. Tanýklarý önceden kendileri dinleyemezler.
Ýlk duruþma baþladýktan sonraki safhada taraflar iddia, savunmada bulunur ve delillerini dile getirirler. Hâkim, davanýn taraflarý ve vekilleriyle meseleyi açýklýða kavuþturmak için tartýþýr.
c. Yeni Maddî Vakýa ve Yeni Delil Ýleri Sürülmesi
Avusturya Medeni Yargýlama Usûlünün en temel özelliklerinden biri de, ilk derece
mahkemelerinde duruþmalarýn sonuna kadar taraflar yeni vakýalarý ve yeni deliller ileri
sürebilirler. Önemli olan husus, getirilen yeni vakýa ya da delilin o davanýn çözümüne etki
edecek nitelikte olmasýdýr. Bu konudaki takdir hakký ise, hâkime aittir.
ç. Ýlk Derece Mahkemelerinde Verilen Kararlar
Mahkeme tarafýndan verilen kararlar, ara kararlarý ve nihaî kararlar olarak ikiye ayrýlýr.
Ara kararlarý (ki genelde usûle iliþkin konularla ilgilidir), yargýlamanýn devamý sýrasýnda
taraflarýn usûle yönelik taleplerine karþý verilir. Nihaî karar ise, yargýlama sona erdikten
sonra o davanýn sonucuna yönelik olarak verilen karardýr.
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3. Ýstinaf Mahkemelerindeki Yargýlama
Kural olarak ilk derece mahkemesinden verilen bütün nihaî kararlar aleyhine istinaf
yoluna baþvurulmasý mümkündür.
a. Ýlk Derece Mahkemesi Ara Kararlarýna Karþý Ýstinaf Yolu
Kural olarak her türlü ara kararlarý aleyhine istinaf yoluna baþvurulmasý mümkündür.
Ancak bazý ara kararlarýna karþý esas hükümle birlikte istinaf yoluna baþvurulabilirken,
bazý ara kararlarýna karþý ise nihaî karar beklenmeden de istinaf yoluna baþvurulmasý
mümkündür.
Son yýllarda yapýlan deðiþikliklerle, aleyhine istinaf yoluna baþvurulabilen ara kararý
türlerinde önemli azaltma yapýlmýþtýr. Bununla birlikte ihtiyati tedbir kararlarý aleyhine
her zaman için istinaf yoluna baþvurulmasý mümkündür. Böyle bir durumda ilk derece
mahkemesinin nihaî kararý vermeden, dosyayý istinaf mahkemesine göndermesi gerekmektedir.
b. Nihaî Kararlara Karþý Ýstinaf Yolu
Davanýn konusu maddî bir deðere iliþkin ve bu deðer 2.000 €’dan daha az ise, bu
karara karþý ancak, hukukun yanlýþ uygulanmýþ olmasý veya kararýn hükümsüzlüðü
(mesela temel bir hukuk kuralýna uyulmamasý ) sebebiyle istinaf yoluna baþvurulabilir.
Ancak bu miktar sýnýrý, konusu paraya iliþkin olsa bile tüketicinin korunmasýna, aile
hukukuna ve kiraya iliþkin uyuþmazlýklar yönünden geçerli deðildir.
Ýlk derece mahkemesinin nihaî kararýna karþý istinaf yoluna baþvurulmuþ ise, kararýn
icra edilmesi mümkün deðildir.
c. Ýstinaf Yoluna Baþvuru Süresi
Ýlk derece mahkemesi kararlarýna karþý istinaf yoluna baþvuru süresi, gerekçeli
kararýn taraflara tebliðinden itibaren 4 haftadýr. Bu süre içerisinde kararlarýn icra kabiliyeti
yoktur. Eðer bu süre içerisinde ilk derece mahkemesi kararý aleyhine istinaf baþvurusu
olursa, bu baþvuru sonuçlanýncaya kadar da kararlarýn icrasý mümkün deðildir.
ç. Ýstinaf Mahkemelerindeki Yargýlamanýn Kapsamý
Ýstinaf aþamasýnda taraflar, yeni maddî vakýalar ve yeni deliller ileri süremezler. Ýddianýn ve savunmanýn deðiþtirilmesi yasaðý bulunmaktadýr. Hatta ilk derece mahkemesine
sunulmasý unutulan (delil olarak dayanýlmayan) bir belge ya da dinlenilmemiþ olan tanýk
istinaf aþamasýnda ileri sürülemez.
Bununla birlikte ilk derece mahkemesinde sunulan bir delilin kabul edilmemiþ olmasý
ya da bir tanýðýn dinlenilmemiþ olmasý (unutma ya da dinleme talebinin reddi) halinde,
þartlarýn müsait olmasý halinde bu delillerin istinaf aþamasýnda gündeme getirilmesi ve
istinaf mahkemesinin de bu delilleri kabul etmesi mümkündür.
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Ayrýca yeni bir vakýanýn ortaya çýkmasý halinde bu vakýayý ispat için tanýk dinletmesi
mümkündür. Mesela, trafik kazasý nedeniyle açýlan bir davada, tanýk A, kazaya davacýnýn;
tanýk B, davalýnýn sebebiyet verdiðini söylemesi halinde ilk derece mahkemesi davanýn
kanýtlanamamasý nedeniyle davanýn reddine karar verdiðinde, istinaf aþamasýnda davacý,
tanýk B’nin olay anýnda bir baþka yerde olduðunu kanýtlamaya yarayan delillerini ileri
sürebilecektir.
Ýstinaf mahkemesinin temel görevi, istinaf olunan karardaki iddialarý yeni baþtan
araþtýrýp incelemek deðil, ilk derece mahkemesinde yapýlan usûli iþlemleri gözlemlemek
ve kontrol etmektir. Davanýn yeni baþtan ele alýnmasý diye bir olay söz konusu deðildir.
Bu inceleme Avusturya Hukuku’nda sýnýrlý istinaf deyimiyle ifade olunmaktadýr.
Ýstinaf mahkemesi, önemli bir hata yapýlmýþ olmadýkça, ilk derece mahkemesince
kabul edilen maddî vakýalarla baðlýdýr.
Ýstinaf mahkemesi, istinaf yoluna baþvuran tarafýn ileri sürdüðü istinaf sebepleriyle de
baðlýdýr. Ancak, öyle durumlar vardýr ki, taraflardan hiçbiri ileri sürmemiþ de olsa ilk
derece mahkemesinde verilen kararlardaki bazý hukuka aykýrýlýklarý- kamu düzeni gibi
önemli konularý ilgilendirdiðinde- istinaf mahkemesi resen nazara alýr. Taraflarýn da sonradan istinaf aþamasýnda böyle bir iddiada bulunmuþ olmasý, iddianýn ya da savunmanýn
geniþletildiði manasýna gelmez. Bu kararlar, hükümsüzlükle batýl olan (mesela yetkili
veya görevli olmayan bir mahkeme tarafýndan verilen kararlar, usûlî kazanýlmýþ haklarý
görmezden gelen kararlar vb.) kararlardýr. Bu tür kararlar yeni bir yargýlama yapýlmasý için
ilk derece mahkemesine gönderilir.
Ýstinaf baþvurusunda, ilk derece mahkemesinin tanýðý yanlýþ dinlediði veya tanýk
beyanlarýndan yanlýþ sonuçlar çýkarýldýðý, delillerin yanlýþ toplandýðý ya da bazý delilerin
toplanýlmadýðý itirazýnda bulunulmasý halinde, istinaf mahkemesi, istinaf mahkemesi
tanýklarýn kendisi ya da ilk derece mahkemesi tarafýndan dinlenilmesi kararý verebilir. Ýstinaf Mahkemesi kendi kararýyla ya da taraflardan birinin isteðiyle duruþma yapmaya karar
verir.
Ýstinaf mahkemesi önüne gelen dosya hakkýnda yapacaðý inceleme sonucundan ilk
derece mahkemesinin yanlýþ karar verdiði kanýsýna varýr ise, bu kararý kaldýrarak dosya
hakkýnda kendisi karar verebilecektir.
Ýstinaf mahkemesi hukukun ne þekilde uygulanacaðý konusuna iliþkin olarak taraflarýn
düþünceleriyle baðlý deðildir. Þüphesiz istinaf mahkemesinin, taraflarýn taleplerinin dýþýnda menfi veya müspet bir karar vermesi söz konusu olmayacaktýr.
Ýstinaf mahkemelerinde aleyhe karar verme (aleyhe bozma benzeri) yasaðý kuralý
geçerlidir (reformatio in peius). Bununla beraber eðer hükmü her iki taraf da istinaf etmiþ
ise, bu defa mahkeme talepten daha az ya da çoðuna karar verebilir.
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Ýstinaf aþamasýnda yeni vakýa sunulmasý veya yeni delilerin getirilmesi
mümkün olmadýðý için, taraflar ilk derece kararýndan sonra önemli yeni delil bulduklarýnda yeni bir duruþma açabilirler (Wiederaufnahmsverfahren). Bu yeni bir delil bulunduktan
sonra dört hafta içinde ve her hangi bir dava için karardan itibaren on yýl içinde
yapýlmalýdýr.

4. Temyiz Mahkemesindeki Yargýlama
Temyiz mahkemesi iþ yükünün azaltýlmasý için son yýllarda Avusturya Medeni Usûl
Hukuku’nda önemli deðiþiklikler yapýlmýþ ve konusu paraya iliþkin olan davalarda
temyiz sýnýrý yükseltilmiþtir. Buna göre istinaf mahkemesi kararlarýna karþý temyiz yoluna
baþvurulabilmesi için dava deðerinin 20.000 € veya daha yukarýsý olmak zorundadýr.
Deðeri 4.000 € ve 20.000 € arasýnda olan davalarda Ýstinaf Mahkemesi Temyiz
Mahkemesine baþvurulabilmesi için izin vermek zorundadýr.
Ýstinaf baþvurusunda olduðu gibi temyiz baþvurusunun da ilk derece mahkemesine
yapýlmasý ve baþvurunun 4 haftalýk temyiz süresi içerisinde yapýlýp yapýlmadýðýnýn ilk
derece mahkemesince denetlenmesi gerekmektedir.
Bir kararýn temyiz olunabilmesi için, parasal sýnýrýn yanýnda ayný zamanda, yüksek
mahkeme tarafýndan aydýnlatýlmasý gereken önemli bir hukukî sorunun varlýðý gerekmektedir.
Temyiz mahkemesi yapacaðý incelemede, alt mahkemelerin belirlediði maddî
vakýalarla baðlý olup kararlarý sadece hukukî açýdan inceleyecektir.

E. AVRUPA ÝNSAN HAKLARI
DAVALARINDA ÝSTÝSNAF

SÖZLEÞMESÝ

VE

HUKUK

1. Konuyla Ýlgili Bazý Temel Prensipler
Son yüzyýlýn yargýlamadaki en önemli kavramlarýndan biri olan, doðru ve güvenli
yargýlamanýn garantisi kabul edilen ve insan haklarýnýn ayrýlmaz parçasý olarak düþünülen
adil yargýlanma hakký çerçevesinde de konuya kýsaca deðinmekte yarar vardýr. Bu noktada Anayasa ile birlikte temel norm olarak gözetilen AÝHS hükümlerinin ve Avrupa Ýnsan
Haklarý Mahkemesi’nin kararlarýnýn dikkate alýnmasý uygulamada yararlý olacaktýr. Özellikle bu kitabýn ileriki bölümlerinde belirtilen hususlarýn, burada ortaya konan prensipler
ve aþaðýda açýklanan özel durumlar dikkate alýnarak deðerlendirilmesi uygun olur.
Öncelikle þunu belirtmek gerekir ki, istinaf sistemi adil ve doðru yargýlama bakýmýndan önemli olmakla, yargý sistemine bu yönde ciddi bir katký saðlamakla birlikte,
AÝHS’nin 6. maddesi, üye devletlerde mutlaka istinaf sisteminin kurulmasý zorunluluðunu
içermemektedir (Örneðin, AÝHM 17 Ocak 1970, Seri A Cilt 11 – Delcourt/Belçika; AÝHM 21
Þubat 1975, Seti A Cilt 18 – Golder/Birleþik Krallýk; AÝHM 26 Ekim 1986, Seri A, Cilt. 86 - De
Cubber/Belçika). Fakat Avrupa Konseyi’nin bu yönde tavsiye kararlarý bulunmaktadýr (Bu
konuda özellikle 7 Þubat 1995 tarih ve (95) 5 sayýlý Tavsiye kararý bu konuda önemlidir. Ayrýca

24

Konsey’in (84) 5 nolu kararý da dikkate alýnmalýdýr. Bu tavsiye kararlarý için bkz. Kitabýn Ekler
bölümü).

AÝHS’nin bu zorlayýcý niteliði olmamakla birlikte, bir üye devletin istinaf sistemini
kabul etmesi durumunda, þüphesiz bu sistem ve yargýlamanýn, AÝHS m. 6 ve Mahkemenin
emsal kararlarýyla kabul edilen güvenceleri yerine getirmesi gerekmektedir. Yani, istinaf
sistemi içinde de adil yargýlanma hakký gözetilmelidir. Bunun anlamý, istinaf sistemi ile
birlikte, özellikle bu yöndeki AÝHS’nin uygulamasý ve bu konudaki kararlarýn gözetilmesi gereklidir. Dolayýsýyla, istinaf mahkemeleri de –týpký ilk derece mahkemeleri ve
Yargýtay gibi- Sözleþmenin 6. maddesiyle güvence altýna alýnan adil yargýlamanýn gereklerini yerine getirmelidirler. Yani, yapýlacak yargýlamada, adil yargýlanma hakký
gözetilerek, AÝHS m. 6’nýn ihlâl edilip edilmediðine dikkat edilmelidir. Özellikle istinafla
birlikte, bu konudaki denetim imkâný da artmýþ olduðundan, istinafta daha dikkatli
davranýlmasý, muhtemel hak ihlâllerinin önüne geçecektir.

2. Özellik Arzeden Bazý Hususlar
Bu temel prensipler yanýnda istinafý da ilgilendiren bazý özel durumlar üzerinde de
kýsaca durulmalýdýr. Aþaðýda, istinaf bakýmýndan da Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’ne
yansýmýþ, bazý önemli durumlara dikkat çekilmiþtir.
a. AÝHS m. 6, adalete ulaþma veya mahkemeye eriþim hakký olarak da ifade edilen bir
hakký da kapsamaktadýr. Nitekim bu, ayný zamanda AY m. 36’nýn da bir gereðidir.
Sözleþmeye taraf bir ülkenin istinaf sistemini kabul etmesi halinde, istinafa baþvuruyu
düzenlemesi, bu konuda kabul edilebilir makul sýnýrlamalar getirmesi mümkündür.
Örneðin, zaman sýnýrlamasý, istinaf baþvurusunun haksýz olmasý durumunda masraflarý
karþýlama gibi (Örneðin, AÝHM 13 Temmuz 1995, Seri A, Cilt 323 - Miloslavsky/Birleþik Krallýk).
Bununla birlikte, öngörülen sýnýrlamalarýn pratikte istinaf mahkemesine baþvuruyu
çok zor hale getirecek ya da imkânsýz kýlacak hale gelmemesi ve özüne zarar vermemesi
gerekir (Örneðin, AÝHM 23 Ekim 1996, AÝHM Raporlarý 1996-V, s. 1530 - Levages/ Fransa, §
40).
Üye ülkeler, istinaf baþvurusunun haksýz ve baþarýsýz olacaðý baþtan belirli olduðu
durumlarda, buna raðmen istinaf baþvurusu yapýlmýþsa, buna iliþkin para cezasý vs.
öngörebilirler; ancak, bu cezalar aþýrý, haklý baþvurularý da caydýracak nitelikte olmamalý
ve orantýlý olmalýdýr. Avrupa Komitesinin (Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin ilk zamanlarýnda
Mahkemeye tavsiye kararý vermek üzere bir þikayeti inceleyen kurumdur. Bu Komite daha sonra
kaldýrýlmýþ olup, Avrupa Birliðinin Avrupa Komisyonu ile karýþtýrýlmamalýdýr) bazý kararlarýnda
buna ayrýca dikkat çekilmiþtir (9 Mayýs 1994 tarihli, Dava 15384/89 - G.L./Ýtalya; 2 Temmuz
1992, Dava 12275/86 - Les Traveaux du Midi/ Fransa; 2 Temmuz 1999, Dava 13487/88 Rio/Fransa).

b. Ýstinaf baþvurusu için ayrýlan süre, istinafa iliþkin baþvuruyla ilgili bütün yükümlülüklerin bu süre içinde yapýlmasýný pratik anlamda engelleyecek kadar kýsa olmamalýdýr.
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Örneðin, AÝHM bir kararýnda üç günlük bir süreyi Sözleþmeye aykýrý bulmuþtur (AÝHM 28
Ekim 1998, 28090/95, Raporlar 1998-VIII - Perez de Rada Cavanilles/Ýspanya).
c. AÝHS’nin uygulanmasýnda dikkat edilmesi gereken bir husus da, AÝHM’nin, özellikle adil yargýlanma hakký ihlâlinde, ihlâlin mevcut olup olmadýðýný incelerken, yargýlamanýn tüm aþamalarýný birlikte ve bir bütün olarak deðerlendirmesidir. Bu çerçevede,
bazen ilk derece yargýlamasýnda AÝHS m. 6 ile ilgili bir ihlâl söz konusu olsa bile, ihlal
edilen bu hak, istinaf aþamasýnda telafi edilirse, artýk genel anlamda bu hakkýn yerine
getirildiði söylenebilir. Örneðin, ilk derece yargýlamasýnda duruþma yapýlmadan, taraflar
gereði gibi dinlenmeden ya da daha genel anlamda hukukî dinlenilme hakký ihlâl edilerek
bir karar verilmiþ olabilir. Ancak, bu ihlâl, istinaf aþamasýnda, duruþma yapýlarak,
taraflarýn hukukî dinlenilme hakký saðlanarak telafi edilebilir. Bu durumda, ”bir bütün
olarak ele alýndýðýnda” AÝHS m. 6 anlamýnda bir ihlâl ortaya çýkmayacaktýr (Örneðin,
AÝHM 2 Mart 1987, Seri A, Cilt 115 - Monnell&Morris/Birleþik Krallýk).
Ýlk derecede ihlâl edilen hakkýn istinafta telafisi þeklindeki bir düzeltme imkâný,
çoðunlukla temyiz aþamasýnda mümkün deðildir. Çünkü, Yargýtay, sadece hukukî açýdan
denetim yapmaktadýr, vakýalarý incelememekte ve yargýlama yapmamaktadýr. Bu yönden
bakýldýðýnda, özellikle adil yargýlanma hakký ihlâllerinin telafisinde, istinaf mahkemesi
temyiz mahkemesinden daha da önemlidir ve etkindir.
ç. AÝHS’nin uygulanmasýnda, adil yargýlanma hakkýnýn bir unsuru olan “silahlarýn
eþitliði ilkesi” özel bir öneme sahiptir. Taraflara, yargýlama içerisinde ve hak ve yükümlülükleri bakýmýndan eþit davranýlmalýdýr. Bir taraf, diðer tarafa göre usûlî olarak korunmamalý ve avantajlý duruma getirilmemelidir; taraflar, yargýlamaya ayný imkânlarý kullanarak etki edebilmelidir. Bu hak, sadece ilk derecede ve asýl yargýlama bakýmýndan deðil,
istinafta ve ayrýca usûlî meselelerin görüþüldüðü veya sadece sýnýrlý yargýlama iþlemlerinin yapýldýðý durumlarda da gözetilmeli, her iki tarafa eþit þekilde bilgilenme, yargýlamaya iliþkin açýklama yapma ve ispatlama hakký tanýnmalýdýr (Örneðin, AÝHM, 6 Þubat
2001, Dava 30428/96 – Beer/Avusturya).
d. Adil yargýlanma ve bu çerçevede hukukî dinlenilme hakký bakýmýndan önemli bir
husus da mahkeme kararlarýnýn gerekçeli olmasýdýr. Ancak bu þekilde, yargý organlarýnca
taraf beyanlarýnýn, açýklama ve delillerinin, dikkate alýnýp deðerlendirildiði anlaþýlabilir.
Ýstinaf aþamasýnda da buna dikkat edilmelidir. Bu iki yönden önemlidir. Her türlü
mahkeme kararýnýn gerekçeli olmasý, Anayasanýn açýk hükmüdür (AY m. 141); bunun
dýþýnda adil yargýlanma hakký çerçevesinde de mahkeme kararlarý gerekçeli olmalýdýr. Bu
genel çerçeve istinaf mahkemesi için de söz konusudur. Bunun dýþýnda, istinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesinden sonra, hem hukukî denetim hem de vakýa denetimi yaptýðýndan, ayrýca gerekçe yazmasý özel önem taþýmaktadýr. Bu da, AÝHM’ne göre, ‘ilk
derece kararýný ortadan kaldýran ve yeni bir karar veren’ istinaf mahkemesi, ilk derece
mahkemesindeki hususlarý da dikkate alýp deðerlendirerek, oradaki iddia, savunma ve
delilleri de göz önünde bulundurarak inceleme yapýp karar vermek ve bunu kararýna yan26

sýtmak durumundadýr (Örneðin, AÝHM, 23 Kasým 1994, Seri A, Cilt 303-A – Ruiz
Torija/Ýspanya). Dolayýsýyla, istinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararýný ortadan
kaldýrarak, yeni bir karar verecekse, ilk derece mahkemesince ele alýnmamýþ olsalar dahi,
ilk derecede öne sürülen bütün önemli iddia ve savunmalarla delilleri ele alýp deðerlendirmek zorundadýr.

IV. ÝSTÝNAF MAHKEMELERÝNÝN KURULUÞU VE ORGANÝZASYONU
A. Ýstinaf Mahkemelerinin Kuruluþu
Yargý sistemimizde yapýlan en önemli deðiþikliklerin baþýnda, bölge adliye
mahkemelerinin kurulmasý gelmektedir. Böylece, iki dereceli yargý sistemi terk edilmekte, yerine birçok batý ülkesinde olan üç dereceli yargýlama sistemine geçilmektedir. Artýk
ilk derece adlî yargý mahkemelerince verilen kararlara karþý iki tür olaðan kanun yolu olacaktýr: Ýstinaf kanun yolu ve temyiz kanun yolu. Ýlk derece mahkemelerince verilen kararlara karþý baþvurulabilecek ilk kanun yolu istinaf kanun yolu, gidilecek yargý yeri ise bölge
adliye mahkemeleri olacaktýr. Temyiz incelemesi ise, Yargýtay tarafýndan yapýlacaktýr.
5235 sayýlý Kanunun 3. maddesine göre, bölge adliye mahkemeleri, adlî yargýda ikinci derece mahkemeleri olarak kabul edilmiþ, Türk yargý sistemi, hukuka uygunluk ve
maddî olaya uygunluk denetimi yapan mahkemelerine yeniden kavuþturulmuþtur.
5235 sayýlý Kanunda bölge adliye mahkemelerinin nerelerde kurulacaðý somut olarak
belirlenmeyerek, kurulacaðý yerlere iliþkin olarak temel ölçütlere yer verilmiþtir. Buna
göre bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coðrafî durumlarý ve iþ yoðunluðu göz önünde
tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun olumlu görüþü
alýnarak Adalet Bakanlýðýnca kurulacaktýr (5235 s.K. m. 25/1). Kurulan bölge adliye
mahkemelerinin yargý çevrelerinin belirlenmesine, deðiþtirilmesine veya bu
mahkemelerin kaldýrýlmasýna ise Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine HSYK’nca karar
verileceði belirtilmiþtir (5235 s.K. m. 25/2). Böylece, bölge adliye mahkemelerinin yargý
çevrelerini yasayla belirleyerek sýnýrlandýrmak ve katýlaþtýrmak yerine esnek bir model
öngörülmüþtür. Bölge adliye mahkemelerinin yargý çevresi bir veya birkaç ili kapsayacak
biçimde belirlenebileceði gibi, iþi az olan yerlerde il sayýsýný çok daha fazla tutmak da
mümkündür. Bu kararlarýn tümünün Resmi Gazete’de ilâný gerekmektedir.
Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasý için iki yýllýk bir geçiþ süresi öngörülmektedir. 5235 sayýlý Kanunun geçici 2/I. maddesine göre, Adalet Bakanlýðý, 5235 sayýlý
Kanunun yürürlüðe girdiði tarih olan 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren en geç iki yýl
içinde bölge adliye mahkemelerini kuracaktýr. Maddenin gerekçesinde onbeþ adet bölge
adliye mahkemesinin kurulacaðýndan söz edilmekte ise de, bu sayýnýn ne olacaðýna
HSYK’nun görüþü alýndýktan sonra karar verilecektir. Ayný fýkraya göre, bu mahkemelerin
kuruluþlarý, yargý çevreleri ve tüm yurtta göreve baþlayacaklarý tarih, yine Resmî
Gazete’de ilân edilecektir.
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Bölge adliye mahkemeleri göreve baþlamadan önce, bu mahkemelerin baþkanlarý,
daire baþkanlarý ve üyeleri ile Cumhuriyet baþsavcýsý ve savcýlarýnýn atamalarý HSYK
tarafýndan yapýlacaktýr. Bu mahkemelerde görev yapacak diðer personelin atamalarý da
ayný süre içinde gerçekleþtirilecektir (5235 s.K. geçici m. 2/II). Ayrýca, bölge adliye
mahkemeleri için ihtiyaç duyulan bina, araç ve gereçler, Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten baþlayarak en geç iki yýl içinde yapým, satýn alma veya kiralama yoluyla
saðlanacaktýr (5235 s.K. geçici m. 3).

B. Ýstinaf Mahkemeleri Örgütü
Bölge adliye mahkemeleri, baþkanlýk, baþkanlar kurulu, daireler, bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðý, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve
müdürlüklerden oluþmaktadýr (5235 s.K. m. 26). Örgütlenme biçimine göre bölge adliye
mahkemelerinin Yargýtay’ýn örgütlenmesine çok benzediði görülmektedir. Ancak, bu
mahkemelerde görevli hâkim ve Cumhuriyet Savcýlarý 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar
Kanununa tâbidir. Ýstisna olarak, istekleri üzerine HSYK tarafýndan bölge adliye
mahkemesi baþkanlýðýna, daire baþkanlýklarýna veya Cumhuriyet baþsavcýlýðýna atanan
Yargýtay daire baþkanlarý ve üyeleri (m. 45), kendi özel kanunlarýna tâbi olmaya devam
ederler (m. 47).
Bölge adliye mahkemelerinin görevleri, 5235 sayýlý Kanunun 33. maddesinde
gösterilmiþtir. Buna göre, ikinci derece yargý yeri olarak kurulan bölge adliye
mahkemeleri ilk derece mahkemelerince verilen kararlara karþý yapýlan baþvurularý inceleyip karara baðlamak, hâkimler aleyhine açýlan tazminat davalarýna ilk derece yargý yeri
olarak bakmak ve yasalarla verilen diðer görevleri yapmakla görevlendirilmiþtir.

1. Baþkanlýk
Bölge adliye mahkemelerinde baþkanlýk, baþkan ile yazý iþleri müdürlüðünden oluþmaktadýr (5235 s.K. m. 27).
Kanunla her bölge adliye mahkemesinde bir baþkan bulunmasý öngörülmüþtür.
Baþkan, birinci sýnýf adlî yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan HSYK tarafýndan atanýr.
Bunlar, dört yýldan önce baþka bir yere veya göreve atanamazlar, ancak meþru mazeretleri
durumunda muvafakatlarý alýnarak veya haklarýnda yapýlacak soruþturma sonunda görev
yeri veya görevlerinin deðiþtirilmesine HSYK’nca karar verilebilir (5235 s.K. m. 43).
Bölge adliye mahkemesi baþkaný, müstakil olarak atanabileceði gibi, iþ yoðunluðu da
gözetilerek nitelik ve yeterliliði uygun bulunan bir daire baþkanýnýn ayný zamanda bölge
adliye mahkemesi baþkaný olarak görevlendirilmesi de olanaklýdýr (5235 s. K. 43. maddesinin gerekçesi).
Genel ilke bu olmakla birlikte, yasada istisnai bir düzenleme de bulunmaktadýr. Buna
göre, Yargýtay daire baþkaný ve üyeleri, bu görevlerinden ötürü kazanýlmýþ haklarý ile üyelik hukuklarý saklý kalmak kaydýyla, istekleri üzerine HSYK tarafýndan bölge adliye
mahkemesi baþkanlýðýna, daire baþkanlýklarýna veya Cumhuriyet baþsavcýlýðýna atanabile28

ceklerdir. Ayrýca, bu kiþiler baþka bir bölge adliye mahkemesine atanýrken de ayný usûl
uygulanacaktýr (5235 s.K. m. 45/1).
Ayrýca, adlî yargý hâkim sýnýfýndan olan Adalet Bakanlýðý yüksek müþavirleri,
müsteþar yardýmcýlarý, Teftiþ Kurulu Baþkaný ve genel müdürleri ile, baðýmsýz daire
baþkanlarý da istekleri üzerine HSYK tarafýndan bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýna,
daire baþkanlýklarýna veya Cumhuriyet baþsavcýlýðýna atanabileceklerdir (5235 s.K. m.
45/2).
Bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn görevleri Kanunun 34. maddesinde sayýlmýþtýr.
Buna göre baþkan mahkemeyi temsil etmekle görevlidir. Baþkan ayrýca, baþkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna baþkanlýk etmek, baþkanlar kurulu ile komisyon kararlarýný
yürütmek, mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalýþmasýný saðlamak, genel yönetim
iþlerini yürütmek ve bu yolda uygun göreceði önlemleri almak, bölge adliye mahkemesi
memurlarýný denetlemek veya denetletmek, personelden kendisine doðrudan baðlý olanlar
hakkýnda ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarýný uygulamak, hükme baðlanan iþlerde
adlî yargý ilk derece mahkeme hâkim ve savcýlarýna verilen not fiþlerini mercilerine göndermek ve kanunlarla verilen diðer görevleri yapmakla görevlendirilmiþtir. Bölge adliye
mahkemesi baþkanýna verilen görevlerin, Yargýtay Birinci Baþkanýna verilen görevlerle
benzeþtiði görülmektedir.
Bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn mahkemedeki yargýlama görevine katýlacaðýna
dair yasada bir hüküm bulunmamaktadýr. Bu nedenle baþkanýn yargýlama faaliyetlerine
katýlamayacaðýný düþünüyoruz. Ýstisnai olarak, daire baþkanlýðý ile bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýný ayný kiþinin yapmasý durumunda, kendi dairesindeki yargýlamaya katýlabilecektir.

2. Baþkanlar Kurulu
Bölge adliye mahkemesi baþkanlar kurulu, mahkeme baþkaný ile daire baþkanlarýndan
oluþacaktýr (5235 s.K. m. 28/1). Bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn bulunmadýðý hâllerde
kurulun baþkanlýðýný daire baþkanlarýndan kýdemli olaný yerine getirecek; daire baþkanýnýn
mazereti hâlinde, o dairenin kýdemli üyesi kurula katýlacaktýr (5235 s.K. m. 28/2).
Baþkanlar kurulu, bölge adliye mahkemesinin iç iþleyiþini düzenlemek için kurulmuþtur. Buna göre baþkanlar kurulu; bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin
numaralarýný ve aralarýndaki iþbölümünü belirlemek, daireler arasýnda çýkan iþ bölümü
uyuþmazlýklarýný karara baðlamak, hukukî veya fiilî nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri
ile toplanamadýðý hâllerde ilgisine göre diðer dairelerden kýdem ve sýraya göre üye
görevlendirmek, re’sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin
ya da Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza
Muhakemesi Kanununa göre istinaf yoluna baþvurma hakký bulunanlarýn, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar
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arasýnda ya da bu mahkeme ile baþka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza
dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasýnda uyuþmazlýk bulunmasý hâlinde bu
uyuþmazlýðýn giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüþlerini de
ekleyerek Yargýtay Birinci Baþkanlýðýndan istemek ve kanunlarla verilen diðer görevleri
yerine getirmekle görevlendirilmiþtir (5235 s.K. 35/I, b. 1).
Bölge adliye mahkemesinin daireleri veya baþka bölge adliye mahkemesinin daireleri
ile kendi daireleri arasýndaki uyuþmazlýklarýn giderilmesinde Yargýtay Kanununun 45 inci
maddesi kýyas yoluyla uygulanýr (5235 s.K. m. 35/II).
Baþkanlar kurulu kararlarýný almak için bütün üyelerinin katýlýmýyla eksiksiz olarak
toplanýr ve çoðunlukla karar verir (5235 s.K. 35/I, b. 3).

3. Daireler
Bölge adliye mahkemeleri Yargýtay’a benzer biçimde dairelerden oluþmaktadýr.
Kanuna göre bölge adliye mahkemeleri, en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesinden oluþmakta, dairelerde bir baþkan ile yeteri kadar üye bulunmaktadýr. Ýþ sayýsýnýn yoðunluðuna
göre dairelerin sayýsý, Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine HSYK tarafýndan artýrýlýp
azaltýlabilecektir (5235 s.K. m. 29). Yargýtay’da daire kurmak kanun deðiþikliði ile
olanaklý iken, bölge adliye mahkemelerinde bu yetki HSYK’na verilerek Yargýtay’ýn
oluþumundan ayrý bir düzenleme getirilmiþtir.
Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluþmaktadýr.
a. Hukuk Daireleri
Kanuna göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ikinci derece mahkeme
olarak yapacaðý görev, adlî yargý ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin
olmayan hüküm ve kararlara karþý yapýlan baþvurularý inceleyip karara baðlamak olarak
belirlenmiþtir (5235 s.K. m. 36/1). Bu düzenleme ile mahkemeye, batý ülkelerindeki istinaf mahkemelerine verilen görevle eþdeðerde bir görev verilmiþ bulunmaktadýr.
Yine ilk derece mahkemesi olarak bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine, yargý
çevresi içerisindeki adlî yargý ilk derece mahkemesi hâkimleri aleyhine HUMK’a göre
açýlan tazminat davalarýna bakma görevi verilmiþtir (5235 s.K. m. 36/2). Yürürlükteki
mevzuata göre, hâkimler aleyhine açýlan tazminat davalarýna ilk derece hukuk
mahkemelerinde bakýlmaktadýr (HUMK m. 575). Adalet Bakanlýðýnca oluþturulan
Komisyon tarafýndan hazýrlanýp 30.06.2006 tarihi itibariyle görüþe sunulan Hukuk
Muhakemeleri Kanunu Tasarýsýyla da bu görev bölge adliye mahkemelerine verilmektedir. Bölge adliye mahkemeleri hâkimleri aleyhine açýlacak tazminat davalarýna ise
Yargýtay’ýn ilgili hukuk dairesi bakacaktýr (HMKT, m. 53).
Hukuk daireleri ayrýca, yargý çevresi içerisinde bulunan adlî yargý ilk derece hukuk
mahkemeleri arasýndaki yetki ve görev uyuþmazlýklarýný çözmek (5235 s.K. 36/3) ve yargý
çevresindeki yetkili adlî yargý ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasýna fiilî
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veya hukukî bir engel çýktýðý veya iki mahkemenin yargý sýnýrlarý kapsamýnýn belirlenmesinde tereddüt edildiði takdirde, o davanýn bölge adliye mahkemesi yargý çevresi
içerisinde baþka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar
vermekle de görevlendirilmiþtir. Dairelerce verilen bu kararlar aleyhine temyiz yoluna
baþvurulamayacaktýr (5235 s.K. m. 36/4, HMKT m. 29).
b. Ceza Daireleri
Ceza dairelerinin temel görevi, hukuk dairelerinde olduðu gibi adlî yargý ilk derece
ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karþý yapýlacak baþvurularý inceleyip karara baðlamaktýr (5235 s.K. m. 37/1). Ayrýca, yargý çevresi içerisinde
bulunan adlî yargý ilk derece ceza mahkemeleri arasýndaki yetki ve görev uyuþmazlýklarýný
çözmek (5235 s.K. m. 37/2) ve yargý çevresindeki adlî yargý ilk derece ceza mahkemeleri
hâkimlerinin davayý görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çýkmasý hâlinde, o davanýn
bölge adliye mahkemesi yargý çevresi içerisinde baþka bir adlî yargý ilk derece ceza
mahkemesine nakli hakkýnda karar vermek bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin
görevi olarak belirlenmiþtir (5235 s.K. m. 37/3). CMK’da ceza dairelerince verilen bu
kararlar aleyhine temyize baþvurulamayacaðýna dair bir hüküm bulunmamaktadýr.
c. Daire Baþkaný ve Üyelerinin Atanmasý
Daire baþkanlýðý ve üyeliðine atanma konusunda 5235 sayýlý Kanun farklý kriterler
getirmiþtir. Buna göre, bölge adliye mahkemesi daire baþkanlýðýna birinci sýnýfa ayrýlmýþ
ve Yargýtay üyeliðine seçilme hakkýný yitirmemiþ, daire üyeliðine ise birinci sýnýfa
ayrýlmýþ adlî yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan HSYK tarafýndan atama yapýlýr (5235 s.K.
m. 43/c. 1).
Yargýtay Kanununun 29/1. maddesine göre “Yargýtay üyeleri, birinci sýnýfa ayrýldýktan
sonra en az üç yýl süre ile baþarýlý görev yapmýþ ve birinci sýnýfa ayrýlmayý gerektiren nitelikleri yitirmemiþ adlî yargý hâkim ve Cumhuriyet savcýlarý ile bu meslekten sayýlanlar
arasýndan seçilir.” Bu maddeye bakýldýðýnda bölge adliye mahkemelerinde daire baþkaný
olmak için birinci sýnýfa ayrýldýktan sonra en az üç yýl çalýþmýþ olmak ve birinci sýnýfa
ayrýlmayý gerektiren nitelikleri yitirmemiþ olmak gereklidir. Üye olmak için ise birinci
sýnýfa ayrýlmýþ olmak yeterli olup, diðer þartlarýn bulunmasý gerekmemektedir.
Daire baþkan ve üyelerine dört yýldan önce baþka bir yere veya göreve atanmama
güvencesi verilmektedir. Bu süre içerisinde ancak, HSYK’nca yasal mazeretleri bulunmasý durumunda muvafakatleri alýnarak veya haklarýnda yapýlacak soruþturma sonunda
görev yeri veya görevlerinin deðiþtirilmesine karar verilebilecektir (5235 s.K. m. 43/c. 2).
Bölge adliye mahkemesi daire baþkanlýklarýna yukarýda da deðinildiði üzere, Yargýtay
daire baþkan ve üyeleri ile Adalet Bakanlýðýnda belli görevlerde bulunanlar arasýndan
istekleri üzerine HSYK tarafýndan atama yapýlabilecektir (5235 s.K. m. 45).
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ç. Daire Baþkan ve Üyelerinin Görevleri
Bölge adliye mahkemesi daire baþkanlarýnýn görevleri, dairede uyumlu, verimli ve
düzenli bir çalýþmanýn gerçekleþmesini ve iþlerin makul süre içinde incelenmesini ve
karara baðlanmasýný saðlamak, dairenin kendi kararlarý arasýnda meydana gelen farklýlýk
ve uyumsuzluklarýn giderilmesi için tedbirler almak, dosya hakkýnda rapor hazýrlayacak
üyeleri tespit etmek ve kararlarýn yazýlmasýný saðlamak; personelin sicil raporlarýný düzenlemek, izin isteklerini düþünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak; dairede
görevli yazý iþleri müdürlüðünün iþleyiþini denetlemek ve personel hakkýnda ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarýný uygulamak; kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak
olarak belirlenmiþtir (5235 s.K. m. 38).
Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevlerinin belirlenmesinde ise, esas olarak 2797
sayýlý Yargýtay Kanununun 25. maddesinde yer alan Yargýtay üyelerinin görevlerine iliþkin
hükümler göz önünde bulundurulmuþtur. 5235 sayýlý Kanunun 39. maddesine göre, daire
üyelerinin görevleri þöyle sayýlmýþtýr:
a- Daire baþkaný tarafýndan verilen dosyalarý gerekli þekilde ve zamanýnda inceleyerek
heyete sunmak, duruþmalý iþlerde rapor hazýrlamak ve kararlarýný yazmak,
b- Dairelerindeki duruþma ve müzakerelere katýlmak,
c- Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalýþmasýnýn saðlanmasýnda ve iþlerin makul
süre içinde incelenip karara baðlanmasýnda daire baþkanýna yardým etmek,
d- Bu Kanun uyarýnca daire baþkaný tarafýndan verilen diðer görevleri yapmak.
Kanunun üyelere verilen görevler açýsýndan Yargýtay Kanununun öngördüðü sistemden temel farklýlýðý, bölge adliye mahkemeleri sisteminde “Yargýtay tetkik hâkimliði” benzeri sisteminin öngörülmemiþ olmasýdýr. Yargýtay tetkik hâkimlerinin dosya ve evraký
inceleyerek rapor düzenleme biçimindeki görevlerini (Yargýtay K. m. 29), bölge adliye
mahkemesinde daire baþkanýnýn görevlendireceði üye yerine getirecektir.
d. Dairelerin Toplantý ve Karar Nisabý
5235 sayýlý Kanunun 46. maddesine göre; daireler toplu mahkeme niteliðinde olup, bir
baþkan ve iki üyenin katýlýmýyla toplanacak, görüþmeler gizli yapýlacak ve kararlar çoðunlukla verilecektir. Hukukî veya fiilî nedenlerle bir dairenin toplanamamasý durumunda,
baþkanlar kurulunun kararýyla diðer dairelerden, bu da olanaklý deðilse HSYK tarafýndan,
diðer bölge adliye mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik
tamamlanacaktýr. Daire baþkanýnýn hukukî veya fiilî nedenlerle bulunamamasý hâlinde
dairenin en kýdemli üyesi daire baþkanlýðý görevini yerine getirecektir.

4. Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Bölge adliye mahkemesinde bir Cumhuriyet baþsavcýlýðý bulunacak; bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðý, Cumhuriyet baþsavcýsý ve yeteri kadar Cumhuriyet
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savcýsýndan oluþacaktýr. En kýdemli Cumhuriyet savcýsý, Cumhuriyet baþsavcývekili olarak
görev yapacaktýr (5235 s.K. m. 30).
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlarý birinci sýnýfa ayrýlmýþ ve Yargýtay
üyeliðine seçilme hakkýný yitirmemiþ; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlarý
hâkimlik ve savcýlýk mesleðinde fiilen en az sekiz yýl görev yapmýþ ve üstün baþarýsý ile
bölge adliye mahkemesinde yararlý olacaðý anlaþýlmýþ bulunan adlî yargý hâkim ve
savcýlarý arasýndan Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca atanacaktýr. Cumhuriyet
baþsavcýsý ve savcýlarý da bu mahkemelere atanan hâkimler gibi güvencelere kavuþturulmuþ olup, dört yýldan önce baþka bir yere veya göreve atanamayacaklar, ancak meþru
mazeretleri durumunda muvafakatlarý alýnarak veya haklarýnda yapýlacak soruþturma
sonunda görev yeri veya görevlerinin deðiþtirilmesine HSYK’nca karar verilebilecektir
(5235 s.K. m. 44).
Yukarýda da deðinildiði gibi, 5235 sayýlý Kanunun 45. maddesi hükmü uyarýnca,
Yargýtay daire baþkaný ve üyeleri ile adlî yargý hâkim sýnýfýndan olan Adalet Bakanlýðýnda
belirli görevlerde bulunanlar istekleri üzerine HSYK tarafýndan bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna atanabileceklerdir.
Bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet baþsavcýlarý, Cumhuriyet baþsavcýlýðýný temsil
etmek yanýnda baþsavcýlýðýnýn verimli, uyumlu ve düzenli bir biçimde çalýþmasýný saðlamak ve bölge adliye mahkemesinin genel yönetim iþlerini yürütmekle görevlidir. Bunun
yanýnda baþsavcý, bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarýna iliþkin hüküm ve
kararlara ait dosyalarýn incelenerek yazýlý düþünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duruþmalara katýlmayý saðlamak, ceza dairelerinin kararlarýna karþý gerektiðinde kanun yollarýna baþvurmak, dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri
kararlar arasýndaki uyuþmazlýðýn giderilmesi için baþkanlar kuruluna baþvurmak, bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlarýnýn ilerleme belgelerini düzenlemek ve bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlarý üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak,
Cumhuriyet baþsavcýlýðý müdürlüklerini ve personelini denetlemek veya denetletmek ve
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda görevli personel hakkýnda ilgili kanunda belirtilen disiplin
cezalarýný uygulamakla da görevlendirilmiþtir (5235 s.K. m. 40).
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlarý ise, mahkemelere gelen ceza davalarýna iliþkin hüküm ve kararlara ait dosyalardan kendilerine verilenleri inceleyerek yazýlý
düþüncesiyle birlikte ilgili daireye göndermek ve yapýlacak duruþmalara katýlmak, ceza
daireleri kararlarýna karþý gerektiðinde kanun yollarýna baþvurmak ve Cumhuriyet
baþsavcýsýnýn vereceði diðer görevleri yapmakla görevlidirler (5235 s.K. m. 41).

5. Yazý Ýþleri Müdürlüðü
Bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýnda, dairelerinde, Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda ve
adalet komisyonunda birer yazý iþleri müdürlüðü, Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda ayrýca bir
idarî iþler müdürlüðü ile ihtiyaç duyulan diðer müdürlükler kurulacak, müdürlüklerde bir
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müdür ile yeterli sayýda memur bulunacaktýr (5235 s.K. m. 32). Kanuna ekli kadro listesine bakýldýðýnda, ilk derece mahkemelerinde yaþanan personel sýkýntýsýnýn bu mahkemelerde yaþanmamasý için yeterli sayýda kadro ayrýldýðý görülmektedir (Kanuna ekli ihdas
edilen kadrolar listesine göre, bölge adliye mahkemelerinde 950 hâkim ve Cumhuriyet
Savcýsý, 1547 personel görevlendirilecektir).
Müdürlüklerde çalýþanlarýn atama, disiplin ve diðer özlük iþlerinde adlî yargý ilk
derece mahkemelerinde görevli personelin tâbi olduklarý hükümler uygulanacaktýr.

6. Adalet Komisyonu
Bölge adliye mahkemesi bünyesinde de ayrýca adalet komisyonu kurulacaktýr.
Komisyon, HSYK tarafýndan daire baþkanlarý arasýndan belirlenen bir asýl üye ile bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýsý’ndan oluþur. HSYK, daire baþkan veya üyeleri
arasýndan ayrýca bir yedek üye de seçer. Komisyon baþkaný bölge adliye mahkemesi
baþkanýdýr. Baþkanýn yokluðundan en kýdemli daire baþkaný, baþsavcýnýn yokluðunda,
baþsavcý vekili, asýl üyenin yokluðunda yedek üye komisyona katýlýr. Komisyon eksiksiz
toplanýr ve çoðunlukla karar alýr (5235 s.K. m. 31).
Komisyonun görevleri, bölge adliye mahkemesi hâkim ve savcýlarý dýþýnda kalan personel hakkýnda, kanunlarla adlî yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna verilen
tüm görevleri yerine getirmek ve kendisine kanunla verilen diðer görevleri yapmaktýr
(5235 s.K. m. 42).

C. ÝSTÝNAF MAHKEMELERÝNÝN KARARLARI SEBEBÝYLE
ORTAYA ÇIKACAK ÝÇTÝHAT AYKIRILIKLARININ GÝDERÝLMESÝ
(ÝÇTÝHATLARIN BÝRLEÞTÝRÝLMESÝ)
Ýstinaf mahkemelerinde ortaya çýkacak içtihat farklýlýklarýnýn nasýl giderileceði hususu
5235 sayýlý Kanunun 35. maddesinde bölge adliye mahkemesi baþkanlar kurulunun görevleri arasýnda açýkça düzenlenmiþ bulunmaktadýr. Buna göre (5235 s.K. m. 35/I, b. 3):
Bölge adliye mahkemesi baþkanlar kurulu, re’sen veya bölge adliye mahkemesinin
ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, hukuk ya da ceza
yargýlamasý kurallarýna göre istinaf yoluna baþvurma hakký bulunanlarýn, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar
arasýnda ya da bu mahkeme ile baþka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza
dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasýnda uyuþmazlýk bulunmasý halinde, bu
uyuþmazlýðýn giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüþlerini de
ekleyerek Yargýtay Birinci Baþkanlýðýna baþvurarak bu içtihat aykýrýlýklarýnýn giderilmesini isteyecektir.
Bunun dýþýnda, 5235 sayýlý Kanun’un 51. maddesi ile Yargýtay Kanunu’nun 15. maddesinde deðiþiklik yapýlarak, ayný veya farklý yer bölge adliye mahkemelerinin kesin
olarak verdikleri kararlar bakýmýndan hukuk daireleri arasýnda veya ceza daireleri arasýn34

da uyuþmazlýk bulunursa, bunlarýn Yargýtay’da içtihadý birleþtirilmesi yoluyla kesin olarak
karara baðlanacaðý da kabul edilmiþtir. (Yargýtay K. m. 15-5235 s.K ile deðiþik 2, a bendi).
Görüldüðü üzere, gerek bölge adliye mahkemesi aþamasýnda gerekse Yargýtay aþamasýnda, fark edilen, talep edilen veya ortaya çýkan benzer konulardaki içtihat farklýlýklarýnýn giderilmesi için gerekli düzenlemeler açýkça yapýlmýþtýr.
Ýçtihat aykýrýlýklarýnýn giderilmesi için baþvurulan içtihadý birleþtirme yolu, sadece
içtihat farklýlýklarýnýn giderilmesini saðlamakta olup, kesinleþmiþ kararlara bir etkisi
olmayacaktýr. Ancak, içtihadý birleþtirme kararýndan sonra, açýlan veya görülmekte olan
davalarda dikkate alýnmasý gerekir.
Kanunda düzenlenen bu içtihat aykýrýlýðýnýn giderilmesi yolu, içtihat aykýrýlýðý ortaya
çýktýktan sonra ve bu yönde kararlar verildikten sonra iþletilebilecek bir imkândýr. Ancak,
halen istinaf yolunun uygulandýðý bazý ülkelerde, içtihat aykýrýlýklarýný en aza indirmek ya
da birbiriyle çeliþen içtihatlar yaygýnlaþmadan önüne geçmek için bazý tedbirler alýnmýþtýr.
Örneðin, özellikle istinaf ve temyiz mahkemesi kararlarýnýn tümünün yayýnlanmasý ve
elektronik ortamda bunlara herkesin ulaþabilmesi, mahkemelerin birbirlerinin içtihatlarýndan haberdar olarak karar vermelerini ya da taraflarýn bu konuda mahkemeden talepte
bulunmalarýný saðlayacak nitelikte önleyici bir tedbirdir. Bizim hukuk sistemimiz içinde
de, bu amaca hizmet için, 4949 sayýlý Kanunla Ýcra ve Ýflâs Kanunu’nda yapýlan deðiþiklikle “Yargýtay, icra ve iflâs iþlerine ait kararlarýn tamamýný düzenli olarak yayýmlar. Buna
iliþkin esaslar Yargýtay tarafýndan yönetmelikle düzenlenir.” þeklînde bir hüküm konulmuþ
olmasýna raðmen, deðiþikliðin yapýldýðý 2003 yýlýndan bugüne kadar, bu hüküm iþletilememiþtir. Bu hükmün tüm mahkeme, özellikle bölge adliye mahkemeleri ve Yargýtay
kararlarýna fiilen uygulanmasý, içtihat farklýlýklarý en aza inebilecektir. Esasen bunun için
hukukî hiçbir engel olmadýðý gibi, tüm kararlarýn elektronik ortamda bulunduðu bugün
teknik bazý düzenlemeler dýþýnda fiili bir engel de yoktur.
Ýstinafýn uygulandýðý diðer ülkelerin bir kýsmýnda, içtihat aykýrýlýklarýný gidermek için,
hâkimler, barolar, hukuk fakülteleri ve diðer hukuk kurumlarýnýn bir araya geldiði toplantýlar düzenlenmektedir. Ayrýca, bazý ülkelerde istinaf mahkemesi daire baþkanlarýnýn her
yýl düzenli olarak bir araya gelerek görüþ alýþ-veriþinde bulunmalarý þeklînde bir uygulamaya da rastlanmaktadýr. Bu tür çabalar, herhangi bir kanunî düzenlemeye dayanmayan
ve ihtiyaç da duymayan içtihat farklýlýklarýný giderme yollarýdýr.

V. ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA
Yeni kanun yolu sisteminin yürürlüðe girmesi ve uygulanmasý ile birlikte, mevcut
davalarla yeni açýlan davalar arasýnda da kanun yoluna iliþkin bir farklýlýk olup olmayacaðý sorunu karþýmýza çýkacaktýr. Zira, kural olarak, usûl hukuku düzenlemeleri, yürürlüðe
girdiði andan itibaren uygulanabilen kurallar niteliðindedir. Ancak, zaman zaman uygulamadan kaynaklanan sorunlarýn önüne geçmek için, farklý düzenlemeler yapýlabilmektedir.
Yeni kanun yolu bakýmýndan da, özel bir düzenleme yapýlmýþ bulunmaktadýr.
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Önce HUMK’nda kanun yoluna iliþkin deðiþiklik yapan 5236 sayýlý Kanunla bu konuda bir geçici madde eklenmiþ, bu geçici madde de 5348 sayýlý Kanunla tekrar deðiþtirilmiþtir. Dolayýsýyla yeni kanun yolu sisteminin uygulanma zamaný ile ilgili olarak 5348
sayýlý Kanundaki düzenlemenin esas alýnmasý gerekmektedir. 5348 sayýlý Kanun’un 1.
maddesi, 5236 sayýlý Kanunla eklenen geçici 1. maddeyi, geçici 2. madde olarak düzenlemiþtir. Buna göre:
“Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayýlý Adlî Yargý Ýlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda
Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarýnca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve baþlama
tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna baþvurulmuþ olan kararlar hakkýnda,
kesinleþinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve 5236
sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasýna devam olunur”.
Bu düzenlemeden çýkan sonuç kýsaca þudur: Bölge adliye mahkemelerinin göreve
baþlama tarihinden önce, ilk derece mahkemelerinin temyiz yoluna baþvurulan kararlarý
hakkýnda, bu kararlar kesinleþinceye kadar, eski kanun yolu sistemine iliþkin kurallar
uygulanacaktýr (yani HUMK’un deðiþiklikten önceki 427 ilâ 545 üncü maddeleri). Yani,
henüz bölge adliye mahkemeleri göreve baþlamadan önce bir karar verilmiþ ve bu karar
için önceki hükümleri göre temyiz yoluna baþvurulmuþsa, artýk bölge adliye
mahkemelerinin kurulmasýndan sonra da, eski kanun yolu sistemi, bu karar kesinleþinceye
kadar geçerli olacaktýr. Ancak, ilk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemelerinin
göreve baþlama tarihinden sonra bir karar vermiþ veya bu tarihten sonra ilk defa kanun
yoluna baþvurulacaksa, o zaman yeni kanun yolu sistemine iliþkin hükümler uygulama
alaný bulacaktýr.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
HUKUK MAHKEMELERÝNDE ÝSTÝNAF
(ÝSTÝNAF BAÞVURUSU, YARGILAMASI VE KARAR)
I. ÝSTÝNAF YOLUNA BAÞVURULABÝLECEK KARARLAR
Ýstinaf yoluna baþvurulabilecek kararlar HUMK’un 426A maddesinde düzenlenmiþtir. Hükümde malvarlýðýna iliþkin hukuk davalarý bakýmýndan bir sýnýrlama
öngörülmüþtür. Getirilen düzenlemeye göre, “ilk derece mahkemelerinden verilen nihaî
kararlara karþý istinaf yoluna baþvurulabilir. Miktar veya deðeri bin YTL geçmeyen ilk
derece mahkemesi kararlarý kesindir”. HUMK m. 426A’da sözü edilen ilk derece (hukuk)
mahkemeleri, genel mahkemeler olan sulh hukuk mahkemeleri, asliye hukuk
mahkemeleri ve asliye ticaret mahkemeleriyle özel görevli (uzmanlýk) mahkemeleri olan,
aile mahkemeleri, denizcilik ihtisas mahkemeleri, fikrî ve sýnaî haklar hukuk
mahkemeleri, icra mahkemeleri, iþ mahkemeleri, kadastro mahkemeleri ve tüketici
mahkemeleridir.
HUMK m. 426A’ya göre, miktar veya deðeri bin YTL’yi geçmeyen ilk derece hukuk
mahkemesi kararlarýna karþý istinaf yolu kural olarak kapalýdýr; yani bu tür kararlar verildiði anda kesin olan kararlardandýr. Alacaðýn bir kýsmýnýn dava edilmiþ olmasý durumunda ise kesinlik sýnýrý alacaðýn tamamýna göre belirlenir. Alacaðýn tamamýnýn dava
edilmiþ olmasý halinde ise, ilk derece hukuk mahkemesi kararýnda asýl isteminin kabul
edilmeyen bölümü bir milyar lirayý geçmeyen taraf da kural olarak istinaf yoluna baþvuramaz (m. 426A/III, IV).
HUMK ile getirilen genel sýnýrlama dýþýnda, özel kanunlardaki hükümler nedeniyle de
bazý ilk derece mahkemesi kararlarýna karþý istinaf yolu kapatýlmýþ olabilir. Bu durumun
en tipik örneði, tüketici sorunlarý hakem heyeti kararlarýna karþý yapýlan itirazlar üzerine
verilen tüketici mahkemesi kararlarýdýr. Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanunun 22.
maddesine göre, itiraz üzerine verilen tüketici mahkemesi kararlarý kesindir.
Öte yandan, Ýcra ve Ýflâs Kanununun düzenlemesine göre, bazý icra mahkemesi kararlarýna karþý da istinaf yolu kapalýdýr. Ýcra ve Ýflâs Kanununun 363. maddesinin yeni þekline göre; “icra mahkemesince verilmiþ olan aþaðýdaki kararlar dýþýndaki kararlara karþý”
istinaf yoluna baþvurulabilecek, buna karþýn aþaðýdaki konulara iliþkin kararlarý ise kesin
olacaktýr. Ýcra mahkemesinin istinaf yoluna baþvurulamayacak (kesin olan) kararlarý þunlardýr: “85’inci maddenin uygulanma biçimi”, “icra dairesi tarafýndan hesaplanan vekalet
ücreti”, “103’üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin
içeriði”, “yediemin ücreti”, “yedieminin deðiþtirilmesi”, “hacizli taþýnýr mallarý muhafaza
þekli”, “kýymet takdirine iliþkin þikayet”, “ihaleye katýlabilmek için teminat yatýrýlmasý ve
teminatýn miktarý”, “satýþýn durdurulmasý”, “satýþ ilanýnýn iptali”, “süresinde satýþ isten37

memesi nedeniyle satýþýn düþürülmesi”, “263’üncü maddenin uygulanma biçimi”, “iflas
idaresinin oluþturulmasý”, “icra mahkemesinin iflas idaresinin iþlemleri hakkýnda þikayet
üzerine verdiði kararlara karþý”, “iflas idare memurunun ücret ve masraflarý hakkýndaki
hesap pusulasý” ve “36’ncý maddeye göre icranýn geri býrakýlmasýna iliþkin kararlarý”na
karþý istinaf yolu kapatýlmýþtýr. Böylece 5311 sayýlý Kanunla getirilen deðiþiklikle icra
mahkemelerinin kanun yoluna baþvurulabilen kararlarýnýn bakýmýndan bir geniþlik
saðlamýþtýr.
Malvarlýðýna iliþkin olmayan hukuk davalarýna gelince, bu tür hukuk davalarýna iliþkin
olarak ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen her türlü karara karþý istinaf yolunun
açýk olduðunu belirtmek gerekir.
Ýstinaf yoluna baþvurulmasý bakýmýndan “nihaî karar” kavramýndan hareket edilmiþtir.
Bu kavramdan hareket edilmiþ olmasýnýn iki sonucu vardýr. Bir kere, istinaf yoluna
baþvurabilme açýsýndan nihaî kararýn usûle veya esasa iliþkin olmasý bakýmýndan bir
ayýrým söz konusu deðildir. Baþka bir anlatýmla, hem usûle hem de esasa iliþkin nihaî
kararlara karþý istinaf istemi ile bölge adliye mahkemesine baþvurulabilecektir. Bu anlamda, görevsizlik, yetkisizlik, davanýn açýlmamýþ sayýlmasý, karar verilmesine mahal
olmadýðýna karar verilmesi gibi usûle iliþkin nihaî kararlara karþý istinaf yoluna baþvurulabilecektir. Buna karþýlýk, her ne konuda olursa olsun ara kararlarýna karþý istinaf yoluna
baþvurma imkâný bulunmamaktadýr. Nihaî karar kavramýndan hareket edilmesinin ikinci
sonucu ise, kararýn çekiþmeli yargý veya çekiþmesiz yargýya iliþkin olmasý arasýnda bir
fark bulunmamasýdýr. Yani, çekiþmesiz yargý kararlarýna karþý da istinaf yolu açýk tutulmuþtur.

II. ÝSTÝNAF MAHKEMELERÝNÝN YETKÝSÝ
HUMK m.426A kapsamýnda istinaf istemi ile bölge adliye mahkemesine yapýlacak
baþvuruda, hangi bölge adliye mahkemesinin yetkili olduðu konusundaki düzenlemeler
kamu düzenine iliþkindir. Baþka bir anlatýmla, ilk derece mahkemelerindeki davalar
bakýmýndan (kural olarak) kamu düzenine iliþkin bir konu sayýlmayan yetki konusu, istinaf aþamasýnda kamu düzenine iliþkin bir düzenleme haline getirilmiþtir. Ancak bölge
adliye mahkemesinin yetkisi ilk derece mahkemesine baðlý biçimde düzenlenmiþtir.
Önemli olan istinaf baþvurusunu inceleyecek bölge adliye mahkemesinin, kararý vermiþ
olan ilk derece mahkemesinin o bölge adliye mahkemesinin yargý çevresinde bulunan
mahkeme olmasýdýr. Burada iki ihtimal söz konusu olabilir:
Birinci ihtimal, vermiþ olduðu nihaî karara karþý istinaf yoluna baþvurulmuþ olan ilk
derece hukuk mahkemesi zaten kanunen veya taraflar arasýndaki yetki þartýna / sözleþmesine göre yetkilidir.
Ýkinci ihtimal ilk derece hukuk mahkemesi yetkisiz olmakla birlikte (yetkinin ilk
derece hukuk mahkemelerinde kamu düzenine iliþkin olmadýðý hallerde) süresinde yetki
itirazýnda bulunulmadýðý için davaya bakmaya yetkili hale gelmiþtir.
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Yukarýda sözü edilen her iki ihtimalde de bölge adliye mahkemesi istinaf baþvurusunu
incelemeye yetkilidir. Belirtmek gerekir ki, davanýn yetkisiz bir mahkemede açýlmýþ
olmasý halinde, süresinde yetki itirazýný ileri sürmemiþ olan davalý, bu konudaki itirazýný
bölge adliye mahkemesinde ileri süremeyeceði gibi, bölge adliye mahkemesinin de
yetkisiz olduðunu ileri süremeyecektir. Yani, yetkisiz ilk derece mahkemesinde yetki itirazýný ileri sürmeyen bir davalý, bu þekilde hem aslýnda yetkisiz olan ilk derece
mahkemesini bu dava bakýmýndan yetkili kýlmakta, hem de ilk derece mahkemesinin yargý
çevresine dahil olduðu bölge adliye mahkemesinin de yetkisini kabul etmektedir. Bu
durum yetki kurallarýnýn kural olarak kamu düzenine iliþkin olmamasýnýn hukukî bir sonucudur.
Bölge adliye mahkemelerinin yargý çevrelerinin belirlenmesine, deðiþtirilmesine veya
bu mahkemelerin kaldýrýlmasýna Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunca karar verilir. Bölge adliye mahkemesinin yargý çevresi demek, hangi il
merkezlerindeki ve ilçelerdeki ilk derece hukuk mahkemesi kararlarýna karþý neredeki
bölge adliye mahkemesine baþvurulabileceðinin belirlenmesi demektir. Öte yandan,
HUMK m. 426M bent I, alt-bent 3 hükmüne göre, bölge adliye mahkemesi, istinaf baþvurusu üzerine yapacaðý ön inceleme sonunda kararý vermiþ olan ilk derece mahkemesinin
kendi yargý çevresi dýþýnda kaldýðýný tespit edecek olursa, duruþma yapmadan dosyanýn
yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar verecektir. Yani, bölge adliye
mahkemelerine yöneltilen istinaf istemleri bakýmýndan yetki, davalý tarafýn itirazý üzerine
incelenecek bir konu olmayýp mahkemenin re’sen inceleyeceði bir husustur. Ancak ilk
derece mahkemelerindeki yetki anlayýþýndan farklýlýk bundan ibaret deðildir. Burada
teknik anlamda bir yetkisizlik kararý deðil, yetkisizlik nedeniyle bir tür gönderme kararý
söz konusudur. Gerçekten m. 426M-I hükmünde açýkça “yetkili mahkemeye gönderilmesine” ifadesinin kullanýlmýþ olmasýndan buradaki kararýn teknik anlamda bir yetkisizlik
kararý olmadýðý anlaþýlmaktadýr. Öte yandan ayný bent hükmüne göre, yetki konusundaki
bu karar duruþma yapýlmadan verilir ve verildiði anda kesin olan bir karardýr.
Ýlk derece mahkemesinin kararýna karþý istinaf yoluna baþvurmak isteyen davacý, istinaf dilekçesini yanlýþ bir bölge adliye mahkemesine hitaben yazmýþ olsa bile, dilekçeyi
alan, yani hükmü vermiþ olan ilk derece mahkemesinin dosyayý doðru, yani yargý çevresi
dahilinde bulunduðu, baðlý olduðu bölge adliye mahkemesine göndermesi gerekir. Çünkü,
istinaf incelemesi yapacak olan bölge adliye mahkemesinin yetkisi yukarýda da ifade
edildiði gibi kamu düzenine iliþkin bir konu olup mahkemenin resen göz önüne alacaðý bir
husustur. Bu husus HUMK m.426G’de de açýkça ifade edilmiþtir: “Kararý veren
mahkeme, dilekçeler verildikten veya bunun için belli süreler geçtikten sonra, dosyayý dizi
listesine baðlý olarak yetkili bölge adliye mahkemesine gönderir”. Aslýnda bölge adliye
mahkemesinin yetkisinin ilk derece mahkemesi tarafýndan resen gözetilecek olmasý, kararý
vermiþ olan mahkemenin, bölge adliye mahkemesinin yargý çevresi dýþýnda kalmýþ olmasý
ihtimalini neredeyse bütünüyle ortadan kaldýrmaktadýr. Ancak çok zayýf bir ihtimal de olsa
dosyanýn ilk derece mahkemesi tarafýndan yetkisiz bölge adliye mahkemesine gönderilmiþ
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olmasý, istinaf ön incelemesinde duruþma yapýlmadan kesin olarak karar baðlanacak bir
konu olarak düzenlenmesine neden olmuþtur.
Kanunda açýk bir düzenleme olmamasýna raðmen, burada dosyanýn gönderildiði bölge
adliye mahkemesinin, kendisini yetkisiz sayan ve dosyanýn gönderilmesine karar vermiþ
olan bölge adliye mahkemesi kararýyla baðlý olacaðýnýn kabulü Anayasada ifadesini bulmuþ olan usûl ekonomisi ilkesine uygun düþecektir. Ancak her iki bölge adliye
mahkemesinde ayný yetkilere sahip olduðu düþüncesinden yola çýkýlarak gönderilen bölge
adliye mahkemesinin de farklý bir karar verileceði kabul edilirse, bu halde iki bölge adliye
mahkemesi arasýnda olumsuz yetki uyuþmazlýðýnýn ortaya çýkmasý ve bu konudaki bölge
adliye mahkemesi kararlarýna karþý temyiz yolu kapalý olduðundan, yetki uyuþmazlýðý
HUMK. m.25’e göre merci tayini yoluyla Yargýtay tarafýndan çözülecektir.
HUMK m. 426R/II ile bölge adliye mahkemelerinin yetkisinin kamu düzenine iliþkin
bir konu olduðu hakkýndaki düzenleme desteklenip kuvvetlendirilmiþtir. Hükme göre,
“bölge adliye mahkemeleri için yetki sözleþmesi yapýlamaz”. Aslýnda HUMK m. 426R/II
ile getirilen yetki sözleþmesi yapma yasaðýyla bir uyuþmazlýðýn taraflarýnýn yetki
sözleþmesi yapma özgürlükleri konusunda gerçek bir sýnýrlama yapýlmamýþtýr. Çünkü,
taraflar aralarýnda çýkacak belirli bir uyuþmazlýðý çözmek için yetki sözleþmesi yaptýklarý
ve dava bu akdî yetkili mahkemede görüldüðü zaman, bu ilk derece mahkemesinin kararýna karþý yapýlacak istinaf baþvurusunu inceleyecek bölge adliye mahkemesini de belirlemiþ olmaktadýrlar. O halde, m. 426R ile getirilen husus, ilk derece mahkemesinin yetkisini belirlemek dýþýndaki bir yetki sözleþmesine geçerlilik tanýmamaktadýr.

III. ÝSTÝNAF SEBEPLERÝ
Ýlk derece hukuk mahkemelerinden verilen bir karara karþý istinaf istemi ile bölge
adliye mahkemesine baþvurulmasýnýn amacý, uyuþmazlýðýn ikinci derece mahkemesi
tarafýndan yeniden incelenmesidir (aktarýcý etki). Bu etki, iki dereceli bir yargýlama sisteminin kabul edilmesinin aslî sonucudur. Ýkinci derece mahkemesi, yani bölge adliye
mahkemesi tarafýndan yapýlacak bu inceleme, hem olgu hem de hukuk açýsýndan yapýlacak bir inceleme olacaktýr. Burada özellikle belirtilmesi gereken bir konu, kanunun istinaf
sebepleri baþlýðý altýnda bir düzenleme yapmamýþ olmasýdýr. Bu, istinaf kanun yolunun
niteliðinden kaynaklanan bir durumdur. Genel olarak istinafýn varlýk nedeni, ilk derece
mahkemesi kararýnda bulunmasý muhtemel her türlü hukuka aykýrýlýðýn giderilebilmesidir.
Bu anlamda, maddî hukuk kurallarýna her türlü aykýrýlýk, eðer dava bir sözleþmeye
iliþkinse, taraflar arasýndaki sözleþme hükümlerinin yanlýþ uygulanmasý, usûl hukukuna
aykýrýlýk halleri ve delillerin incelenmesinde ve deðerlendirilmesinde hata edilmiþ olmasý
istinaf sebepleri olarak gösterilebilir.
Ancak, istinaf incelemesi, kural olarak istinaf dilekçesinde bildirilen nedenlerle sýnýrlý olarak yapýlacaðýndan, bu yola baþvuran tarafýn dilekçesinde dayanmak istediði sebepleri eksiksiz olarak göstermesi zorunlu olacaktýr. Bu durumda, bölge adliye mahkemesi,
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gösterilmiþ olan sebepler bakýmýndan inceleme yapacak, fakat istinaf yoluna baþvuran
tarafýn göstermediði bir hukuka aykýrýlýk tespit etse bile bunu dikkate almayacaktýr. Yani
bu durumda, diðer taraf lehine usûle iliþkin bir müktesep hak söz konusu olacaktýr. Ancak,
HUMK m. 426O hükmü, kamu düzenine aykýrýlýk halinde üst mahkemenin (bölge adliye
mahkemesinin) bunu re’sen gözetmesine imkân verdiðinden, baþvuru dilekçesinin sadece
baþvuranýn kimliði ve imzasýyla baþvurulan kararý yeteri kadar belli edecek kayýtlarý taþýmasý halinde bölge adliye mahkemesinin incelemesi, ilk derece mahkemesi kararýnda
kamu düzeni düþüncesiyle konulmuþ hükümlere aykýrýlýk bulunup bulunmadýðýna bakmakla sýnýrlý olacaktýr.

IV. ÝSTÝNAF YOLUNA BAÞVURU SÜRESÝ
Ýstinaf yoluna baþvurma süresi onbeþ gün olarak belirlenmiþtir (HUMK m. 426E).
Ancak, 4353 sayýlý Kanuna tâbi kamu kuruluþlarý için bu süre otuz gündür. Bu süre ilk
derece mahkemesi nihaî kararýnýn taraflardan her birine tebliðiyle iþlemeye baþlar.
Anayasa Mahkemesi’nin 2.12.2004 tarihli 2001/126 E. ve 2004/120 K. sayýlý kararý ile
istinafa iliþkin hükümlerden önce geçerli olan ve temyiz süresini düzenleyen HUMK m.
432’deki kamu kuruluþlarýna iliþkin ayrýcalýklý otuz günlük süre iptal edilmiþtir. Anayasa
Mahkemesi’nin bu kararý 21.10.2005 tarihinde RG’de yayýnlanmýþ olup, yayýnlandýðý tarihten altý ay sonra yürürlüðe girmiþtir. Ýptal kararý, sadece önceki 432. maddeyi kapsamaktadýr. Zira, o tarihte henüz uygulanmayan hükümler olup iptal baþvurusunda da yer
almadýðýndan, Anayasa Mahkemesi, iptal kararýný bunlara iliþkin olarak da vermediðinden, iptal kararý, istinaf süresine iliþkin yeni 426E ve temyiz süresine iliþkin yeni 427.
maddelerini kapsamamaktadýr. Dolayýsýyla, gerek istinaf gerekse temyiz bakýmýndan,
belirtilen kamu kurumlarý için baþvuru süresi hukuken halen otuz gündür. Ancak, kamu
kurumlarýnýn özel temyiz süresine iliþkin önceki m. 432’nin iptalin gerekçesinde, kamu
kurumlarýna süre yönünden bu þekilde ayrýcalýk tanýnmasýnýn, eþitlik ilkesine, adil
yargýlanma hakkýna, silahlarýn eþitliði ilkesine aykýrý olduðu açýkça öngörülmüþtür.
Belirtilen hususlar ile iptal kararýnýn 4353 sayýlý Kanun kapsamýnda kalan kamu kuruluþlarýna yönelik olduðu dikkate alýnýrsa, yeni dönemde de kamu kurumlarý bakýmýndan
ayrýcalýklý sürenin kaldýrýlmasý ve bu konuda kanun koyucunun yeni bir düzenleme yapmasý gerekli ve zorunludur. Yeni HMK Tasarýsýnda bu husus gözetilerek aradaki farklýlýk
giderilmiþ ve tek bir süre öngörülmüþtür. Þayet, bu arada HMK Tasarýsý Kanunlaþýrsa,
kamu kurumlarý için de süre onbeþ gün olacaktýr.
Kanunda belirtilen onbeþ günlük sürenin kanun yoluna baþvuru bakýmýndan kýsa
olduðu düþünülebilir. Ancak, daha önce temyiz süresinin de ayný kýsalýkta olduðu, ayrýca
gerektiðinde sürelerin uzatýlabilme imkânlarý ile eski hale getirme kurumu dikkate
alýndýðýnda, sürenin hakký engelleyici nitelikte olmadýðý görülmektedir. Ayrýca, istinafýn
yargýlamayý geciktirmemesi yönü de gözetildiðinde, süre iþin niteliðine ve bu çerçevede,
adil yargýlanma hakkýna uygun makul bir süre olduðu kabul edilmelidir.

41

Ýstinaf baþvurusu, kanunun öngördüðü süre geçtikten sonra yapýlýrsa veya kesin bir
nihaî karara iliþkin olursa, ilk derece mahkemesi baþvuru dilekçesinin reddine karar verir
ve red kararýný re’sen ilgiliye teblið eder. Bu ret kararýna karþý tebliðden itibaren yedi gün
içinde istinaf yoluna baþvurulabilir ve durumda dosya, kararý veren ilk derece mahkemesi tarafýndan bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye mahkemesinin ilgili
hukuk dairesi red kararýný yerinde görmezse, haksýz yere reddedilmiþ olan ilk baþvuru
dilekçesine göre gerekli incelemeyi, yani istinaf incelemesini yapar (HUMK m. 426F).
Ýlk derce mahkemesi nihaî kararýna karþý istinaf yoluna baþvurmak isteyen taraf elinde
olmayan nedenlerle HUMK. m. 426E’de öngörülen sürede baþvuramamýþsa HUMK’un
166 vd. maddelerinde düzenlenmiþ olan eski hale getirme (hali sabýka irca) yoluna
baþvurabilir.
Eski hale getirme, istinaf dilekçesinin süresinde verilememesine sebep olan engelin
ortadan kalkmasýndan itibaren on gün içerisinde talep edilmelidir. Eski hale getirme
dilekçe ile talep edilir. Dilekçede talebin dayandýðý sebeplerle bunlarýn delil ve emareleri
gösterilir. Eski hale getirme istemi, istinaf talebini inceleyecek olan bölge adliye
mahkemesi hukuk dairesine yapýlýr. Bu durumda istinaf dilekçesi eski hale getirme
istemini de içerir biçimde kaleme alýnmalý ve bölge adliye mahkemesine gönderilmek
üzere hükmü veren mahkemeye verilmelidir.
Eski hale getirme istemi hükmün icrasýna engel olmaz. Ancak bölge adliye mahkemesi teminat karþýlýðýnda hükmün icrasýnýn durdurulmasýna karar verebilir (HUMK m. 171).

V. ÝSTÝNAF YOLUNA BAÞVURU
A. Ýstinaf Dilekçesi
Ýstinaf yoluna bir dilekçeyle (istinaf dilekçesi) baþvurulur. Taraf istemi olmadan istinaf incelemesi olmaz.
Artýk bu aþamada asýl uyuþmazlýðýn ilk derece mahkemesinde hangi yargýlama
usûlüne tâbi olduðunun bir önemi yoktur. Yani ilk derece mahkemesindeki yargýlama
hangi yargýlama usûlüne tâbi olarak yapýlmýþ olursa olsun, bu yargýlama sonunda verilen
karara karþý yapýlacak istinaf baþvurusunun mutlaka dilekçe ile yapýlmasý gerekir.
Ýstinaf dilekçesinde, baþvuran ile karþý tarafýn davadaki sýfatlarý, ad, soyad ve adresleri, varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad, soyad ve adresleri, kararýn hangi mahkemeden
verilmiþ olduðu, tarihi ve sayýsý; kararýn baþvurana teblið edildiði tarih; kararýn özeti;
baþvuru nedenleri ve gerekçesi, istem sonucu; baþvuranýn veya varsa yasal temsilcisi
yahut vekilinin imzasý bulunmalýdýr. Ancak, “istinaf dilekçesi baþvuranýn kimliði ve
imzasýyla baþvurulan kararý yeteri kadar belli edecek kayýtlarý taþýmasý halinde dilekçe
red olunmayýp 426/O maddesi çerçevesinde inceleme yapýlýr”. HUMK m. 426O hükmüne
göre istinaf incelemesi “istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sýnýrlý olarak yapýlýr.
Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykýrýlýk gördüðü takdirde bunu
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re’sen gözetir”. Ýki hükmün bir arada deðerlendirilmesinden çýkan sonuç þudur: Ýstinaf
incelemesi, kural olarak istinaf dilekçesinde bildirilen nedenlerle sýnýrlý olarak yapýlýr.
Ancak, HUMK m. 426O hükmü, kamu düzenine aykýrýlýk halinde üst mahkemenin (bölge
adliye mahkemesinin) bunu re’sen gözetmesine imkân vermektedir. Ýþte, baþvuru
dilekçesinin sadece baþvuranýn kimliði ve imzasýyla baþvurulan kararý yeteri kadar belli
edecek kayýtlarý taþýmasý halinde bölge adliye mahkemesinin incelemesi, ilk derece
mahkemesi kararýnda kamu düzeni düþüncesiyle konulmuþ hükümlere aykýrýlýk bulunup
bulunmadýðýna bakmakla sýnýrlý olacaktýr.
Ýstinaf yoluna baþvuran taraf, ilk derece mahkemesi hükmünün iptalini mi yoksa,
deðiþtirilmesini mi istediðini; iptalini istemiþ ise kýsmen mi yoksa tamamen mi iptalini
istediðini dilekçesinde belirtmelidir.
Ýstinaf dilekçesi kararý veren ilk derece hukuk mahkemesine verilebileceði gibi, o yer
mahkemesine gönderilmek üzere baþka bir yer ilk derece mahkemesine de verilebilir.
Ýstinaf yoluna baþvuru tarihi konusunda HUMK m. 178 hükmü uygulanýr. Yani, istinaf baþvurusu, istinaf dilekçesinin verildiði mahkemeye kaydý tarihinde yapýlmýþ sayýlýr.

B. Ýstinaf Baþvurusunun Tâbi Olduðu Harç ve Giderler
Ýstinaf dilekçesi verilirken, teblið giderleri de dahil olmak üzere gerekli harç ve giderler ödenir. Bölge adliye mahkemesinde ödenecek harçlara iliþkin olarak 5235 sayýlý
Kanun’un 52. maddesi çerçevesinde Harçlar Kanunu’na ekleme yapýlmýþtýr. Bu
çerçevede, Harçlar Kanunu’nun yargý harçlarýna iliþkin 1 sayýlý Tarife, A) Mahkeme
Harçlarý bölümünde, baþvuru harcý ile (1 sayýlý Tarife A, I, 3) niteliðine göre nisbî (1 sayýlý
Tarife A, III, 1, e) ya da maktu (1 sayýlý Tarife A, III, 2, c) karar ve ilâm harcý alýnýr.
Yargýtay 1965 tarihli bir Ýçtihadý Birleþtirme Kararý’nda, temyize baþvuruda, baþvuru harcý
alýnmayacaðýný belirtmiþtir (ÝBK, 10.5.1965, 1/1- RG 7.7.1965, 12042); bu içtihadý birleþtirme kararýnýn gerekçesi dikkate alýndýðýnda, bu sýnýrlamanýn sadece Yargýtay’daki
temyiz incelemeleri için olduðu, üst mahkemedeki davalarý ve tüm üst mahkemeye baþvuruyu kapsamadýðý anlaþýlmaktadýr; ayrýca, 5235 sayýlý Kanun’un bu ÝBK’dan sonra yürürlüðe girdiði de düþünülürse, istinaf baþvurularýnda baþvuru harcý alýnmasý gerekir.
Harç ve giderlerin eksik ödenmiþ olduðu sonradan anlaþýlýrsa, kararý veren mahkeme
(ilk derece hukuk mahkemesi) tarafýndan verilecek yedi günlük kesin süre içinde bu eksikliðin tamamlanmasý, aksi takdirde istinaf yoluna baþvurudan vazgeçmiþ sayýlacaðý hususu
baþvurana yazýlý olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadýðý takdirde, mahkeme (ilk derece hukuk mahkemesi) baþvurunun yapýlmamýþ sayýlmasýna karar verir. Bu karara karþý kararýn tebliðinden itibaren yedi gün içinde istinaf
yoluna baþvurulmasý halinde 426F maddesinin ikinci fýkrasý hükmü kýyas yoluyla uygulanýr (HUMK m. 426D). Buna göre, bölge adliye mahkemesi, ilk derece hukuk
mahkemesinin vermiþ olduðu baþvurunun yapýlmamýþ sayýlmasý kararýný doðru bulmadýðý
takdirde, ilk baþvuru dilekçesine göre gerekli incelemeyi yani istinaf incelemesini yapar.
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C. Ýstinaf Dilekçesinin Karþý Tarafa Tebliði ve Katýlma Yoluyla Ýstinaf
Ýstinaf dilekçesi kararý veren ilk derece hukuk mahkemesi tarafýndan diðer tarafa
teblið edilir (m. 426G/I).
Karþý taraf, istinaf dilekçesinin kendisine tebliðinden itibaren on beþ gün içinde istinaf
dilekçesine cevap dilekçesini kararý veren mahkemeye verir (m. 426G/II).
Kanun, istinaf yoluna katýlma yolu ile baþvurma imkânýný da getirmiþtir. Ýstinaf
dilekçesi kendisine teblið edilen taraf, yalnýz baþýna istinaf yoluna baþvurma hakký bulunmasa veya baþvuru süresini geçirmiþ olsa bile, vereceði cevap dilekçesi ile istinaf yoluna
baþvurabilir. Ýstinaf yoluna asýl baþvuran taraf, buna karþý on beþ gün içinde cevap verebilir (m. 426H) .
Katýlma yolu ile istinaf imkânýna iliþkin bu düzenleme bir kenara býrakýlacak olursa,
istinaf derecesinde dilekçeler aþamasýnýn her iki taraf için birer dilekçeden ibaret olduðu
söylenebilir. Baþka bir anlatýmla, bu derece yargýlamada HUMK’un cevaba cevap (replik) ve ikinci cevap (düplik) dilekçelerine iliþkin 209 ve 210’uncu maddeleri uygulanmaz.
Burada son olarak istinaf istemi bakýmýndan dilekçeler aþamasýnýn kararý vermiþ olan
ilk derece mahkemesinde cereyan ettiðine iþaret etmek gerekir. Gerçekten, HUMK m.
426G/II’ye göre, “kararý veren mahkeme, dilekçeler verildikten veya bunun için belirli
süreler geçtikten sonra, dosyayý dizi listesine baðlý olarak yetkili bölge adliye mahkemesine gönderir”. Yani, dilekçeler aþamasý tamamlanana kadar dosya bölge adliye mahkemesi önüne gelmez.

Ç. Ýstinaf Yoluna Baþvurulmasýnýn Hükmün Ýcrasýna Etkisi
Ýlk derece hukuk mahkemelerinden verilen nihaî kararlara karþý istinaf istemiyle bölge
adliye mahkemesine baþvurulmasýnýn sonucu, ilk derece mahkemesi kararýnýn kesinleþmesinin engellenmesidir. Ancak HUMK m. 426J hükmüne göre, “istinaf yoluna
baþvurma kararýn icrasýný durdurmaz”. Yani kural olarak hükmün icrasýný engelleyici etki
bulunmamaktadýr. O halde, ilk derece hukuk mahkemesi kararýna karþý istinaf yoluna
baþvurulmasý ile sadece hükmün þeklen kesinleþmesi engellenmektedir. Kural bu olmakla
birlikte, HUMK m. 426J/II hükmüne göre, “kiþiler ve aile hukukuna, taþýnmaz mala ve
bununla ilgili aynî haklara iliþkin kararlar kesinleþmedikçe icra edilemez”. Bu düzenlemeye göre, ikinci fýkrada sayýlan davalar sonunda ilk derece hukuk mahkemeleri tarafýndan verilen kararlar bakýmýndan istinaf yoluna baþvurmanýn tam anlamýyla erteleyici bir
etkisi olduðu söylenebilir.
Yukarýda sözü edilen kesinleþmeden icra edilemeyecek ilâmlar dýþýnda kalan bir
ilâmýn (ilk derece hukuk mahkemesi kararýnýn) davacý, (takip alacaklýsý) tarafýndan icraya
konulmuþ olmasý halinde, söz konusu hükme karþý istinaf yoluna baþvurmuþ olmasý durumunda, hükmün icrasýnýn durdurulmasý için icranýn geri býrakýlmasý kararý alýnmasý
gerekir.
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ÝÝK’nýn 36. maddesine göre, ilâma karþý istinaf yoluna baþvuran borçlu hükmolunan
para ya da eþyanýn resmi bir mercie depo edildiðini ispat eder veya icra mahkemesince
kabul edilecek teminat gösterirse veya borçlunun yeterli miktarda malý haczedilmiþse,
icranýn geri býrakýlmasý için bölge adliye mahkemesine baþvurur.
Borçlu ilk önce icra dairesine baþvurarak bölge adliye mahkemesinden icranýn geri
býrakýlmasý hakkýnda karar getirinceye kadar uygun bir süre verilmesini ister. Ýcra
dairesinden teminat karþýlýðýnda süre almýþ olan borçlu, istinaf yoluna baþvurulmuþ olan
hükmü inceleyecek olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine baþvurarak icranýn geri
býrakýlmasýný ister. Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi, icranýn geri býrakýlmasýna
karar vermek zorunda deðildir. Özellikle istinaf baþvurusunun süresinde yapýlmadýðý veya
istinaf yoluna baþvurulamayacak bir karar hakkýnda icranýn geri býrakýlmasý istenmiþse,
bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi istinaf baþvurusunun reddine karar verir; böylece
borçlunun icranýn geri býrakýlmasý istemi de rededilmiþ olur. Bu durumda istinaf
mahkemesinin kararýna karþý temyiz yolu açýksa ve henüz icra dairesinin verdiði mühlet
dolmamýþsa, borçlu bölge adliye mahkemesinin kararýna karþý temyiz talebinde bulunduðu
Yargýtay ilgili hukuk dairesinden yine ÝÝK’nýn 36. maddesine göre icranýn geri býrakýlmasýný isteyebilecektir. Bu iþlemlerin tamamlanabilmesi için, borçlunun icra dairesinden
sürenin uzatýlmasý isteminde bulunmak hakkýnýn varlýðý ortadadýr. Borçlu daha önce teminat göstermiþ olduðu için yeniden teminat göstermesine de gerek yoktur.
Borçluya bölge adliye mahkemesinden icranýn geri býrakýlmasý hakkýnda karar
getirmesi için verilecek sürenin tayini icra müdürüne býrakýlmýþtýr. Ýcra müdürünün bu
konuda vereceði kararlar hakkýnda þikayet yoluna baþvurma haklarý vardýr. Ýcra
müdürünün vereceði süreyi hesaplarken dosyanýn bölge adliye mahkemesine gönderileceði tarihi dikkate almasý; yani süreyi dosyanýn bölge adliye mahkemesine gönderilme
tarihinden baþlatmasý gerekir.
Öte yandan süresi içinde istinaf yoluna baþvurulmuþ olmasý halinde dahi bölge adliye
mahkemesi hukuk dairesinin icranýn geri býrakýlmasý talebini kabul etmesi zorunluluðu
yoktur. Özellikle bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi HUMK. m. 426M/II ,1 gereðince
ilk derece hukuk mahkemesi kararýnýn “usûl ya da esas yönünden hukuka uygun olduðu”
nu yapmakta olduðu ön inceleme aþamasýnda anlarsa; yani istinaf isteminin haksýz
olduðunu ilk bakýþta tespit ederse, borçlunun icranýn geri býrakýlmasý istemini reddeder.
Bölge adliye mahkemesi yaptýðý yargýlama sonunda istinaf baþvurusunu haklý görüp
davanýn kýsmen ya da tamamen reddine karar verirse, teminatýn borçluya geri verilmesine
karar verir (ÝÝK. m. 36/V). Buna karþýlýk bölge adliye mahkemesi istinaf baþvurusunun
reddine karar verirse, bu karara karþý temyiz yolu kapalýysa, alacaklýnýn istemi üzerine
teminat konusu alacaklýya ödenir. Þayet bölge adliye mahkemesinin istinaf baþvurusunun
reddine iliþkin kararýna karþýn temyiz yolu açýksa, bu takdirde bölge adliye mahkemesi
temyiz süresi sonuna kadar teminatýn alacaklýya ödenmemesine karar verebilir. Borçlu,
yani istinaf baþvurusu reddedilmiþ olan taraf süresi içinde temyize baþvurmak ve Yargýtay
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ilgili hukuk dairsinden icranýn geri býrakýlmasýný istemek üzere, daha önce bölge adliye
mahkemesi tarafýndan icranýn geri býrakýlmasý kararý verilmiþ olan icra dosyasýna müracaatla yeniden süre verilmesini isteyebilir. Bu durumda da yeniden teminat gösterilmesine
de gerek yoktur.

VI. ÝSTÝNAF TALEBÝNÝN ÝNCELENMESÝ
A. Ýstinaf Mahkemesinde Ön Ýnceleme Yapýlmasý
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi, kendisine ulaþan istinaf talebi üzerine öncelikle bir ön inceleme yapacaktýr. Bu ön inceleme sonunda, iþin esasýna girilebilmesi için
gerekli koþullarýn var olduðu tespit edilirse, istinaf talebi esastan incelenecektir. Buna
karþýlýk ön inceleme sonunda iþin esasýna girilmesi mümkün deðilse, istinaf talebi esasa
girilmeden reddedilecektir. Böylelikle bir düzen ve sýra içinde yapýlacak inceleme ile
gereksiz emek ve zaman kaybý da önlenmek istenmiþtir. Bu, usûl ekonomisine de uygun
bir inceleme þeklîdir.
Ön incelemenin amacý, 426L maddesinin gerekçesinde de belirtildiði gibi, kolaylýkla
tespit edilebilecek bazý temel hususlarýn eksikliði halinde, davanýn süratle sonuçlandýrýlmasý için gerekli kararýn verilmesine olanak tanýnmak istenmesidir. Ön incelemenin hangi
hususlarda yapýlacaðý 426L maddesinde tek tek sayýlmýþtýr. Ýnceleme, bu saymaya uygun
olarak yapýlmalýdýr.
• Ön incelemeyi yapacak olan hukuk dairesi önce, incelemenin kendi iþ alanýna girip
girmediðini tespit edecektir. Bilindiði gibi her bölge adliye mahkemesinde en az üç
hukuk dairesi kurulmasý öngörülmüþtür (5235 s.K. m. 29/I). Bu hukuk dairelerinin
aralarýndaki iþ bölümü Baþkanlar Kurulu tarafýndan belirlenecektir (5235 s.K. m.
35/1). Daireler arasýnda çýkan iþ bölümü uyuþmazlýklarý da baþkanlar kurulu tarafýndan çözümlenecektir. Baþkanlar kurulu tarafýndan belirlenmiþ bir dairenin görevine
giren uyuþmazlýk hakkýnda verilen karara karþý, istinaf baþvurusu baþka bir daireye
gönderilmiþse, ön inceleme sonunda bu dosya, diðer incelemelere geçmeden ilgili
daireye gönderilecektir. Böylelikle gereksiz yere süre kaybý önlenmiþ olacaktýr.
• Ýstinaf baþvurusunu inceleyen daire, uyuþmazlýðýn kendi iþ alanýna girdiði sonucuna
varýrsa, bundan sonraki ön inceleme konusu, kararýn kesin olup olmadýðýdýr. Hukuk
Usûlü Muhakemeleri Kanununun 426A maddesine göre, ilk derece
mahkemelerinden verilen nihaî kararlara karþý istinaf yoluna baþvurulabilecektir.
Ayrýca miktar veya deðeri, (her yýl yeniden belirlenen) kanunda belirtilen deðerden
az olan malvarlýðýna iliþkin davalarda verilen kararlar kesindir. Ýstinaf dilekçesi
kesin bir karara iliþkin ise, kararý veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar
verecektir. Ancak ilgili kiþi red kararýnýn tebliðinden itibaren yedi gün içinde istinaf
yoluna baþvurursa, dosya kararý veren mahkemece bölge adliye mahkemesine
gönderilecektir (m. 426F). Esasen, kesinleþmiþ kararlara karþý istinaf yoluna
baþvuru, öncelikle ilk derece mahkemesinde önlenmek istenmiþtir. Buna raðmen
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ilk derece mahkemesinin red kararýna karþý istinaf yoluna baþvurulur ya da ilk
derece mahkemesi kararýn kesin olduðunu fark etmeden dosyayý bölge adliye
mahkemesine gönderirse, ön incelemede kararý kesin olup olmadýðý tekrar
incelenecektir. Bu inceleme sonunda kararýn kesin olduðu, yani, istinaf yoluna
baþvurulamayacak kararlardan olduðu tespit edilirse, diðer hususlarýn incelemesine
geçilmeden istinaf talebi reddedilecektir.
• Ön inceleme aþamasýnda, ilgili hukuk dairesince yapýlacak üçüncü inceleme istinaf
baþvurusunun süresi içinde yapýlýp yapýlmadýðýdýr. Ýstinaf dilekçesi süre geçtikten
sonra mahkemeye verilirse, kararý veren veya dilekçenin verildiði mahkemenin bu
talebin süresi içinde yapýlýp yapýlmadýðýný re’sen incelemesi gerekir. Eðer istinaf
yoluna süresi içinde baþvurulmamýþsa, talep ilk derece mahkemesi tarafýndan
reddedilecektir. Ancak istinaf talebinde bulunan kiþi, bu red kararýnýn kendisine
tebliðinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna baþvurursa, dosya bölge adliye
mahkemesine gönderilecektir. Ýþte gerek bu halde, gerekse ilk derece mahkemesinin
süre geçtiði halde durumu fark etmeyerek dosyayý bölge adliye mahkemesine
göndermesi halinde, ön inceleme aþamasýnda bu durum tespit edildiðinde, istinaf
baþvurusu reddedilecektir.
• Ön incelemede gözetilmesi gereken diðer husus, baþvuru þartlarýna uyulup
uyulmadýðý hususudur. Özellikle istinaf dilekçesi verilirken ödenmesi gereken harç
ve giderlerin eksik ödendiði anlaþýlýrsa da, baþvurunun, baþvuru þartlarýný yerine
getirmemesi nedeniyle esastan incelenmesine geçilmemelidir. Harç ve giderlerin
eksik yatýrýlmasý halinde, kararý veren mahkemece tarafa süre verilerek bu eksikliðin
giderilmesi istenecektir (m. 426D). Ancak bu eksiklik, kararý veren mahkemece
fark edilmez veya baþvuran taraf, eksik olan harç veya gideri tamamlamaz ve bu
konuda kararýn kendisine tebliðinden itibaren yedi gün içinde istinaf talebini
yinelerse, bu durumda bölge adliye mahkemesi istinaf talebini ön inceleme
aþamasýnda, baþvuru þartlarýnýn yerine getirilmemiþ olmasý nedeniyle reddetmelidir.
Ön inceleme aþamasýnda baþvuru þartlarýnýn yerine getirilip getirilmediði ile ilgili
inceleme de tam olarak yapýlmalýdýr. Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanununun 426B
maddesine göre, istinaf yoluna baþvuru dilekçe ile yapýlacaktýr. Baþvuru
dilekçesinin baþvurulan kararý yeteri kadar belli edecek kayýtlarý içermemesi
halinde, istinaf talebi esastan incelenmeden reddedilecektir.
• Ön incelemede son olarak, baþvuru sebeplerinin veya gerekçesinin gösterilmiþ olup
olmadýðý incelenmelidir. Eðer istinaf yoluna baþvuran taraf, dilekçesinde istinaf
sebeplerini ve gerekçesini göstermemiþse, talebi esasa girilmeden reddedilecektir.
Bunun sebebi, kural olarak istinaf sebeplerinin kendiliðinden incelenmemesi; aksine
bölge adliye mahkemesinin istinaf talebi ile baðlý olarak istinaf incelemesi
yapabilmesidir. Ancak 426B maddesinin son fýkrasýna göre, istinaf dilekçesi,
baþvuranýn kimliði ve imzasýyla, baþvurulan kararý yeteri kadar belli edecek
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kayýtlarý taþýmasý durumunda, diðer hususlar bulunmasa bile reddolunmayýp, 426O
maddesi çerçevesinde gerekli inceleme yapýlabilecektir. Baþvuru sebepleri veya
gerekçesi baþvuru dilekçesinde gösterilmese dahi, bölge adliye mahkemesi kamu
düzeni yönünden inceleme yapýp, gerekli kararý incelemenin sonunda verecektir. Bu
nedenle, bu son inceleme sebebi, her halde baþvuru dilekçesinin esasýna girilmeden
reddi sonucu doðurmayacaktýr. Aksine bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi, eðer
baþvuru dilekçesinde sebep ve gerekçesi gösterilmemiþse, hemen ön inceleme
koþullarýnýn bulunmamasý nedeniyle baþvurunun reddine karar vermeyecek, varsa
kararý kamu düzenine iliþkin sebeplerle esastan inceleyecektir. Ancak, bunun için
baþvuranýn en azýndan kimliði ve imzasýyla, baþvurulan kararý belli edecek
kayýtlarýn bulunmasý aranacaktýr. Bunlar da eksik ise, ön inceleme sonunda baþvuru
dilekçesinin reddine karar verilecek ve kamu düzenine iliþkin hususlarda dahi bir
inceleme yapýlamayacaktýr. Çünkü bu durumda baþvuranýn kim olduðu ya da istinaf
yoluna baþvurulan kararýn ne olduðu anlaþýlamamaktadýr.
Ön Ýnceleme sonunda yukarýdaki sayýlan ve incelenmesi gereken hususlardan birisi
eksik ise, istinaf talebi reddedilecektir. Buna karþýlýk ön inceleme sonunda eksiklik bulunmadýðý tespit edilirse, kararýn esastan incelenmesine geçilecektir.

B. Ýstinaf Mahkemesinde Esastan Ýnceleme
1. Genel Olarak
Ön inceleme sonunda, koþullarýn mevcut olduðu tespit edilirse, istinaf baþvurusu esastan incelenir. Esastan inceleme aslýnda istinafta yapýlan tahkikattýr.
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince esastan inceleme, heyetçe veya
görevlendirilecek bir üye tarafýndan da yapýlabilir (m. 426N). Kanun, incelemenin hangi
hallerde heyetçe, hangi hallerde görevlendirilecek hâkim tarafýndan yapýlabileceðini
açýkça belirlememiþtir. Sadece “davanýn özelliðine göre” diyerek, bu hususu, incelemeyi
yapacak olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine býrakmýþtýr. Kanun koyucu bu
konuda incelemeyi yapacak daireye yetki vermiþ ve bu durumun uygulamanýn ihtiyaçlarýna göre deðerlendirilmesini istemiþtir. Bu konuda belli mahkemelerin belli kararlarý
bakýmýndan da bir ayýrým yapýlmamýþtýr. Örneðin, sulh hukuk mahkemesi ile aile
mahkemesi ya da ticaret mahkemesi ile tüketici mahkemeleri bakýmýndan bir ayýrým yoktur. Bu düzenlemenin istinaf incelemesinin basit kolay ve ucuz olmasý açýsýndan önemi
vardýr. Özellikle keþif gibi mahkeme binasý dýþýnda yapýlacak iþler bakýmýndan, heyet
olarak inceleme yerine, üyelerden birisinin görevlendirilmesi daha ucuz ve basittir.
Esastan inceleme sýrasýnda, baþka bölge adliye mahkemelerinin veya ilk derece
mahkemesinin istinabe edilmesine de imkan tanýnmýþtýr (m. 426N/II). Bölge adliye
mahkemeleri kendi yargý çevreleri dýþýnda iþ yapamayacaklarýndan, baþka bir bölge adliye
mahkemesinin yargý çevresi içindeki iþler, o yer bölge adliye mahkemesi istinabe edilerek
yerine getirilecektir. Bu durumda diðer bölge adliye mahkemesinin istinabe edilmesi
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zorunludur. Bölge adliye mahkemesi kendi yargý çevresi içindeki bir iþi, ilk derece
mahkemelerini de istinabe ederek yaptýrabilir. Bunun gibi, bölge adliye mahkemesinin
baþka bir bölge adliye mahkemesinin yargý çevresi içindeki ilk derece mahkemesini de
istinabe etmesi mümkündür. Nitekim bu maddenin gerekçesinde “..bir bölge adliye
mahkemesi kendi yargý çevresi içindeki bir ilk derece mahkemesini istinabe edebileceði
gibi, baþka bir bölge adliye mahkemesi veya baþka bir bölge adliye mahkemesinin yargý
çevresinde kalan ilk derece mahkemesini doðrudan istinabe edecektir” denilmiþtir. Ancak
bölge adliye mahkemesinin yargý çevresi içindeki ilk derece mahkemelerinin istinabe
edilmesi zorunlu olmayýp, iþin daha çabuk ve daha ucuz yapýlabilmesini saðlamaya yöneliktir. Bu, ayný zamanda bölge adliye mahkemesinin sadece hukukî denetim yapmayýp,
ayný zamanda duruma göre yeniden inceleme yapabilmesinin de bir gereði ve sonucudur.
Bölge adliye mahkemesi esastan incelemesini yaparken, yani tahkikat aþamasýnda,
istinaf incelemesi ile ilgili özel hüküm bulunmayan hallerde, ilk derece mahkemesinde
uygulanan yargýlama usûlünü de uygulayacaktýr (m. 426U). Örneðin, ilk derece
mahkemesinde yazýlý yargýlama usûlü uygulanmýþsa, bölge adliye mahkemesindeki
tahkikat aþamasýnda da yazýlý yargýlama usûlü uygulanacaktýr.

2. Ýncelemenin Kapsamý
Ýstinaf incelemesi, kural olarak istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sýnýrlý olarak
yapýlýr. Temyiz incelemesinden farklý olarak, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi istinaf incelemesi sýrasýnda kendiliðinden inceleme yapamaz. Bunun sebebi, bölge adliye
mahkemelerinin ilk derece mahkemesi kararlarýný hukuka aykýrý bularak kaldýrmasý
halinde, yeniden yargýlama yaparak karar vermesidir. Ancak, istinaf mahkemesinde kamu
düzenine iliþkin hususlarda kendiliðinden inceleme yapýlýr. Örneðin, ilk derece
mahkemesinin görevsiz olduðu istinaf dilekçesinde belirtilmesi dahi, hukuk dairesi
kendiliðinden ilk derece mahkemesinin görevsiz olduðunu dikkate alýr ve görevsizlik
nedeniyle dosyanýn görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir. Bunun gibi davaya
bakmasý yasak olan bir hâkimin karar vermiþ olmasý da kamu düzenine iliþkin olduðundan, kendiliðinden nazara alýnýr. Yine dava þartlarý istinaf dilekçesinde ileri sürülmese
bile, bölge adliye mahkemesi tarafýndan kendiliðinden dikkate alýnacaktýr.
Bölge adliye mahkemesinin istinaf talebi ile baðlý olmasý, taraflarca getirilme ilkesinin
tâbi olduðu davalarda söz konusudur. Kendiliðinden araþtýrma ilkesinin uygulandýðý
davalarda da bölge adliye mahkemesinde taraflarýn istinaf talebi ile baðlý deðildir; gerekli araþtýrmayý yapacaktýr.

3. Duruþma Yapýlmadan Karar Verilebilecek Haller
a. Genel Olarak
Ön inceleme aþamasýndan sonra, istinaf talebini inceleyecek olan bölge adliye
mahkemesi, bu incelemesini bazý hallerde duruþma yapmadan yerine getirecektir. Hangi
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hallerde duruþma yapýlmadan inceleme yapýlacaðý 426M maddesinde düzenlenmiþtir. Bu
haller dýþýnda inceleme duruþmalý olarak yapýlacaktýr.
Duruþma yapýlmadan karar verilmesi, özellikle ilk derece mahkemesindeki çok açýk
esasa ve ya usûle iliþkin hatalar için kabul edilmiþtir. Böylelikle dosya üzerinden karar
verilebilmesi mümkün hale getirilmiþ ve duruþma yapýlmasý nedeniyle muhtemel
gecikmeler önlenmek istenmiþtir.
Duruþma yapmadan karar veren bölge adliye mahkemesi, kural olarak ilk derece
mahkemesinin vermiþ olduðu kararý kaldýrarak, davanýn yeniden görülmesi için dosyanýn
kararý veren mahkemeye veya görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesine kesin
olarak karar verecektir. Ýlk derece mahkemelerinin açýk hatalarý halinde, yeniden tahkikat
yapýlarak karar verilmesi yine ilk derece mahkemesine ait olacaktýr. Böylelikle ilk derece
mahkemelerinin daha sorumlu olarak çalýþmalarý ve bölge adliye mahkemelerinin tüm ilk
derece mahkemelerindeki hatalarýn giderilmesini üstlenmemesi istenmiþtir. Çünkü, istinaf
mahkemeleriyle ilgili, bu sistemin uygulandýðý yabancý ülkelerdeki þikayetlerden birisi de,
ilk derece mahkemelerinin kararlarýnýn kaldýrýlmasýndan sonra, istinaf mahkemelerinin
yeniden tahkikat yaparak karar vermesidir. Her ilk derece mahkemesi kararýnýn bölge
adliye mahkemesi tarafýndan kaldýrýlmasýndan sonra, yine bölge adliye mahkemesinde
tahkikat yapýlarak karar verilmesi, ilk derece mahkemelerinin rahatlatmýþ ve kararlarýnda
daha az dikkatli olmasý sonucunu doðurmuþtur. Bu nedenle, ülkemizde yapýlan bu konudaki düzenlemede, açýk hatalarýn varlýðý halinde, yeniden tahkikat yaparak karar verme görevi ilk derece mahkemelerine býrakýlmýþtýr. Çok açýk hatalarýn söz konusu olduðu durumlarda, ilk derece mahkemesinde gereði gibi bir yargýlamada yapýlmýþ sayýlmayacaðýndan,
dosyayý tekrar inceleyip karar vermesi de daha uygundur.
Duruþma yapýlmadan bölge adliye mahkemesinin inceleme yapabileceði haller usûle
ve esasa iliþkin iþler olmak üzere ikiye ayrýlmýþtýr.
b. Davanýn Esasýna Girmeden Duruþmasýz Ýnceleme Yapýlacak Haller
Buna göre duruþma yapýlmadan incelenecek usûle iliþkin hususlar þunlardýr.
aa. Davaya bakmasý yasak olan hâkimin karar vermiþ olmasý
Ýlk derece mahkemesinde davaya bakmasý yasak bir hâkimin karar vermiþ olmasý
halinde, bölge adliye mahkemesinin duruþma yapmadan karar verebilmesi kabul
edilmiþtir. Böylelikle taraflarýn çok açýk olan bu yargýlama hatasý nedeniyle ayrýca duruþma günü tespiti ve bu konudaki duruþma için taraflara tebligat yapýlmasý nedeniyle zaman
kaybý önlenmek istemiþtir. Davaya bakan hâkimin yasaklý olduðu dosyadan anlaþýlýyorsa,
ayrýca duruþma yapýlmayacaktýr. Davaya bakmasý yasak olan hâkimin karar vermiþ olmasý
halinde bölge adliye mahkemesi esastan inceleme yapmadan davanýn yeniden görülmesi
için dosyayý baþka bir mahkemeye gönderecektir.
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bb. Ýleri sürülen haklý ret istemine raðmen reddedilen hâkimin davaya bakmýþ olmasý
Ýlk derece mahkemesinde taraflardan birisi hâkimi usûlüne uygun olarak reddetmesine
raðmen, hâkim bu red talebini incelemeden davaya devam etmiþ ise, bölge adliye
mahkemesi duruþma yapmadan karar verebilecektir. Reddedilen hâkimin, red talebine
raðmen davaya bakmasý iki þekilde söz konusu olabilir. Birinci olarak, hâkim, usûlüne
uygun olarak reddedilmesine raðmen, bu red talebini hiç incelemeden karar vermiþ olabilir. Ýkinci ihtimalde ise, hâkim yine usûlüne uygun olan red talebini incelemiþ, fakat bu
red talebini haksýz olarak geri çevirmiþ (m. 35) olabilir. Her iki halde de, ileri sürülen
haklý red istemine raðmen, hâkimin davaya bakmýþ olmasý halinde bölge adliye mahkemesi esastan inceleme yapmadan davanýn yeniden görülmesi için dosyayý baþka bir mahkemeye gönderecektir.
cc. Mahkemenin görevli ve yetkili olmasýna raðmen, görevsizlik veya yetkisizlik kararý
vermiþ olmasý veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasýna raðmen davaya bakmýþ
bulunmasý yahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargý çevresi dýþýnda kalmasý
Burada birden fazla sebep bulunmaktadýr. Bunlardan ilki, mahkemenin görevli veya
yetkili olmasýna raðmen görevsizlik ya da yetkisizlik kararý vermiþ olmasý halidir. Bu
ihtimalde, hata dosya üzerinden anlaþýlabildiði için duruþma yapýlmadan karar
verilebilmektedir. Bölge adliye mahkemesi, böyle bir durumda, ilk derece mahkemesinin
görevsizlik ya da yetkisizlik kararýnýn kaldýrarak, davanýn yeniden görülmesi için dosyayý
görevsizlik ya da yetkisizlik kararý veren ilk derece mahkemesine gönderecektir.
Görevli ya da yetkili olmadýðý halde bir mahkemenin davaya bakmýþ olmasý da, duruþma yapýlmadan karara baðlanabilecek istinaf sebebidir. Burada, kesin yetki hallerine ayrýca dikkat edilmelidir. Çünkü, yetkinin kesin olmadýðý hallerde, eðer yetkisizlik itirazý süresi içinde ileri sürülmemiþse, istinaf aþamasýnda da mahkemenin yetkisi konusunda itiraz
ileri sürülemez. Görevli ya da yetkili olmayan ilk derece mahkemesinin kararý, bölge
adliye mahkemesince kaldýrýlarak dosya görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilecektir.
Kararýna karþý istinaf yoluna baþvurulan mahkeme, bölge adliye mahkemesinin yargý
çevresi dýþýnda kalýyorsa, burada da duruþma yapýlmadan gerekli karar verilebilecektir.
çç. Taraf ve dava ehliyeti ya da davayý takip yetkisi bulunmayan veya vekil ve temsilci olmayan kimseler önünde davaya bakýlmýþ ve karar verilmiþ olmasý
Buradaki duruþma yapýlmadan karar verilebilecek haller, ilk derece mahkemesinde
dava þartlarýndan taraf, dava ehliyeti ile vekâlet ehliyeti ve davayý takip yetkisinin olmamasý halidir. Burada da ayrýca duruþma yapýlmasýna gerek görülmemiþtir. Zira, bunlar
þeklî hususlar olup, dosya kapsamýndaki belge ve bilgilerden anlaþýlan ve duruþma yapmadan incelenip karara baðlanabilecek niteliktedir.
dd. Mahkemece, usûle aykýrý olarak davanýn veya karþýlýk davanýn açýlmamýþ sayýlmasýna, davalarýn birleþtirilmesi veya ayrýlmasýna, merci tayinine karar verilmiþ olmasý
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Burada, öncelikle dava veya karþýlýk davanýn açýlmamýþ sayýlmasý duruþma yapýlmadan inceleme yapýlabilecek hallerden sayýlmýþtýr. Bunun yanýnda, davalarýn usûlüne
aykýrý olarak ayrýlmasý veya birleþtirilmesi, duruþma yapýlmadan karar verilebilecek istinaf sebeplerindendir. Bu baþlýk altýnda son olarak, usûlüne aykýrý olarak merci tayinine
karar verilmiþ olmasý halinde de duruþma yapýlmadan karar verilebilecektir. Bu hallerde
de bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin usûle aykýrý birleþtirme, ayýrma,
merci tayini kararýný kaldýrarak dosyanýn yeniden görülmesi için ilk derece mahkemesine
gönderilmesine karar verecektir.
ee. Mahkemece taraflarýn davanýn esasýyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri
toplanmadan veya gösterilen deliller hiç deðerlendirilmeden karar verilmiþ olmasý
Bu sebep, aslýnda temelde hukukî dinlenilme hakkýnýn ihlâlidir. Çünkü, taraflarýn
davanýn esasýyla ilgili gösterdikleri delillerin hiç toplanmamasý veya toplanmýþ olmakla
beraber hiç deðerlendirilmemesi, adil yargýlanma hakkýnýn temel unsurlarýndan biri olan
hukukî dinlenilme hakkýna, aykýrýdýr. Hukukî dinlenilme hakký gereðince, taraflarýn
usûlüne uygun þekilde, incelemeye elveriþli ve caiz olan delillerin toplanmasý, daha sonra
deðerlendirilerek karar verilmesi gerekir. Ýlk derece mahkemesi, bu zorunlu temel hakký
ihlâl etmiþse, duruþma yapýlmadan karar verilebilecektir. Bölge adliye mahkemesi böyle
bir durumda, esasý incelemeden kararý kaldýrýlmasýna ve dosyanýn yeniden görüþülmesi
için ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verecektir. Burada dikkat edilmesi
gereken husus, ilk derece mahkemesinin gösterilen delilleri toplamamýþ ya da toplamakla
birlikte hiç deðerlendirme yapmamýþ olmasýdýr. Eðer ilk derece mahkemesinde, deliller
toplanmýþ, ancak delilleri deðerlendirmede eksiklik ya da yanlýþlýk varsa, o zaman, iþin
esasýna girilerek duruþmalý inceleme yapýlmalýdýr.
c. Davanýn Esasýyla Ýlgili Olarak Duruþma Yapýlmadan Ýnceleme Yapýlacak Haller
Davanýn esasýyla ilgili olarak duruþma yapýlmadan karar verilebilecek haller üç baþlýk
altýnda toplanmýþtýr.
aa. Ýncelenen mahkeme kararýnýn usûl ve esas yönünden hukuka uygun olduðu
anlaþýldýðý takdirde, baþvurunun esastan reddine duruþmasýz karar verilebilir
Ýncelenen mahkeme kararý, usûl ve esas yönünden hukuka uygun ise, istinaf baþvurusu
reddedilecek ve ayrýca duruþma yapýlmayacaktýr. Buradaki nedenle duruþma yapýlmadan
talebin reddi, istinaf talebinde ileri sürülen sebeplerin haklý görülmemesi ve kamu düzenine aykýrýlýk oluþturan istinaf sebeplerinin bulunmamasý halinde sözkonusu olur. Ýstinaf
yargýlamasýnda taraflarýn ileri sürmediði sebepler kural olarak kendiliðinden nazara alýnmayacaðýndan, buradaki hukuka uygunluðun tespiti de taraflarýn dayandýðý istinaf sebeplerinin incelenmesiyle sýnýrlý olarak anlaþýlacaktýr.
Þüphesiz, bu konuda hukuk dairesinin dikkatli davranmasý gerekir. Zira, mahkeme
kararýnýn usûl ve esas yönünden doðru olduðunun duruþma yapýlmadan anlaþýlmasý
mümkünse, bu yönde karar verilmelidir; aksi halde duruþma yapýlmasý gerekecektir. Bu
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durumlar çoðunlukla, kamu düzenine bir aykýrýlýðýn olmamasý, istinaf sebebi yapýlan
hususlarýn da dosya kapsamýna göre haklý olmayýp, bu çerçevede ilk derece mahkeme
kararýnda usûl ve esas yönünden bir eksikliðin bulunmamasýdýr.
bb. Yargýlamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasýnda hata
edilip de yeniden yargýlama yapýlmasýna ihtiyaç duyulmadýðý takdirde veya kararýn
gerekçesinde hata edilmiþ ise düzelterek yeniden esas hakkýnda karar verilmesi için duruþma yapýlmasýna gerek bulunmamaktadýr
Bu ihtimalde ise, ilk derece mahkemesinin yaptýðý yargýlamada bir hata bulunmamaktadýr; yargýlama usûlüne uygun olarak yürütülmüþ ve eksiksiz tamamlanmýþtýr. Ancak, ilk
derece mahkemesinde, kanunun olaya uygulanmasýnda hata edilmiþ ve bu hatanýn
düzeltilmesinde de yeniden yargýlamaya ihtiyaç duyulmamaktadýr. Buradaki “kanunun
olaya uygulanmasýndaki hatayý”, “hukukun olaya uygulanmasýnda hata” olarak geniþ
anlamak gerekir. Örneðin, ilk derece mahkemesi, tüm delilleri toplamýþ, iddia ve savunmalarý deðerlendirmiþ, ancak hukukî nitelendirmede bir hata yapmýþ olabilir. Hukukî nitelendirmenin doðru yapýlmasý halinde de, yeni bir yargýlama yapýlmadan mevcut dosya
üzerinden karar verilebiliyorsa, duruþma açýlmadan, bu hata giderilebilir ve istinaf
mahkemesince iþin esasý hakkýnda bir karar verilebilir.
Bu çerçevede, duruþmasýz karar verilecek diðer durum ise, ilk derece mahkemesi
kararýnýn kendisi doðru olmakla birlikte, gerekçesinde hata edilmesidir. Böyle bir durumda da karar aynen muhafaza edilecek, ancak gerekçedeki eksilik veya yanlýþlýk, istinaf
mahkemesince duruþmasýz düzeltilecektir.
cc. Yargýlamada bulunan eksiklikler duruþma yapýlmadan tamamlanacak nitelikte ise,
bunlarýn tamamlanmasýndan sonra yeniden esas hakkýnda karar verilebilir
Bu ihtimal yargýlamanýn yürütülmesi çerçevesinde eksiklikleri kapsamaktadýr.
Þüphesiz her durum için ayrý bir deðerlendirme yapýlarak, duruþma yapýlýp yapýlmamasýna karar verilmelidir. Burada söz konusu olan, ilk derece mahkemesinde yürütülen
yargýlamada eksiliðin bulunmasýdýr; ancak bu eksiklik, duruþma yapýlmadan da giderilebilecek niteliktedir ve duruþmasýz giderilecek bu eksiklik tamamlandýktan sonra da karar
vermek mümkündür. Örneðin, dosyada bulunmasý gereken bir belge istenmemiþ ya da o
belge dikkate alýnmadan yargýlama yürütülmüþ olabilir. Eksiklik sadece bu belgenin getirilmesi ile tamamlanmasýyla giderilebilecek nitelikteyse bir duruþma açmaya gerek yoktur.
Bu belge getirtilip, duruþmasýz inceleme yapýldýktan sonra karar verilebilir. Ancak, bu belgenin gelmesinden sonra, duruþma yapma ihtiyacý ortaya çýkarsa o zaman da duruþma
yapýlarak karar verilmelidir.

4. Duruþma Yapýlmasý
Ýstinaf incelemesinde duruþma yapýlamayacak haller sýnýrlý olarak sayýlmýþtýr. Bunun
dýþýndaki hallerde istinaf incelemesinde tahkikat aþamasýnda duruþma yapýlacaktýr.
Kanun 426P maddesinde “426M maddesinde belirtilen haller dýþýnda inceleme duruþmalý
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olarak yapýlýr” dediði için, tahkikatýn kanunda belirtilen haller dýþýnda duruþmalý yapýlmasýný öngörmüþtür. Ayrýca, yukarýdaki açýklamalardan da anlaþýlacaðý üzere, duruþma
yapýlmayacaðý öngörülen bazý haller, aslýnda takdiridir; yani, olayýn özelliðine göre duruþma yapýlýp yapýlmayacaðý, ayrýca deðerlendirmeye ihtiyaç duymaktadýr. Bu durumlarda
dahi, gerekiyorsa duruþma yapýlmasýndan kaçýnýlmamalýdýr. Zira, istinaf incelemesi,
yeniden yargýlamayý da içinde barýndýran bir aþamadýr; ayrýca, sýnýrlý sayýlan haller dýþýnda duruþma yapýlmasý esasý kabul edilmiþtir; bunun dýþýnda, duruþma yapýlmasý
gerekiyorken duruþma yapýlmamasý, taraflarýn (özellikle sözlü) açýklama hakkýnýn,
dolayýsýyla hukukî dinlenilme hakkýnýn sýnýrlanmasý olup, adil yargýlanma hakkýna
aykýrýlýk oluþturacaktýr.
Duruþma yapýlmasý gereken hallerde, mahkeme duruþma günü tayin ederek bunu
taraflara çaðrý kâðýdý (davetiye) ile bildirir. Taraflara gönderilecek olan çaðrý kâðýdýnda,
duruþmada hazýr bulunmadýklarý takdirde tahkikatýn yokluklarýnda yapýlarak karar verileceði açýkça belirtilir. Ýstinaf yoluna baþvuran kiþiye, ayrýca duruþma gününe kadar gerekli avansý yatýrmasý istenir (m. 426S/I).
Kendisine usûlüne uygun olarak çaðrý kaðýdý gönderilen taraf herhangi bir mazeret
bildirmeksizin duruþmaya gelmezse, dosyanýn mevcut durumuna göre karar verilir. Keza
gerekli giderler avans olarak yatýrýlmadýðý takdirde dosyanýn mevcut durumuna göre karar
verilecektir. Yani, dosyanýn iþlemden kaldýrýlmasý prosedürü uygulanmayacaktýr. Ancak
öngörülen tahkikat tarafýn gelmemesi ya da gerekli giderler avans olarak yatýrmamasý
nedeniyle yapýlamýyorsa, baþvuru reddedilecektir (m. 426S/III).
Ýstinaf yoluna baþvuran taraf, çaðrýldýðý duruþmaya gelmemekle beraber mazeret
bildirirse, mahkeme öncelikle mazeretin kabul edilebilir olup olmadýðýný inceleyecektir.
Mazereti kabul ederse, yeni bir duruþma günü belirleyerek taraflara bildirecektir (m.
426S/II). Buna karþýlýk mazereti kabul etmezse, dosyanýn mevcut durumuna göre karar
verecektir.

VII. ÝSTÝNAF MAHKEMESINDE YAPILAMAYACAK ÝÞLEMLER
A. Genel Olarak
Ýstinaf incelemesi sonunda, yerel mahkemenin kararý kaldýrýlýrsa, bölge adliye
mahkemesi hukuk dairesi yeniden tahkikat yaparak bir karar verecektir. Burada hukuk
dairesi temyiz incelemesinden farklý olarak, kararý hukuka aykýrý bularak sadece kaldýrmamakta (temyizdeki karþýlýðý bozma); aksine, kendisi hukuka aykýrý gördüðü hususlarý
gidermek için yeniden tahkikat yaparak bir karar vermektedir.
Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasýna yönelik eleþtirilerin birisi, istinaf nedeniyle
yargýlamanýn daha uzun süreceðidir. Her ne kadar istinaf yolu davalarýn kýsa sürede
sonuçlanmasýný amaç edinmiyor olsa, asýl amacý daha saðlýklý ve doðru bir yargýlama yapmak olsa da, bu prosedürün daha kýsa sonuçlanmasý amacýyla Kanunda bazý sýnýrlamalar
getirilmiþtir. Ayrýca, taraflarýn ve mahkemenin de ilk derece yargýlamasýnda gerekli iþlem54

leri yapmasý, mümkün olduðunca yargýlamayý saðlýklý yürütmek için çaba harcamasý
gerekir. Zira, istinaf, her þeyin yeniden yapýldýðý yeni bir yargýlama olmayýp, bir kanun
yoludur. Bu çerçevede, yargýlamanýn gereksiz yere uzamamasý için, düþünülen sýnýrlamalardan birisi de bölge adliye mahkemesinin ilk derece mahkemesinin kararýný kaldýrdýktan sonra, kendisinin yeniden tahkikat yaparak bir karar vermesi aþamasýnda, bazý iþlemlerin yapýlamayacak olmasýdýr. Bu iþlemlerin neler olduðu 426R maddesinde sayýlmýþtýr.
Ýstinafa iliþkin Kanundaki özel hükümler saklý kalmak kaydýyla, ilk derece mahkemesindeki yargýlama burada da uygulanmakla birlikte, özellikle bu sýnýrlamalara dikkat edilmelidir.

B. Yeni Vakýalarýn Ýleri Sürülememesi
Bölge adliye mahkemesinde yapýlan yeniden tahkikat aþamasýnda, taraflar ilk derece
mahkemesinde ileri sürmedikleri vakýalarý burada da ileri süremeyeceklerdir. Hatta bu
yasak iddia ve savunmanýn geniþletilmesi veya deðiþtirilmesi yasaðý ile ilgili deðildir.
Çünkü iddia ve savunmanýn geniþletilmesi ya da deðiþtirilmesi yasaðý, karþý tarafýn açýk
ya da zýmnî rýzasý ile ileri sürülebilir. Burada, kanun koyucu karþý tarafýn açýk veya zýmnî
muvafakati olsa bile bu iþlemleri yapýlamayacaðýný düzenlemiþtir (m. 426R). Bölge
adliye mahkemesinde de yeni vakýalarýn ileri sürülemeyeceði hususu kendiliðinden incelenir.
Bu düzenlemenin amacý, istinaf prosedüründe yeniden yapýlan tahkikatýn kýsa sürede
tamamlanabilmesi, taraflarýn davayý uzatma giriþimlerinin önlenmesi ve tüm iddia ve
savunma vasýtalarýnýn ilk derece mahkemesinde ileri sürülmesidir. Ayrýca unutulmamalýdýr ki, istinafta ilk derecede yürütülen yargýlama ve verilen karar incelenmektedir; ilk
derecede, ileri sürülmemiþ iddia ve savunmalar o aþamada ileri sürülseydi aslýnda incelenip karar verilebilecekken, istinaf aþamasýnda ileri sürüldüðünde ilk derece
mahkemesinin herhangi bir hukukî hatasý olmadýðý halde yaptýðý yargýlama ve verdiði
kararýn da denetlenmesi durumu karþýmýza çýkacaktýr. Ayrýca istinaf aþamasýnda yeni
vakýalar ileri sürülerek yargýlamanýn gecikmesi saðlanabilirdi. Bu düzenleme maddî
gerçeðin ortaya çýkmasýný önlemesi bakýmýndan çok katý görülebilir ve eleþtirilebilir.
Ancak bu konuda bazý ülkeler yeni vakýalarýn istinaf yargýlamasýnda ileri sürülmesini
bizdeki gibi kesin olarak yasaklamýþtýr. Bölge adliye mahkemesindeki tahkikat aþamasýnda yeni vakýalarýn ileri sürülmesini tamamen serbest býrakan bazý ülkelerde son yaptýklarý
deðiþikliklerde bunu sýnýrlamýþtýr.
Kendiliðinden araþtýrma ilkesinin uygulandýðý dava ve iþlerde bu yasak söz konusu
olmayacaktýr. Bu yasak sadece taraflarca getirilmesi ilkesinin uygulandýðý davalar
bakýmýndan geçerlidir. Ayrýca, daha sonra (yani ilk derece mahkemesindeki
yargýlamada mevcut olmayýp) ortaya çýkan ve uyuþmazlýðý etkileyen vakýalar varsa, bunlarýn incelenmesi söz konusu olabilir. Zira, bunlar mevcut iddialarýn daha sonra ileri
sürülmesi deðil; sonradan ortaya çýkan vakýalarýn deðerlendirilmesidir. Ancak, bu
konuda çok dikkatli olunmalý, baþlangýçta mevcut veya ileri sürülebilir nitelikte olan bir
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iddia ve savunmanýn daha sonra ortaya çýkýyormuþ gibi ileri sürülmesine imkân tanýnmamalýdýr.

C. Talep Sonucunun Geniþletilememesi veya Deðiþtirilememesi
Ýstinaf yargýlamasýnda yapýlamayacak iþlemlerden bir diðeri, talep sonucunun
geniþletilememesi veya deðiþtirilememesidir (m. 426R).
Talep sonucunun geniþletilememesi, talep sonucunun arttýrýlamamasýdýr. Buna göre
daha önce ileri sürülemeyen bir talep, ileri sürülen talebin yanýnda ileri sürülemeyeceði
gibi, mevcut talebin arttýrýlmasý da söz konusu olmayacaktýr.
Talep sonucunun deðiþtirilmesi de yasaktýr. Buna göre daha önce ileri sürdüðü talepten
baþka bir talep istinaf prosedüründe ileri sürülemeyecektir. Ancak burada da hâkimin
talepten baþka bir þeye hükmedebileceði haller bundan istisnadýr.
Talepten daha fazlasýna karar verilemeyecek ise de, bölge adliye mahkemesindeki
tahkikat aþamasýnda talepten daha azýný istemek mümkündür. Talebin artýrýlmasý ve
deðiþtirilmesi konusunda bir sýnýrlama olmakla birlikte, talebin azaltýlmasý konusunda bir
sýnýrlama söz konusu deðildir; ayrýca uyuþmazlýðý daraltan böyle bir þeye sýnýrlama
getirmek doðru da deðildir.
Talep sonucunun geniþletilmesi veya deðiþtirilmesi yasaðý karþý tarafýn açýk veya
zýmnî izni olsa da yapýlamayacak iþlemlerdir.

Ç. Islah Yapýlamamasý
Ýddia ve savunmanýn geniþletilmesi ya da deðiþtirilmesi yasaðýnýn istisnasý olan ýslah,
istinaf yargýlamasýnda kabul edilmemiþtir (m. 426R). Bunun da sebebi istinaf yargýlamasýnýn gecikmesinin önlenmesidir. Islah iddia ve savunmanýn deðiþtirilmesinin bir istisnasýdýr. Yukarýda görüldüðü üzere, iddia ve savunmanýn deðiþtirilip geniþletilmesi, istinaf
aþamasýnda oldukça sýnýrlanmýþtýr. Bu sýnýrlamaya uygun olarak ýslah da mümkün
deðildir.

D. Karþý Dava Açýlamamasý
Ýstinaf yargýlamasýnda karþý dava da açýlamaz (m. 426R). Karþý dava açýlamamasýnýn
sebebi de, tahkikatýn daha çabuk ve kýsa sürede bitirilmesinin istenmesidir. Çünkü, ilk
derece mahkemesinde açýlmamýþ bir karþý dava, istinaf yargýlamasýnda ilk olarak açýlýrsa,
bu durumda iki davanýn birlikte yürütülmesi gerekecek ve bu da ilk açýlan davanýn
gecikmesine neden olabilecektir. Ýlk davadaki eksiklikle kýsa sürede sonuçlanabilecek olsa
bile, karþý dava nedeniyle ilk davanýn gecikmesi kaçýnýlmaz olacaktýr. Bu nedenle ilk karþý
davanýn sadece ilk derece mahkemesinde açýlabilmesi, bölge adliye mahkemesindeki
yargýlamada açýlamamasý kabul edilmiþtir.
Karþý davanýn ilk derece mahkemesinde açýlmayýp, istinaf mahkemesinde açýlmasý
demek; ilk derecede görülmeyen bir davanýn istinaf aþamasýnda incelenmesi demektir. Bu
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hem yargýlamayý uzatýp asýl davanýn incelenmesini de geciktirecektir hem de istinafýn
kanun yolu olma özelliðine de uygun düþmeyecektir.

E. Davalarýn Birleþtirilememesi
426R maddesinde “45 inci maddenin birinci fýkrasý hükmü saklý kalmak üzere
davalarýn birleþtirilmesi istenemez” denilmiþtir. Böylelikle önce 45. madde hükmü saklý
tutulmuþtur. 45. maddenin birinci fýkrasýna göre ise, “Ayný mahkemede görülmekte olan
davalar, aralarýnda baðlantý bulunmasý halinde, davanýn her safhasýnda, istek üzerine
veya kendiliðinden mahkemece birleþtirilebilir”. Bu madde istinaf yargýlamasý bakýmýndan þu þekilde anlaþýlmalýdýr. Ayný bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinde görülmekte
olan davalarýn birleþtirilmesi mümkündür. Bunu, taraflar her aþamada talep edebileceði
gibi, hukuk dairesi de kendiliðinden kararlaþtýrabilir. Burada ayný bölge adliye
mahkemesinde en az üç hukuk dairesi kurulacaðýndan, bu hukuk dairelerinin ayný
mahkeme olup olmayacaðý sorusu akla gelmektedir. Bugün uygulamada Yargýtay’ýn
14.02.1992 tarih ve 1991/3 esas ve 1992/2 karar sayýlý Ýçtihadý Birleþtirme Kararýna göre
(RG 01.05.1992, S. 21215), bir yargý çevresi içinde kurulmuþ bulunan ayný düzeyde
birden fazla mahkemenin davalarýn birleþtirilmesi açýsýndan ayný mahkeme sayýlmasý
kabul edilmiþtir. Bu konuda ayný bölge adliye mahkemesi içinde kurulmuþ bulunan hukuk
daireleri bakýmýndan da ayný sonuca varmak gerekir.
Burada, bölge adliye mahkemeleri hukuk daireleri uzmanlýða göre çalýþacaðýndan,
hangi hukuk dairesinde birleþtirme yapýlacaðý sorusu akla gelebilir. Bu takdirde, 45. maddenin IV. fýkrasý hükmü kýyasen uygulanarak, birleþtirilmesi istenen davalara ayný bölge
adliye mahkemesinin farklý daireleri bakýyorsa, birleþtirilen dosyalar, uyuþmazlýðý doðuran asýl hukukî iliþkiye ait dosyayý inceleyen daire tarafýndan incelenebilir.
Yukarýdaki açýklamalar dikkate alýndýðýnda, ayný yargý çevresi içinde bulunmayan
bölge adliye mahkemeleri bakýmýndan davalarýn birleþtirilmesi mümkün olmayacaktýr.
Örneðin, davalardan birisi Ýzmir Bölge Adliye Mahkemesinin ilgili hukuk dairesinde,
diðeri ise Ýstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin yine ilgili hukuk dairesinde görülmekte
ise, bu iki davanýn birleþtirilmesi istenemeyecektir. Ayrý yargý çevresi içindeki bölge adliye
mahkemelerinde görülen davalarýn birleþtirilmesi, istinaf yargýlamasýnda yapýlamayacak
iþlemlerdendir. Bunun da sebebi iki davanýn birleþtirilmesi ile ilgili prosedürün uzun
sürmesi ve keþif gibi iþlemler gerektiðinde bunlarýn istinabe yolu ile çözümünün davanýn
sonuçlanmasýný geciktireceði ve masraf yapýlmasýný gerektireceði ve yine basit bir çözüm
olmayacaðýdýr. Ancak burada da davalarýn birleþtirilmemesi nedeniyle çeliþkili kararlar
verilmesine yönelik ihtimal bu düzenlemeye karþý eleþtirilebilir.

F. Yeni Delil Getirilememesi ve Ýstisnasý
Bölge adliye hukuk mahkemesinde yapýlan yargýlamada taraflar daha önce ilk derece
mahkemesinde ileri sürmedikleri delilleri ileri süremeyeceklerdir. Ýstinaf yargýlamasýnda
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yeni delil gösterilmemesi de yargýlamanýn gecikmesini önlemek ve kötü niyetle davayý
uzatmak çabalarýný önlemeye yöneliktir.
426R maddesinin ikinci fýkrasýna göre, “Ýlk derece mahkemesinde usûlüne uygun
olarak gösterildiði halde incelemeden reddedilen veya mücbir sebeple gösterilmesine
olanak bulunmayan deliller bölge adliye mahkemesinde incelenebilir”. Bu düzenlemeye
göre Kanun, bölge adliye mahkemelerinde yeni delil gösterilmesine iki halde izin vermektedir.
Ýstinafta yeni delil gösterilemeyeceði yasaðýna getirilen birinci istisnada, aslýnda yeni
bir delil gösterilmesi söz konusu deðildir. Çünkü burada taraf delilini ilk derece
mahkemesinde usûlüne uygun olarak mahkemeye vermiþtir. Ancak mahkeme, bu usûlüne
uygun ve süresi içinde verilen delili incelemeden karar vermiþtir. Bu durumda bölge
adliye mahkemesinde ilk derece mahkemesinde incelenmeyen delilin incelenmesi söz
konusu olabilecektir. Aslýnda bu düzenleme olmasaydý dahi, bu sonuca varmak gerekirdi,
Çünkü, burada, yeni bir delil gösterilmeyip, ilk derece yargýlamasýnda ileri sürülüp dikkate
alýnmayan bir delil söz konusudur. Bu açýdan ilk derecede açýklama ve ispat hakký
çerçevesinde hukukî dinlenilme hakkýnýn bir ihlâli ortaya çýkmýþtýr. Çünkü, tarafýn
dayandýðý delil incelenmeden karar verilmiþ ve dolayýsýyla adil yargýlanma hakký ihlâl
edilmiþtir.
Ýkinci istisna olarak da, ilk derece mahkemesinde, tarafýn elinde olmayan, mücbir bir
sebeple mahkemeye veremediði bir delili, bölge adliye mahkemesinde ileri sürmesine
olanak tanýnmýþtýr. Bu istisnanýn uygulanmasý için, ilgili delilin ilk derece mahkemesinde
sunulmasý mümkün olmamalý ve bu mücbir sebepten kaynaklanmalýdýr. Bu düzenleme
yargýlamanýn iadesine iliþkin sebeplerden, 445. maddenin birinci fýkrasýndaki, “muhakeme
esnasýnda esbabý mücbireye… binaen elde edilemeyen” delile benzemektedir. Taraf, daha
önce mücbir sebeple elde edemediði bu delili, bölge adliye mahkemesindeki yargýlama
aþamasýnda ele geçirirse, bunu sunabilir ve kendisine yeni delil sunmasý sebebiyle karþý
konulamaz; aksine bölge adliye mahkemesi bu delili inceleyerek karar vermelidir.

XIII. ÝSTÝNAF MAHKEMESÝNÝN VERECEÐÝ KARAR
A. Genel Olarak
Bölge adliye mahkemelerinin vereceði kararlarýnýn niteliði ve ne þekilde olacaðý çok
açýk þekilde kanunda düzenlenmemiþtir. Ýstinaf mahkemesi kararlarýnýn, Yargýtay’ýn
verdiði kararlara mý, yoksa ilk derece mahkemesi kararlarýna mý benzerlik göstereceði
sorusu akla gelebilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, istinaf bir kanun yoludur ve kanun
yolu olmasý sebebiyle bu açýdan temyizle bazý benzerlikler taþýr. Ancak, daha önce de
belirtildiði üzere istinafla temyiz arasýnda çok temel farklýlýklar bulunmaktadýr. Özellikle
temyizde yapýlan denetimin hukukî nitelik taþýdýðý; istinaftaki denetimin ise, vakýa ve
hukukî denetim þeklînde ortaya çýktýðý düþünülürse, bu temel farklýlýk, verilecek kararlara
da yansýyacaktýr. Ýstinafýn niteliði gereði, kanunda belirtilen sýnýrlamalarla yeniden
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yargýlama yapýlmasý ve duruma göre yeni bir kararýn verilmesi de söz konusu olabilecektir. Bu sebeple, istinaf yargýlamasý sonunda verilen kararlar, bir karþýlaþtýrma yapýlacaksa,
bir yönü ile ilk derece mahkemesi kararlarýna benzerlik göstermektedir ancak ayný
deðildir. Çünkü, istinafýn kanun yolu olmasý özelliði de dikkate alýnarak kararlarýn niteliði
belirlenmelidir.
Burada öncelikle bir husus üzerinde durmak gerekir. Yargýtay, temyiz incelemesi
sonunda, temyiz baþvurusunu haksýz ve temyiz konusu kararý doðru bulursa, temyiz
konusu yapýlan mahkeme kararýnýn “onanmasýna”; aksi halde kararýn “bozulmasýna” karar
vermektedir. Ancak, istinaf mahkemesinin, ilk derece mahkemesi kararýný haklý ya da haksýz bulmasý halinde, onama veya bozma kararý vermemesi gerekir. Bu, hem teknik bakýmdan hem de bir karýþýklýða sebep olmamasý bakýmýndan önemlidir. Zira, istinaf yargýlamasýnda hem vakýa denetimi hem de hukukî denetim yapýlýr. Oysa temyiz aþamasýnda,
sadece hukukî denetim yapýlmaktadýr. Bu sebeple istinaf yargýlamasý sonunda verilen
kararlarla temyiz incelemesi sonunda verilen kararlarý benzeþtirmek, bu iki kurumun birbirine karýþtýrýlmasýna sebep olacaktýr. Unutmamak gerekir ki, istinaf mahkemeleri
hukukumuzda kabul edilmeden önce, Yargýtay, zaman zaman temyiz görevini aþarak,
delillerin takdir edilmesine varýncaya kadar ilk derece mahkemesi kararlarýný inceleyebilmekteydi. Bu, biraz aradaki farkýn gözetilmemesinden, bazen de istinaf
mahkemelerinin bulunmamasý sebebiyle filli bir durumdan kaynaklanmaktaydý. Ýstinaf
mahkemelerinin kurulmasýndan sonra, artýk bu ayrýma mutlak þekilde uygun davranýlmasý
gerekli ve de zorunludur. Aksi halde, bir süre sonra istinaf mahkemelerinin inceleme alanýna giren Yargýtay kararlarý verilmesi veya istinaf mahkemelerinin adeta bir Yargýtay alt
dairesi gibi fonksiyon üstlenmesi sakýncasý ortaya çýkabilir. Oysa, bu aþamadan sonra
Yargýtay’ýn mutlak anlamda hukukî denetim yapan, içtihat birliðini ve hukukun geliþmesini saðlayan üst bir denetim organý haline gelmesi gerekmektedir. Özellikle yeni kanun
yolu sisteminin yürürlüðe girdiði bu aþamadan sonra, daha dikkatli ve titiz davranýlmasý
gereklidir.
Ýlk derece mahkemesinin, istinaf mahkemesinin ve Yargýtay’ýn vereceði karar þekillerinin farklý olmasý, verilen kararlarýn takibini de kolaylaþtýracaktýr. Zira, ele alýnan bir
kararýn ilk derecede, istinafta veya temyizde verilip verilmediði kolaylýkla anlaþýlabilecek
ve ona göre deðerlendirme yapýlabilecektir. Ayrýca, her aþamada yapýlan inceleme farklý
olduðuna göre, verilen kararlarýn da farklý olmasý, doðal ve hukukî bir zorunluluktur. Bu,
ayný zamanda yeni uygulanmaya baþlanan istinaf kanun yolunun da daha iyi anlaþýlmasý
ve yerleþmesine katký saðlayacaktýr. Özellikle ilk derece mahkemelerinin, kanun yoluna
baþvurulan kendi kararlarýnýn, istinaf ve temyiz aþamasýnda ne þekilde deðerlendirildiðini
görme ve anlamalarýný kolaylaþtýracaktýr. Belirtilen sebeplerle, istinaf mahkemesi kararlarý
için kullanýlan ifadelerle Yargýtay kararlarý için kullanýlan ifadelerin de birbirinden ayrýlmasý zorunludur; buna özellikle dikkat edilmeli ve özen gösterilmelidir. Bu konuda gösterilmeyecek bir özen, bir süre sonra, tüm kanun yollarýnýn birbirine karýþtýðý, istinafýn
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kabulünün faydadan çok zarar getirdiði, yargýlama sistemimizin karmaþýklaþtýðý tehlikeli
bir sonuca yol açabilir.
Ýstinaf yargýlamasý içerisinde veya istinaf yargýlamasý sonunda verilen kararlarý da,
genel çerçevede ara kararlar ve nihaî kararlar olarak ayýrmak doðru olacaktýr. Nitekim,
426U maddesindeki atýf hükmüyle, özel hüküm bulunmadýkça ilk derece mahkemesinde
uygulanan yargýlama usûlünün bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacaðý açýkça
düzenlenmiþtir. Ýlk derece mahkemelerinin (geçici hukukî koruma mahiyetinde verdiði
ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz türündeki kararlarýyla, bazý özel nitelikli kararlarý dýþýndaki) vereceði kararlar ise, ara karar veya nihaî karar niteliðindedir. Ayrýca, 427. maddede
“Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde verilen temyizi kabil nihaî kararlar ile
hakem kararlarýna karþý teblið tarihinden itibaren onbeþ gün içinde temyiz yoluna baþvurulabilir.” denilmektedir. Görüldüðü üzere, istinaf mahkemesinin temyizi kabil kararlarý
için, nihaî karar ifadesi kullanýlmýþtýr. Bunun dýþýnda, 426M/II’de de istinaf mahkemesinin
“esas hakkýnda” kararýndan söz edilmiþtir. Yani, istinaf mahkemesi (Yargýtay’ýn temyiz
incelemesi sonunda yaptýðý gibi), sadece ilk derece mahkemesinin kararýný bozmak ya da
onamak þeklînde bir karar vermeyecek, iþin esasýna girerek ayrýca inceleme yapýp karar
verebilecektir.
Ýstinaf mahkemesi kararlarýnýn, bazý yönlerden ilk derece mahkemesi kararlarýna benzemekle birlikte, istinaf mahkemesinin kanun yolu özelliðinin mutlaka göz önünde bulundurulmasý gerekir. Bu sebeple, karar verilirken, özellikle istinaf mahkemesinin nihaî
kararlarýnda buna dikkat edilmelidir. Burada karar formülünün nasýl olmasý gerektiði
hususuna deðinilmesi yararlý olacaktýr. Bu konuda, bir kanun yolu aþamasýnda, yeniden
vakýa incelemesi üzerine ilk derece mahkemesi gibi karar vermek bakýmýndan hukukumuzda örnek verme imkâný sýnýrlýdýr. Yargýtay’ýn çok istisnaî þekilde, ilk derece mahkemesi yerine geçerek karar verdiði durumlar, bu konuda bize yardýmcý olabilir. Ýþe iade
davalarý ile ilgili olarak Ýþ Kanunu’nun 20. maddesinde, iþe iade davalarý hakkýnda ilk
derece (iþ) mahkemesi kararlarýnýn temyizi halinde, Yargýtay’ýn bir ay içinde kesin olarak
karar vereceði açýkça düzenlenmiþtir. Yargýtay, bu durumda kararý bozduðu takdirde, önce
ilk derece mahkemesinin kararýný bozduðunu ve ortadan kaldýrdýðýný belirten bir ifade kullanmakta, ardýndan ilk derece mahkemesi yerine geçerek kararýný vermektedir. Bu kararýný
da çoðunlukla ilk derece mahkemesi kararý gibi, hüküm olarak ifade etmektedir.
Yargýtay’ýn bu konuda karar formülü genellikle þöyledir: “…Mahkemesinin … gün ve …
sayýlý kararýnýn bozularak ortadan kaldýrýlmasýna”. Bu formülasyondan hareket edilerek,
hukukumuzda istinaf mahkemesi kararlarýna da bazý formüller üretilebilir.
Yukarýda belirtilen çerçevede, istinaf mahkemesinin de istinaf baþvurusunu haklý bulmasý halinde, gerekçeden sonra hüküm kýsmýnda “Açýklanan sebeplerle, istinaf baþvurusunun kabulü ile, … Mahkemesininin … gün ve … sayýlý kararýnýn ortadan
kaldýrýlarak…” giriþ cümlesinden sonra, “davanýn kabulü veya reddi þeklînde” ya da
niteliðine uygun baþka bir karar þeklî ile (örneðin feragat veya kabulle ya da konusuz
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kalma) hükmün fýkra fýkra yazmasý yerinde olacaktýr. Þayet, istinaf mahkemesince
yapýlan baþvuru haklý olmakla birlikte, ilk derece mahkemesinin kararýnýn sadece bazý
yönlerden düzeltilmesi gerekiyorsa, bu sefer de “Yukarýda açýklanan sebeplerle, istinaf
baþvurusunun kabulü ile, … Mahkemesininin … gün ve … sayýlý kararýnýn düzeltilerek…”
þeklînde bir ifadenin kullanýlmasý uygun olacaktýr. Ýstinaf baþvurusu haksýz ise, bu
takdirde de, “Yukarýda açýklanan sebeplerle, istinaf konusu yapýlan … Mahkemesinin …
gün ve … sayýlý kararýnýn usûl ve yasaya uygun olduðundan istinaf baþvurusunun reddine
…” þeklînde bir karar verilmelidir. Bu temel formülasyonlar dikkate alýnarak, diðer karar
türleri yazýlabilir. Ancak, tekrar belirtelim ki, Yargýtay kararlarýndaki gibi onama, bozma
vs. ifadelere istinaf kararlarýnda yer verilmemelidir. Nihayet, içerik olarak belki istinaf
kararý bir yönü ile ilk derece mahkemesi kararýnýn onanmasý ya da bozulmasý sonucunu
doðurmaktadýr. Ancak, istinafta yeniden yargýlama da yapýldýðý düþünülürse; bu, hiçbir
zaman Yargýtay’daki onama ve bozmanýn karþýlýðý deðildir. Çünkü, sonuçlarý birbirinden
tamamen farklýdýr.
Aþaðýda, önce bölge adliye mahkemesinin nasýl karar vereceði ve kararýn içeriði açýklanacak, daha sonra istinaf baþvurusunun reddi, kabulü veya baþka þekilde verilecek kararlar üzerinde durulacaktýr. Bu baþlýk altýnda son olarak, Kanunda açýkça düzenlenmemiþ
olan geçici hukukî koruma kararlarýnýn durumu incelenecektir.

B. Kararýn Verilmesi ve Ýçeriði
Kanunda istinaf incelemesi ve yargýlamasý sonunda, kararýn nasýl verileceði ayrýntýlý
bir þekilde belirtilmemiþ, sadece 426T maddesinde kararýn neleri içereceði düzenlenmiþtir.
Bu durumda 426U maddesinin atfý sebebiyle, ilk derece mahkemesindeki karar aþamasý
istinafta da geçerli olacaktýr. Aþaðýda önce kararýn nasýl verileceði ve daha sonra içeriði
belirtilecektir.

1. Ýstinaf Yargýlamasý Sonunda Kararýn Verilmesinde Dikkat Edilecek
Hususlar
426U maddesinin atfý sebebiyle, 381. madde çerçevesinde, bölge adliye mahkemesi
iddia ve savunmalarý dinledikten sonra, yargýlamanýn bittiðini bildirerek kararýný duruþmada hazýr bulunan taraflara tefhim eder. Karar tefhimi, en az hüküm sonucunun tutanaða
geçirilerek okunmasý suretiyle olur. Sadece hüküm sonucunun tefhimi halinde, gerekçeli
karar onbeþ gün içinde yazýlmalýdýr (m. 381). Hüküm fýkrasýnýn tefhimi ile yetinilen
durumlarda, ilk derece mahkemelerinde ortaya çýkan bir sorun olarak, (uygulamada kýsa
karar olarak ifade edilen) hüküm sonucu ile gerekçeli kararýn farklý olmasý hususuna
dikkat edilmelidir. Gerekçeli karar daha sonra yazýlacaksa, kýsa karara uygun gerekçeli
karar yazýlmasý gerekir. Verilen kararda bir yanlýþlýk olduðu düþünülse dahi, daha sonra
yazýlan gerekçeli kararýn, önce verilmiþ kýsa karara aykýrý olmasý mümkün deðildir (ÝBK,
10.04.1992, S. 7/4).
Bölge adliye mahkemesi kararlarýna karþý temyiz yoluna baþvuru süresi, teblið tarihinden itibaren baþladýðýndan, kararýn tebliði gereklidir (m. 427/I). Kararýn kesinleþe61

bilmesi ve temyize baþvurulmasý için teblið þarttýr. Tebligat için taraflarýn bu konudaki
giderleri yatýrmasý gerekir. Ayrýca duruþma yapýlmadan karar verilebilecek hallerde de
(426M), tefhim deðil, doðrudan teblið söz konusu olacaktýr. Tebligat konusunda Tebligat
Kanunu hükümleri uygulanacaktýr.
Bölge adliye mahkemesi toplu mahkeme olduðu için, kararýn verilmesi ile ilgili toplu
mahkemelere iliþkin hükümler ayrýca dikkate alýnmalýdýr. Buna göre, istinaf yargýlamasý
sonunda verilecek karar, mahkeme heyeti tarafýndan gizli olarak müzakere edilir, müzakere tamamlandýktan sonra aleni olarak açýklanýr (5235 s.K. m. 39 ve 46; m. 382;).
Müzakere ve oylamaya ancak, son sözlü yargýlamada hazýr bulunan üyeler katýlmalýdýr
(m. 383). Þüphesiz, duruþma yapýlmayan hallerde (m. 426M), sözlü yargýlama aþamasý
olmayacaðýndan, doðrudan müzakere ve oylama söz konusu olacaktýr.
Heyet tam olarak hazýr olmadýkça, müzakere ve oylama yapýlamaz (m. 384). Bu
hususa önem verilmesi gerekir. Zira, toplu mahkemelerin, tek hâkimli mahkemelere göre
tercih edilmesinin sebebi, mümkün olduðunca yargýlamaya iliþkin hususlarýn, iddia,
savunma ve delillerin tam olarak, farklý bakýþ açýlarýyla tartýþýlmasýný saðlamak, yanlýþ
karar verilmesi ihtimalini en aza indirmektir. Ýstinafýn bir kanun yolu olmasý, ayný zamanda belirli þekilde yeniden yargýlama yapýlmasý hususu da dikkate alýndýðýnda, heyetin birlikte müzakere ve oylama yapmasý daha da önem taþýmaktadýr. Nitekim toplu mahkemelerde, serbest tartýþma ortamýnýn oluþturulabilmesi ve kararlarýn özgürce verilebilmesi için
de, Kanunda, tartýþmanýn serbestçe yapýlacaðý, oylamaya en kýdemsiz üyeden baþlanýp en
son baþkanýn oy vereceði belirtilmiþtir (m. 385/I). Eðer bir sorunun çözülmesi ve onun
hakkýnda verilecek karar, diðer bazý hususlarýn tartýþýlmasýný gereksiz kýlýyorsa, o konuda
müzakere ve oylama yapýlmaz (m. 385/II).
Ýstinaf mahkemesinde de kararýn, oybirliði veya oy çokluðu ile verilmesi mümkündür
(5235 s.K. m. 46, m. 386). Karar, baþkan veya görevlendireceði üyenin nezareti altýnda
yazýlýr (m. 387). Karar ister oybirliði ile ister oy çokluðu ile verilmiþ olsun, her iki halde
de mutlaka gerekçesi ile birlikte yazýlmalýdýr. Gerekçelerin önemi sebebiyle, Anayasa’da
(AY m. 141/III) ve Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda (m. 388) gerekçeye
deðinilmiþ ve gerekçede nelerin yer alacaðý açýkça belirtilmiþtir. Bilhassa kanun yolu
incelemesinde, gerekçe çok daha büyük önem taþýmaktadýr. Zira, daha önce yargý organýnca verilmiþ bir karar vardýr ve bu kararýn yeniden incelenmesi söz konusudur. Dolayýsýyla
kanun yolu aþamasýnda oluþturulacak gerekçenin, hem yargýlamanýn taraflarýna hem de
kararý veren önceki yargý organýna cevap verecek mahiyette olmasý, diðer yandan da içtihat yoluyla hukukun oluþmasý ve geliþmesine katký saðlamasý, kanun yoluna baþvuran
taraflarýn haklý ya da haksýz olduklarý konusunda tatmin etmesi gerekir. Bu sebeple, uygulamada zaman zaman kullanýlan, formül, matbu ya da þeklen yazýlmýþ gerekçeler, gerekçe
deðildir; bu tür gerekçeler hukukî dinlenilme hakký ve adil yargýlanma hakký ihlâlini de
içerisinde barýndýrýr. Gerekçesiz ya da gerçek olmayýp göstermelik gerekçeli tüm kararlarýn hukukî dinlenilme ve adil yargýlanma hakkýnýn açýk ihlâli olduðunu söylemek yanlýþ
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deðildir. Bir hukuk devletinde, hiçbir yargý mercii, somut ve açýk olmayan, gerçek tartýþmayý içermeyen gerekçesiz karar yazamaz. Çünkü, taraflarýn, haklý ya da haksýz olduklarýný gerçekten anlayacaklarý yer kararlarýn gerekçeleridir. Gerekçe; somut, açýk,
vakýalarý, istinaf sebeplerini, bunlara cevaplarý ve ilk derece mahkemesinin kararýný deðerlendirerek, hukukî dayanaklarý gösterilerek yazýlmalýdýr. Özellikle istinaf yargýlamasý ile
birlikte, gerekçelere daha büyük önem verilmesi, bu konuda titiz davranýlmasý zorunludur.
Kararýn oy çokluðuyla verilmesi durumunda, çoðunluk yanýnda yer almayan üyenin
görüþünün karara nasýl yansýtýlacaðý üzerinde de kýsaca durmak gerekir. Bu konuda
HUMK’da ve 5235 sayýlý Kanunda açýk hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, Yargýtay
Kanunu’nun 40. maddesinde, karar çoðunlukla verilmiþse, karþý oy yazýsýnýn kararlarýn
asýl ve örneklerinde gösterileceði belirtilmiþtir. Bu çerçevede, Yargýtay Kanunu’ndan
hareket edilerek, istinaf mahkemelerinde de, çoðunluk içinde yer almayan üye, kendi
görüþünü gerekçesi ile ayrýca karþý oy þeklinde belirtmelidir. Ýstinaf mahkemeleri yargýlama yapmalarý bakýmýndan ilk derece mahkemelerine benzese de, ilk derece mahkemesinin
kararýný denetleyen bir kanun yolu olduðundan Yargýtay temyiz incelemesindeki gibi karþý
oyun yazýlmasý ve açýklanmasý da yerinde olacaktýr.
Ýstinaf mahkemesinin kararýný verirken, taraflarýn talepleri ve istinaf sebepleri dýþýna
(kamu düzenine iliþkin re’sen gözeteceði haller hariç olmak üzere) çýkmadan ya da sadece
taraflardan biri istinaf yoluna baþvurmuþsa, bu durumu da dikkate alarak, kararýný vermesi gerekir.

2. Ýstinaf Yargýlamasý Sonunda Verilen Kararýn Ýçeriði
Ýstinaf yargýlamasý sonunda verilecek kararda hangi hususlarýn bulunmasý gerektiði
Kanunda açýkça belirtilmiþtir (m. 426T/I). Buna göre:
• Kararý veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi ile baþkan, üyeler ve tutanak
kâtibinin ad ve soyadlarý, sicil numaralarý,
• Taraflarýn ve davaya ilk derece mahkemesinde katýlanlarýn kimlikleri ile varsa yasal
temsilci ve vekillerinin adý, soyadý ve adresleri,
• Taraflarýn iddia ve savunmalarýnýn özeti,
• Ýlk derece mahkemesi kararýnýn özeti,
• Ýleri sürülen istinaf sebepleri,
• Taraflar arasýnda uyuþmazlýk konusu olan veya olmayan hususlarla bunlara iliþkin
delillerin tartýþmasý, red ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen olaylarla bunlardan
çýkarýlan sonuç ve hukukî sebep,
• Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi,
• Kararýn verildiði tarih, baþkan ve üyeler ile tutanak kâtibinin imzalarý,
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Hüküm sonucu kýsmýnda, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istem
sonuçlarýndan her biri hakkýnda verilen hükümle taraflara yüklenen borç veya tanýnan
haklarýn, tereddüde yer vermeyecek þekilde açýkça gösterilmesi gereklidir (m. 426T/II).
Ýlk derece mahkemesi kararlarýnda olduðu gibi, istinaf mahkemesi kararlarý da tereddüte
yer vermeyecek þekilde açýk olmalý, taraflarýn hak ve borçlarýný tam olarak göstermelidir.
Ýstinaf mahkemesinin hükmü açýk deðilse, anlaþýlmýyorsa veya çeliþkili fýkralar
içeriyorsa, hükmün tavzihi istenebilir. Her ne kadar tavzih hükümleri, sadece ilk derece
mahkemesinin kararlarý için düzenlenmiþse de, gerek 426U maddesinin atfýndan dolayý
gerekse 1944 tarihli ÝBK (ÝBK, 07.06.1944, S. 40/22) dikkate alýndýðýnda istinaf
mahkemesi kararlarý için de tavzih istenebilecektir. Zira, 1944 tarihli ÝBK’da temyiz kararlarý için de tavzih istenebileceði belirtilmiþtir. Bu çerçevede istinaf yargýlamasý sonunda
verilen kararlarýn tavzihi de mümkündür ve bölge adliye mahkemesinin kararý veren
dairesinden bu tavzih talebinde bulunulmalýdýr. Tavzih konusunda HUMK m. 455-458
hükümleri, istinafýn niteliði dikkate alýnarak burada da uygulanýr.
Tavzih hükümleri arasýnda, taraflarýn isim, sýfat ve ileri sürdükleri talep sonucu ile
ilgili hatalarýn ve hesap hatalarýnýn, taraflarýn dinlenmesinden sonra mahkeme tarafýndan
düzeltilebileceði de kabul edilmiþtir (m. 459). Ayrýca, açýk olan yazý ve hesap hatalarýnýn
da bölge adliye mahkemesince düzeltilmesi mümkündür (m. 80).

C. Ýstinaf Yargýlamasý Sonunda Verilebilecek Karar Türleri
Kanunun deðiþik hükümlerinden, bölge adliye mahkemesinin incelemesi veya yargýlama sonunda ne tür bir karar vereceði ve hüküm fýkrasýnda nihaî olarak neyin belirtileceði
çýkarýlabilmektedir. Buna göre, istinaf baþvurusunun yerinde görülmemesi halinde bu
baþvuru reddedilecektir. Ancak, bölge adliye mahkemesince, istinaf baþvurusunun haklý
olduðu, yani ilk derece mahkemesinin usûl veya esas yönünden hatalý olduðu kanaatine
varýlýrsa, duruma göre deðiþik kararlar verilebilecektir. Bu bölümün baþýnda belirtildiði
üzere, istinaf yargýlamasý sonunda verilen kararlar, Yargýtay kararlarýndaki gibi onama
veya bozma þeklînde olmamalýdýr.
Ýstinaf baþvurusunun haklý veya haksýz bulunmasý dýþýnda, yani bir hüküm vermeden
de yargýlamanýn sona ermesi ihtimali karþýmýza çýkabilir. Zira, ilk derece mahkemesinde,
davanýn kýsmen veya tamamen kabulü ya da reddi kararlarý dýþýnda, taraf iþlemleriyle (feragat, kabul, sulh) ya da davanýn konusuz kalmasý gibi farklý þekillerde de davanýn sona
ermesi mümkündür. Bu ihtimaller, istinaf yargýlamasý için de ayrýca deðerlendirilmelidir.

1. Ýstinaf Baþvurusunun Haksýz Olmasý Halinde Verilecek Kararlar
Ýstinaf baþvurusunun haksýz olmasý ve reddi, kural olarak iki þekilde karþýmýza çýkar:
Ya ön inceleme aþamasýnda baþvuru haksýz bulunup, reddedilebilir veya ön inceleme aþamasýndan sonra yapýlan asýl incelemede, ilk derece mahkemesi kararý, usûl ve esas yönünden doðru bulunur ve istinaf baþvurusu reddedilebilir. Ön inceleme daha önce açýklandýðýndan burada üzerinde durulmayacaktýr. Ön incelemede talebin reddedilmesi ile
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daha sonra yargýlamada esasa girildikten sonra red kararý verilmesi ayný nitelikte deðildir.
Zira, inceleme konusu ve aþamalarý birbirinden farklýdýr. Ön incelemedeki karar, þeklî bir
incelemeye dayanan ve talebin kabul edilebilir olup olmadýðýna iliþkindir. Oysa burada
söz konusu olan red, ön incelemeden farklý olarak, iþin esasýna girildikten sonra verilen bir
red kararýdýr.
Ýstinaf baþvurusunun süresinde olmadýðý, kesin olan bir karara karþý istinaf yoluna
baþvurulduðu, baþvuru þartlarýnýn yerine getirilmediði, baþvuru sebepleri ve gerekçeleri
hiç gösterilmediði (ve kamu düzenine aykýrýlýk da bulunmadýðý) durumlarda (m. 426L),
talebin ön inceleme aþamasýnda reddine karar verilmelidir. Esasen bu hallerde, ilk derece
mahkemesinde dilekçe kabul edilmemelidir (m. 426F/I). Fakat, ilk derece mahkemesinde
bu hususlar gözden kaçýrýlmýþ ya da ilk derece mahkemesinin bunlarý dikkate alarak
dilekçenin reddine iliþkin verdiði karara karþý istinaf yoluna baþvurulmuþ olabilir (m.
426F/II). Bu hallere özgü olarak, ön inceleme aþamasýnda istinaf baþvurusu usûlden
(baþvuru kabul edilebilir-caiz olmadýðýndan) reddedilecektir.
Ön inceleme aþamasýndan geçen baþvuru konusunda esastan inceleme yapýlacaktýr.
Bölge adliye mahkemesi, esastan inceleme sonrasý, vakýa ve hukukî deðerlendirme
bakýmýndan istinaf konusu yapýlan ilk derece mahkemesi kararýný, usûl ve esas yönünden
hukuka aykýrý bulmamýþsa, istinaf baþvurusunun reddine karar vermelidir (karþ. m.
426M/II, b. 1). Bu ret kararý, ilk derece mahkemesinin incelemesinde ve kararýnda usûl
veya esas yönünden bir eksiklik ya da yanlýþlýk olmadýðý anlamýna gelir.
Ýstinaf baþvurusunun haksýz olmasý ve baþvurunun reddi halinde, dikkat edilmesi
gereken bir husus da, istinaf baþvurusunun kötüniyetle yapýlmasý ihtimalidir. 426K maddesine göre, istinaf baþvurusu kötüniyetle yapýlmýþsa, ilk derece mahkemelerindeki 422.
madde hükmü burada da uygulanmalýdýr. Bu hükme göre, kötüniyetli yapýlan baþvuru
sahibi aleyhine para cezasýna hükmedilecektir. Özellikle ilk derece yargýlamasýnda
kötüniyetle dava yürüten taraflar aleyhine, aslýnda çok etkin yaptýrým olarak düzenlenen
421. ve 422. maddeler maalesef uygulanmamaktadýr ve Yargýtay kararlarýnda da bu hususa
pek dikkat edilmemektedir. Ýstinaf yolunun hukukumuzda kabulünden sonra, üç dereceli
bir yargýlama yapýldýðý da dikkate alýnarak, gerek ilk derece yargýlamasýnda 421. ve 422.
maddelerin uygulanmasý, gerek istinaf için 422. maddenin uygulanmasý daha da önem
taþýmaktadýr. Hak arama özgürlüðü de, diðer hak ve özgürlükler gibi kötüye kullanýlamaz.
Hukuk devleti ilkesini benimsemiþ bir hukuk sistemi, hak arayanlarýn bu konudaki özgürlüklerini tam olarak teminat altýna alýrken, bu hakkýn, kötüniyetli þekilde, kiþiler üzerinde
baský aracý olarak kullanýlmasýna, yargýlamayý uzatýcý iþlemler yapýlmasýna ya da baþka
haksýzlýklara yol açmasýna izin vermemelidir. Bu sebeple yeni dönemde, bu konuda daha
dikkatli olunmasý ve þartlarý oluþtuðunda bu yaptýrým hükmünün iþletilmesi gereklidir.

2. Ýstinaf Baþvurusunun Haklý Olmasý Halinde Verilecek Kararlar
Ýstinaf baþvurusunun yerinde olmasý, yani ilk derece mahkemesi kararýnda usûl veya
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esas yönünden hukuka aykýrýlýk tespit edilmesi durumunda, bölge adliye mahkemesince
verilecek kararlar, deðiþik þekillerde karþýmýza çýkabilecektir. Ancak bu kararlar verilirken
kural olarak öncelikle yanlýþ olan ilk derece mahkemesi kararýnýn kaldýrýlmasýna karar verilmelidir. Zira, ilk derece mahkemesi kararý doðru bulunmadýðý için, kaldýrýlarak yerine
istinaf mahkemesince bir karar verilecektir. Buna göre þu ihtimaller ortaya çýkabilecektir.
a. Ýlk Derece Mahkemesi Kararýnýn Kaldýrýlarak Gönderme Kararý Verilmesi
Özellikle duruþma yapýlmasýna gerek olmayan, usûlî hatalarýn söz konusu olduðu
(madde 426M/I’de 6 bent halinde belirtilen) durumlarda, bölge adliye mahkemesi, esasý
incelemeden ilk derece mahkemesinin kararýný kaldýrarak, yeni bir karar verilmesi için,
dosyanýn ilgili mahkemeye gönderilmesine karar verebilir. Gönderilecek mahkeme, duruma göre kararý veren ilk derece mahkemesi olabileceði gibi, bölge adliye mahkemesinin
kendi yargý çevresindeki uygun göreceði baþka bir yer mahkemesi ya da görevli ve yetkili mahkeme ya da baþka bölge adliye mahkemesi olabilir (m. 426M/I). Bu durumlarda
dosya kendisine gönderilen (ayný veya farklý ilk derece ya da baþka bir bölge adliye)
mahkemede, dava yeniden görülmelidir.
• 426M/I, b. 1, 2’deki durumda, davaya bakmamasý gereken hâkim davaya
baktýðýndan, yasaklýlýk ve red durumu dikkate alýnarak, usûl kurallarýna göre baþka
bir mahkemenin davaya bakmasý gerekir.
• 426M/I, b. 3’de ise, eðer ilk derece mahkemesince verilen görevsizlik veya
yetkisizlik kararý yanlýþsa, dosya kendisine geri gönderilerek, davaya bakmasý
saðlanýr; eðer, haklý olan yetki veya görev itirazýný ilk derece mahkemesi reddedip
davaya bakmýþsa, o zaman yetkili ya da görevli mahkemeye dosyanýn gönderilmesi
gereklidir. Ayrýca ilk derece mahkemesi, bölgesinde bulunmadýðý bir bölge adliye
mahkemesine dosyayý göndermiþse, ilgili bölge adliye mahkemesine dosya
gönderilmelidir. Bu son durum, Kanunda bu þeklîyle belirtilmemiþtir. Yani istinaf
incelemesi için dosya kendisine gönderilen bölge adliye mahkemesi, yaptýðý
incelemede, ilk derece mahkemesinin kendi bölgesinde olmadýðýný, baþka bir bölge
adliye mahkemesinin bölgesinde olduðunu tespit ederse, maddeden gönderme kararý
verileceði anlaþýlmakta, ancak nereye gönderileceði hususu açýkça
zikredilmemektedir. Ancak, aslýnda dosyayý baþka bir bölge adliye mahkemesinin
incelemesi gerekiyorsa, önce ilk derece mahkemesine sonra, ilgili bölge
mahkemesine göndermek gereksiz masraf ve zaman kaybýna yol açacaktýr. Bu
ihtimali, ayný bölge adliye mahkemesinin farklý dairelerinin görevi ile
karýþtýrmamak gerekir. Zira böyle bir durum ön incelemenin konusudur.
• 426M/I, b. 4, 5, 6’da ise, karar veren ilk derece mahkemesine dosya geri
gönderilecektir. Þöyle ki:
o

4. bentte; taraf, dava, temsil, takip ya da dava ehliyetinde yanlýþlýk yapýlmýþtýr;
bunlar doðru deðerlendirilerek yeniden ilk derece mahkemesi karar vermelidir.
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o

5. bentte, ilk derece mahkemesince hatalý olarak dava veya karþýlýk dava açýlmamýþ sayýlmýþtýr ya da davalar birleþtirilmiþ veya ayrýlmýþ, merci tayinine karar
verilmiþtir. Ýstinaf mahkemesi bu yanlýþlýða deðinip, baþvuruyu kabul edip, ilk
derece mahkemesinin kararýný kaldýrarak davayý yeniden görmesi için kendisine
gönderecektir.

o

6. bentte ise, ilk derece mahkemesi, gösterilen delilleri hiç toplamamýþ ya da
gösterilen delilleri hiç deðerlendirmeden karar vermiþtir. Eðer deliller
toplanmamýþsa, ilk derece mahkemesi dosya içeriðinden; deliller toplanmakla
birlikte, dikkate alýnýp deðerlendirilmemiþse, gerekçeden anlaþýlacaktýr. Bu
durumda da istinaf mahkemesi, yanlýþlýðýn ne olduðunu belirterek, ilk derece
mahkemesi kararýný kaldýrýp ya delilleri toplamasý veya toplanan delilleri
deðerlendirmesi için, dosyayý kararý veren ilk derece mahkemesine geri
gönderecektir. Dolayýsýyla, istinafla birlikte, artýk “dosya müderecatýna, mevcut
delillerin durumuna göre” þeklînde uygulamada yerleþmiþ kliþe formül
gerekçelerle karar verilmesi halinde, bölge adliye mahkemesi, dosyayý, esasýna
girmeden, ilk derece mahkemesine geri gönderecektir. Bu sebeple, ilk derece
mahkemesi, deliller hakkýnda önce, gösterilen delillerin davada kullanýlýp
kullanýlamayacaðýna, caiz bir delil olup olmadýðýna (örneðin, senetle ispatý
gereken bir hususta tanýk gösterilmiþse), uyuþmazlýðý çözüp çözmeyeceðine
bakarak gösterilen delilin sunulmasý, dinlenmesi ya da getirtilmesi için bir karar
vermeli; daha sonra da, kabul edilip yargýlamada kullanýlan her bir delili
gerekçesinde deðerlendirip, hangisini neden diðerine tercih ettiðini
belirtmelidir.

b. Ýlk Derece Mahkemesi Kararýnýn Kaldýrýlarak Davanýn Kýsmen ya da Tamamen
Kabulüne Kararý Verilmesi
Bu þekilde bir karar verilebilmesi için, istinaf baþvurusu üzerine, bölge adliye
mahkemesinin iþin esasýna girmiþ olmasý gerekir. Özellikle ilk derece mahkemesince
davanýn reddine karar verilen durumlarda, baþvuranýn istinaf sebeplerinin yerinde
görülmesi veya re’sen incelenen hususlar çerçevesinde, ilk derece mahkemesi kararýnýn
hukuka uygun bulunmamasý üzerine, ilk derece mahkemesi kararý kaldýrýlarak yeniden
esas hakkýnda karar verilir.
Bu ihtimalde, ilk derece mahkemesi davanýn reddine karar vermiþtir; ancak, istinaf
mahkemesi yaptýðý incelemede bu kararýn yanlýþ olduðu kanaatine varýrsa, ilk derece
mahkemesi kararýný kaldýrarak, bir noktada onun yerine geçerek davanýn kabulüne karar
vermektedir. Bu karar, kýsmen ya da tamamen kabul kararý olabilir.
c. Ýlk Derece Mahkemesi Kararýnýn Kaldýrýlarak Davanýn Reddine Karar Verilmesi
Bu þekilde bir kararýn verilmesi için de bölge adliye mahkemesince iþin esasýna girmiþ
olmasý gereklidir. Bu ihtimalin ortaya çýkmasý için, ilk derece mahkemesinin (kýsmen veya
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tamamen) davanýn kabulü yönünde karar vermiþ olmasý gerekir. Ýlk derece mahkemesinin,
davayý kabul yönünde karar vermesinden sonra, istinaf aþamasýnda yapýlan incelemede,
bölge adliye mahkemesince, ilk derece mahkemesi kararý kaldýrýlarak davanýn reddi
yönünde bir karar verilmektedir.
ç. Ýlk Derece Mahkemesi Kararýnýn Kaldýrýlarak Düzeltilmesi
Bazen istinaf mahkemesine yapýlan baþvuru haklý olabilir; ancak, ilk derece
mahkemesi kararýnýn tamamen ortadan kaldýrýlmasý ve istinaf mahkemesinin yeniden
karar vermesi gerekmeyebilir. Özellikle, ilk derece mahkemesi kararýnýn bazý maddî ya da
hesap hatalarýný içermesi durumunda, yeni bir yargýlamaya ve kararýn esasýný deðiþtirmeye
gerek olmayýp kararýn düzeltilmesi yeterli olacaktýr. Bu, bir yönü ile Yargýtay’ýn düzelterek onama kararýna benzetilebilir. Ancak, tekrar vurgulayalým ki, istinaf mahkemesi,
Yargýtay temyiz incelemesindeki gibi onama ya da bozma kararý vermemelidir.
Belirtilen durumda, yapýlan baþvuru haklý olmakla birlikte, istinaf mahkemesince ilk
derece mahkemesi kararýnýn, sadece bazý yönlerden düzeltilmesi yeterli olacaðýndan,
baþvurunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararýnýn düzeltilmesi yönünde karar verilmesi yeterlidir.

3. Baþvurunun Haklý veya Haksýz Olmasý Dýþýnda Yargýlamanýn Sona
Ermesi
Baþvurunun haklý veya haksýz olmasý yani davayla ilgili doðrudan bir karar verilmesi
dýþýnda, yargýlamanýn baþka þekillerde de sona ermesi mümkündür. Özellikle taraf iþlemleri ile yargýlama sona erdirilebileceði gibi, dava belirli durumlarda konusuz da kalabilir.
Önce ilk derece mahkemesinde yargýlamayý sona erdiren bu tür iþlemlerin, istinaf yargýlamasýnda da mümkün olup olmadýðý, daha sonra istinaf mahkemesinin nasýl bir karar vermesi gerektiði üzerinde durulmalýdýr.
Medenî yargýlama hukukumuzda kural olarak, tasarruf ilkesi geçerlidir. Yani, taraflar
bir uyuþmazlýðý baþlatmak, uyuþmazlýk konusunu belirlemek, uyuþmazlýðý sürdürmek
veya sona erdirmek hakkýna sahiptirler. Tasarruf ilkesi, taraflarýn, yargýlamanýn
baþlangýcýný, konusunu ve sona ermesini belirleyebilmeleri anlamýna gelir. Bu ilkeye,
kamu düzeni, zayýflarýn korunmasý gibi, bazý sebeplerle istisnalar getirilmiþtir, bu istisnalar dýþýnda ilke geçerli olacaktýr. Tasarruf ilkesinin bir gereði olarak, taraflar baþlattýklarý yargýlamayý yine kendi iradeleriyle kýsmen ya da tamamen sona erdirebilirler ya da
uyuþmazlýk konusu üzerinde anlaþabilirler. Bu, ilk derece yargýlamasýnda söz konusu
olduðu gibi, kanun yolunda da mümkündür. Taraflarýn devam ettirmek istemediði bir
yargýlamayý, yargý organlarý, onlara raðmen sürdüremez. Bu çerçevede davacýnýn feragati,
davalýnýn kabulü veya her iki tarafýn sulh olmalarý, istinaf yargýlamasý sýrasýnda da
mümkün ve geçerlidir.
Feragat (m. 91) ya da kabul (m. 92) konusunda ilk derece mahkemesinde geçerli olan
kurallar (m. 93-95), istinaf yargýlamasýnda da geçerliliðini koruyacaktýr . Bu çerçevede,
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bölge adliye mahkemesinin taraflarýn feragat ya da kabulü üzerine, yargýlamayý sürdürmesi mümkün olmayacaktýr. Zira, 95. maddeye göre, feragat ya da kabul kesin hüküm sonucunu doðurur. Burada sorun, bölge adliye mahkemesinin kararýný nasýl formüle etmesi
gerektiðidir. Zira, feragat ya da kabulden sonra, ilk derece mahkemesinin kararýnýn
doðruluðu ya da yanlýþlýðý deðil, artýk bir taraf iþlemi ile yargýlamanýn sona ermesi söz
konusudur. Ancak, istinafta ortaya çýkmýþ olsa da, bu iþlemler yargýlamayý sona
erdirdiðinden artýk ilk derece mahkemesi kararýný muhafaza etmek de söz konusu
olamaz. Bu sebeple, feragat ya da kabul halinde, karar formülünde, ilk derece
mahkemesi kararýnýn kaldýrýldýðýna deðinilmeli, ancak kararýn haklý ya da haksýzlýðý
konusunda bir ifade kullanýlmamalý, feragat ya da kabul sebebiyle davanýn sona erdiði
belirtilmelidir.
Taraflarýn dava konusu üzerinde anlaþýp sulh olmalarý da söz konusu olabilir. Sulh,
HUMK’da açýkça düzenlenmemekle birlikte, gerek doktrinde gerekse yargý kararlarýnda
tereddütsüz kabul edilmektedir. Sulh halinde de yargýlama ve uyuþmazlýk sona ermiþ olacaktýr. Feragat ve kabulde olduðu gibi bu durumda da ilk derece mahkemesinin kararýnýn
haklý ya da haksýz olduðuna deðinilmeden, sulh sebebiyle yargýlama sona erdirilmelidir.
Hukukumuzda sulh halinde iki þekilde davranýlmaktadýr. Eðer, taraflar sadece sulh olduklarýný belirtip sulhün hükme geçirilmesini istemezlerse, taraflar sulh olduklarýndan
davanýn konusuz kaldýðýna karar verildiði gibi; taraflarýn sulhün hükme geçirilmesini
istemeleri halinde, mahkemece sulh hükme geçirilmektedir. Ýstinaf mahkemesinde de ayný
þekilde hareket edilmesi mümkündür.
Feragat, kabul, sulh dýþýnda bir diðer yargýlamayý sona erdiren hal, davanýn konusuz
kalmasýdýr. Eðer, istinaf yargýlamasý aþamasýnda, dava konusu ortadan kalkarsa (örneðin,
istinaf yargýlamasý sýrasýnda dava konusu borç ödenirse veya bir taþýnmazýn tahliyesi
davasýnda, taþýnmaz tahliye edilirse), mahkemenin artýk yargýlamayý sürdürmesi mümkün
olmayacaktýr. Bu sebeple, yine ilk derece mahkemesinin kararýnýn haklý ya da haksýz
olmasý üzerinde durulmadan, “dava konusuz kaldýðýndan karar vermeye gerek bulunmadýðýna” karar vermek yeterli olacaktýr. Þayet dava kýsmen konusuz kalmýþsa o kýsým
için konusuz kalma, diðer kýsým içinse yargýlamaya devam etme þeklînde bir yol izlenmelidir.
Yukarýdaki tüm hallerde, belirtilen hususlara dikkat edilmek þartýyla, ilk derece
mahkemesindeki feragat, kabul ve sulhe iliþkin kurallar, kýyasen uygulanmalýdýr. Örneðin,
fergat, kabul, sulh, konusuz kalma hallerinde yargýlama giderlerine vs. nasýl karar verileceði hususlarýnda ilk derece yargýlamasýndaki hükümler uygulanacaktýr.

Ç. Ýstinaf Mahkemesinin Geçici Hukukî Koruma Kararý Vermesi Sorunu
ve Geçici Hukukî Koruma Kararlarýna Karþý Ýstinafa Baþvurulmasý
1. Bölge Adliye Mahkemesinin Geçici Hukukî Koruma Kararý Verip
Veremeyeceði Sorunu
Bölge adliye mahkemesinin geçici hukukî koruma niteliðindeki kararlar verip vere69

meyeceði üzerinde de durmak gerekir. Bu konuda, 5236 sayýlý Kanunla getirilen düzenlemede bir açýklýk yoktur. Burada, 426U maddesindeki atýf hükmünün yorumlanmasý ve
istinaf yargýlamasýnýn niteliðinin dikkate alýnmasý gerekecektir.
426U maddesinde, istinafa iliþkin hüküm bulunmayan hallerde ilk derece
mahkemesinde uygulanan yargýlama usûlünün bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacaðý belirtilmiþtir. Atýf hükmünü, sadece basit bir þekilde yargýlama usûlünün türüne
yapýlan atýf olarak anlamamak gerekir. Bu hüküm, sadece yazýlý veya basit yargýlama
usûlü gibi bir yargýlama usûlüne yapýlan atýf olarak anlaþýlýrsa, HUMK’da yargýlama usûlü
dýþýnda genel hüküm mahiyetindeki diðer hükümlerin istinafta uygulanmasýnda da tereddüt ortaya çýkabilecektir. Bu sebeple, bu atýf hükmünü genel bir atýf olarak anlamak daha
doðru olacaktýr. Ayrýca, 426R maddesinde, bölge adliye mahkemesinde yapýlamayacak
iþlemler açýkça belirtilmiþ olmasýna raðmen, bu iþler arasýnda geçici hukukî koruma kararlarý yer almamaktadýr. Bu hüküm de sadece doðrudan bir yargýlama usûlü ile ilgili hüküm
olmayýp, genel sýnýrlama hükmüdür ve geçici hukukî korumalar sýnýrlama dýþýnda
býrakýlmýþtýr. Bunlarýn dýþýnda, istinaf yargýlamasýnda, sadece hukukî denetimle
yetinilmeyip vakýa denetimi çerçevesinde, belirli sýnýrlamalarla birlikte yeniden yargýlama
yapýldýðý için, bu çerçevede geçici hukukî korumaya da imkân tanýnmasý gerekir. Bir davada geçici hukukî koruma, ancak o davanýn görüldüðü yargý organýndan talep edilebileceðinden, istinaf yargýlamasý sýrasýnda da, geçici hukukî koruma ilk derece mahkemesinden deðil, istinaf mahkemesinden istenmelidir. Ýstinaf aþamasýnda, yanlýþlýkla ilk derece
mahkemesinden böyle bir talepte bulunulursa, mahkeme bu talebi reddetmelidir. Belirtilen
sebeplerle, istinaf yargýlamasý sýrasýnda ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz gibi geçici hukukî
koruma talebinde bulunulabilir.
Bölge adliye mahkemesi kendisine yöneltilen bu tür geçici hukukî koruma taleplerini,
ilk derece yargýlamasýndaki usûllerle inceleyerek bu konuda bir karar vermelidir.

2. Geçici Hukukî Koruma Kararlarý Hakkýnda Ýstinaf Yoluna Baþvurulup
Baþvurulamayacaðý ve Bu Çerçevede Bölge Adliye Mahkemesince Verilecek
Kararlar
Ýhtiyati tedbir, ihtiyatî haciz veya delil tespiti gibi geçici hukukî koruma niteliðindeki
ilk derece mahkemesi kararlarýna karþý, istinaf yoluna baþvurulmasý konusunda þu anda
hukukumuzda yeknesak bir düzenleme bulunmamaktadýr. Bu konuda bir ayrým yapýlmalýdýr.
HUMK’da düzenlenen ihtiyatî tedbir ve delil tespiti talepleri hakkýnda verilen kararlara karþý, herhangi bir kanun yoluna baþvurulmasý kabul edilmemiþ, sadece bu kararlara
karþý yine ilk derece mahkemesinde itiraz yolu öngörülmüþtür (ihtiyatî tedbirler için bkz.
HUMK m. 107-108, 111; delil tespiti için bkz. m. 373).
ÝÝK’da düzenlenen ihtiyatî haciz talepleri hakkýnda verilen kararlara karþý ise, 4949
sayýlý Kanunla getirilen bir yenilik olarak, kanun yoluna baþvuru imkâný tanýnmýþ, daha
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sonra 5311 sayýlý Kanunla istinaf bakýmýndan bu konuda ayrýca düzenleme yapýlmýþtýr.
Ýhtiyati haciz talebinin reddi halinde doðrudan (ÝÝK m. 258/III) veya ihtiyatî haciz
talebinin kabulü halinde ise, itiraz üzerine verilen karara karþý (ÝÝK m. 265) istinaf yoluna
baþvurabilir.
Ýhtiyati haciz talebinin reddi halinde, alacaklý doðrudan istinaf yoluna baþvurabilirken;
ihtiyatî haciz talebinin kabulü halinde, borçlu veya karardan menfaati etkilenen üçüncü
kiþi, önce bu karara karþý ilk derece mahkemesinde itiraz yoluna baþvuracak, ancak itiraz
üzerine verilen karara karþý istinaf yoluna baþvurulabilecektir. ÝÝK m. 265’de borçlunun
veya üçüncü kiþinin yokluðu halinde verilen kararlara karþý itiraz yoluna baþvurulabileceði; itirazdan sonra istinafýn mümkün olduðu düzenlenmiþtir. Burada þu soruya cevap
aranmalýdýr: Acaba, borçlu veya üçüncü kiþinin hazýr bulunduðu duruþmada ihtiyatî haciz
kararý verilmiþse, bu karara karþý istinaf yoluna baþvurulabilir mi? Bu soruya evet cevabý
verilmelidir. Zira, bir kimsenin yokluðunda verilen ihtiyatî haciz kararýna karþý, önce itiraz, sonra istinaf imkâný tanýnmýþsa; kararýn verildiði sýrada hazýr bulunan kimseye itiraz
imkâný artýk tanýnmasa da, istinaf imkânýndan mahrum býrakýlamaz. Aksi bir düþünce,
eþitlik ilkesine aykýrý olacaktýr. Ýhtiyati haciz kararýnýn verildiði sýrada hazýr bulunmayan,
daha sonra itirazlarýný ileri sürerken; karar sýrasýnda hazýr bulunan, o anda itirazlarýný ileri
sürebilir, bu sebeple ona ayrýca bir itiraz imkâný tanýnmasýna gerek yoktur. Ancak her iki
halde de, ilk derece mahkemesi, borçlunun ya da üçüncü kiþinin itirazlarýný dikkate
almamýþ demektir ve bu kiþilere istinaf imkâný tanýnmalýdýr.
Ýhtiyati haciz talepleri hakkýnda ilk derece mahkemesinin vereceði kararlara karþý istinaf yoluna baþvurulduðunda, bölge adliye mahkemesi bu baþvuruyu öncelikle ve acele
olarak inceleyerek bir karar verir. Ýstinaf yoluna baþvurulmuþ olmasý, ihtiyatî hacze karar
verilmiþse bu kararýn icrasýný durdurmaz.
Ýhtiyati haciz hakkýnda bölge adliye mahkemesinin verdiði kararlar kesindir. Kesin
olarak verilen bu karar, istinaf baþvurusunun haklý veya haksýz olmasýna göre deðiþiklik
gösterecektir. Ýhtiyati haciz talebi reddedilmiþ ve alacaklý istinaf yoluna baþvurmuþsa,
baþvurunun haklý olmasý halinde, ilk derece mahkemesi kararý kaldýrýlarak ihtiyatî hacze
karar verilmeli, aksi halde istinaf baþvurusu reddedilmelidir. Ýhtiyati haciz talebi kabul
edilmiþ, bunun üzerine itiraz yoluna baþvurulmuþsa, burada da itirazýn kabulü veya reddine göre bir ayrým yapýlmalýdýr. Ýtiraz kabul edilirse, ihtiyatî haciz kararý kaldýrýlacaðý ya
da deðiþtirileceði için, alacaklý istinaf yoluna baþvuracaktýr. Alacaklýnýn baþvurusu haklý
bulunursa, itiraz üzerine ilk derece mahkemesince verilen karar kaldýrýlarak, ihtiyatî hacze
istinaf mahkemesince karar verilmelidir. Alacaklýnýn baþvurusu haksýzsa, istinaf baþvurusu reddedilmelidir. Ýhtiyati hacze itiraz ilk derece mahkemesince reddedilirse, bu
durumda borçlu ya da üçüncü kiþi istinaf yoluna baþvurabilir. Baþvuru haklý ise, ilk derece
mahkemesi kararý kaldýrýlarak, itirazýn kabulüne ve kabule göre de yeni bir karar verilmeli; baþvuru haksýz ise, istinaf baþvurusu reddedilmelidir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUK MAHKEMELERÝNDE TEMYÝZ
I. TEMYÝZ YOLUNUN HUKUKÎ NÝTELÝÐÝ
Temyiz bir kanun yoludur. Kanun yolu, bir yargý yerinin verdiði kararýn maddî gerçeði
yansýtmadýðý veya kararýn hukuka aykýrý olduðu iddiasýnýn incelendiði süreci ifade eder.
Kanun yolunun amacý gerek kiþi haklarýna gerek topluma güvence saðlamak olduðu gibi
adalete duyulan güvenin pekiþtirilmesi ve hukukî birliðin saðlanmasý yolu ile hukukun
doðru ve eþit uygulanmasýný da saðlamaktýr.
Kanun yollarý olaðan ve olaðanüstü kanun yollarý olarak ikiye ayrýlýr. Olaðan kanun
yollarý hükmün kesinleþmesini engelleyen kanun yollarý olup, henüz kesinleþmemiþ kararlara karþý baþvurulan bir yoldur. Olaðanüstü kanun yollarý ise kesinleþmiþ hükümler aleyhine baþvurulan kanun yollarýný ifade ederler.
Yukarýdaki baðlamda düþünüldüðünde temyiz kanun yolu, olaðan bir kanun yoludur.
Kesinleþmemiþ kararlara karþý baþvurulabilir ve hükmün kesinleþmesini engeller.

II. KARAR DÜZELTME YOLUNUN KALKMASININ TEMYÝZE ETKÝSÝ
Karar düzeltme de olaðan bir kanun yolu olup ancak Yargýtay’ýn temyiz incelemesi
sonucunda vermiþ olduðu kararlara karþý gidilebilen bir yoldur. 10.5.1965 gün 1/1 sayýlý
Ýçtihadý Birleþtirme Kararýnda, “temyizin tamamlayýcýsý” bir yasa yolu olduðu ifade
edilmiþtir. Karar düzeltme istemi hüküm veren (temyiz incelemesini yapan) mahkemeden
istenilmesi bakýmýndan temyiz incelemesinin devamý niteliðinde ve kendine özgü bir
kanun yoludur.
5236 sayýlý kanunla Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’ndaki karar düzeltme kanun
yoluna iliþkin hükümler kaldýrýlmýþtýr. Bölge adliye mahkemeleri kurulmadan önce iki
aþamalý sistemde Yargýtay’ca verilen kararlardaki hatalardan dönülmesi bu yasa yolu ile
saðlanmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak bölge adliye mahkemelerinin kurulmasý ile üç aþamalý sisteme geçildiðinden, Yargýtay incelemesi öncesinde kararlar bir kez de bölge adliye
mahkemelerinin süzgecinden ve incelemesinden geçeceðinden karar düzeltme yoluna
ihtiyaç kalmamýþtýr. Bu bakýmdan Yargýtay’ca temyiz üzerine verilen ve karar düzeltme
yolu açýk olan davalardaki karar düzeltme süresinin ve bu kanun yolu aþamasýnýn beklenmesine gerek olmadan dosyanýn mahkemesine gönderilmesi saðlanacaktýr.

III. KANUN YARARINA TEMYÝZ
Kanun yararýna temyiz HUMK’nun 429. maddesinde düzenlenmiþ olup, kanun yararýna temyiz yolu ancak kesinleþmiþ kararlar aleyhine baþvurulabilen bir yoldur. Maddede
kanun yararýna temyiz yoluna baþvurulabilecek kararlar; ilk derece mahkemelerinin kesin
olan kararlarý, bölge adliye mahkemelerinin kesin olan kararlarý ile verildikleri anda kesin
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olmadýklarý halde istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleþmiþ bulunan
kararlardýr. Bu kararlarýn yürürlükteki hukuka aykýrý bulunduðu ileri sürülerek Adalet
Bakanlýðý veya Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan kanun yararýna temyiz
edilmesi mümkündür.
Deðiþiklik öncesinde de mevcut olan bu yasa yolunun anlam ve amacýný, Hukuk Genel
Kurulu 24.5.1972 gün, 9/1049-340 sayýlý kararýnda “taraflar için beliren kesin hüküm
durumunun korunmasý ve fakat Yargýtay incelemesinden geçmemiþ olan ve kararýn yanlýþ
olduðunun yasanýn kesin hükmünde belirttiði biçimde uygulanamayacaðýnýn açýkça duyurulmasý ve böylece ilerdeki uygulamalarda bu yolda yanlýþa düþme olanaðý önlenip
mahkemelerin uyarýlmasý” olduðunu belirtmiþtir.
Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý veya Adalet Bakanlýðý tarafýndan kanun yararýna
temyiz yoluna baþvurulursa, Yargýtayca istem yerinde görülürse karar kanun yararýna
bozulur. Bu bozma kararýnýn bir örneði, Adalet Bakanlýðý’na gönderilir ve Bakanlýk bu
kararý Resmi Gazete’de yayýmlatýr. Bu bozma kararý ile, kanun yararýna bozulan kararýn
hukukî sonuçlarýný ortadan kalkmayacaðý için gerek ilk derece mahkemeleri gerek bölge
adliye mahkemeleri tarafýndan hiçbir iþlem yapýlmaz, yeniden yargýlama yapýlmaz, karar
verilmez, direnilemez. Dolayýsý ile taraflar da bu karardan yararlanamazlar.
Yargýtay, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý veya Adalet Bakanlýðý’nýn kanun yararýna
temyiz talebini yerinde görmezse talebi reddeder, bu red kararý Resmi Gazete’de yayýmlanmaz.

IV. TEMYÝZ EDÝLEBÝLEN KARARLAR
HUMK m. 427’de bölge adliye mahkemelerince verilen temyizi kabil nihaî kararlar
aleyhine temyiz yoluna gidilebileceði belirtilmiþtir. Bu maddedeki düzenleme genel bir
düzenleme olup 428. maddede ise bu kuralýn istisnalarý yani temyiz edilemeyen kararlar
sayýlmýþtýr. Usûl hukukumuzda genel kural mahkemelerce verilen kararlarýn temyiz
edilebileceði yolundadýr. Bu nedenle temyizi mümkün olmayan kararlar yasada ayrýca
belirtilerek açýklýða kavuþturulmuþtur.
Temyize kural olarak davanýn taraflarý baþvururlar. Taraflarca temyize baþvurmak için
“hukukî yarar” þartý aranacaktýr. Davada haklý çýkan tarafýn da hukukî yararý bulunmak
þartý ile temyiz yoluna baþvurmasý mümkündür.
HUMK m. 428’e göre bölge adliye mahkemelerinin þu sayýlan kararlarý hakkýnda
temyiz yoluna baþvurulamaz:
1) Miktar ve deðeri beþ bin YTL’yi geçmeyen davalara iliþkin kararlar
ÝÝK m. 364’e göre, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilen ve miktar ve
deðeri on bin YTL’yi geçen nihaî kararlara karþý temyiz yoluna baþvurulabilir.
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5236 sayýlý Kanun ile Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’nda 26.6.2004 tarihli
deðiþiklik ile Ek 4. madde eklenmiþtir. Bu maddeye göre “görev, kesin hüküm, istinaf,
temyiz, Yargýtay’da duruþma, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarýnda muhakeme usûlünün belirlenmesine iliþkin maddelerdeki parasal sýnýrlar; her takvim
yýlý baþýndan geçerli olmak üzere, önceki yýlda uygulanan parasal sýnýrlarýn: o yýl için 213
sayýlý Vergi Usûl Kanunu’nun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarýnca Maliye
Bakanlýðýnca her yýl tespit ve ilan edilen yeniden deðerleme oranýnda artýrýlmasý suretiyle
uygulanýr. Bu þekilde belirlenen sýnýrlarýn on milyon lirayý aþmayan kýsýmlarý dikkate alýnmaz.
Bu bentteki kararlarda alacaðýn bir kýsmýnýn dava edilmiþ olmasý durumunda, kesinlik
sýnýrý alacaðýn tamamýna göre belirlenir. Alacaðýn tamamýnýn dava edilmiþ olmasý halinde,
kararda asýl istemin kabul edilmeyen bölümü beþ bin YTL (veya yeniden deðerleme
oranýnda belirlenen miktarý) geçmeyen tarafýn temyiz hakký yoktur. Ancak, karþý taraf
temyiz yoluna baþvurduðu takdirde diðer taraf da düzenleyeceði temyiz dilekçesi ile kararý
temyiz edebilir. Burada asýl olan, taraf için kabul edilmeyen dava miktarýdýr. Örneðin; on
bin YTL miktarlý bir alacak davasýnda, kabul edilen kýsým altý bin YTL reddedilen kýsým
dört bin YTL ise, davacýnýn temyiz edeceði kýsým dört bin YTL davalýnýn temyiz edeceði
kýsým altý bin YTL’dir. Davacýnýn miktar itibarý ile bu kararý temyiz hakký yoktur. Ancak,
davalýnýn kararý temyiz etmesi durumunda davacýnýn da katýlma yolu ile kararý temyiz
etmesi mümkündür.
2) 8. maddede gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyet Kanunundan doðup gayrýmenkulün
aynýna iliþkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine
girdiði belirtilen davalarla ilgili kararlar
8. maddede sulh hukuk mahkemelerinden verilen kararlar sayýlmýþtýr. Sulh hukuk
mahkemelerince öncelikle deðer veya miktarý beþ bin YTL’yi geçmeyen davalara bakýlacaðýndan bunlar temyiz sýnýrýnýn altýnda kalacaklarýndan doðal olarak temyiz edilmeleri
mümkün olmayacaktýr. Dava konusunun deðerine bakýlmaksýzýn sulh hukuk
mahkemesinin görevine gireceði gerek 8. m gerek diðer kanunlarla belirlenen iþler, deðere
bakýlmaksýzýn sulh hukuk mahkemeleri tarafýndan görüleceðinden temyiz edilemezler.
Ancak Kat Mülkiyeti kanundan doðan gayrimenkulün aynýna iliþkin olan davalar sulh
hukuk mahkemesinden verilmiþ olsalar da temyiz olunabilirler.
3) Yargý çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasýndaki yetki ve görev
uyuþmazlýklarýný çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine iliþkin kararlar
4) Çekiþmesiz yargý iþlerinde verilen kararlar
5) Ýrs ve soy baðýna iliþkin sonuçlar doðuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayýtlarýnýn düzeltilmesine iliþkin davalarla ilgili kararlar
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6) Yargý çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayý görmeye hukukî
veya fiili engellerin çýkmasý halinde, davanýn o yargý çevresi içindeki baþka bir
mahkemeye nakline iliþkin kararlar.
Ýhtiyati tedbir, delil tespiti gibi geçici nitelikteki kararlar, mahkemelerin idari iþleri
hakkýndaki kararlarýn temyizi mümkün deðildir.
Ancak nihaî kararlarýn temyizi mümkün olduðundan, bölge adliye mahkemelerinin ara
kararlarý yalnýz baþlarýna temyiz olunamazlar. Ara karalarýnýn nihaî hükümle birlikte
temyizi mümkündür.
HUMK’nun 36B maddesi gereðince, esas hüküm bakýmýndan temyiz yolu kapalý
bulunan dava ve iþlerde, bölge adliye mahkemesi baþkan ve üyelerinin reddine iliþkin
bölge adliye mahkemesi kararlarý kesindir.
Yine 37. maddeye göre zabýt kâtipleri de hâkimin reddi sebepleri ile reddedilebilirler.
Bu tür red talepleri kâtibin görev yaptýðý mahkemece incelenecek olup son deðiþiklik ile
bu konuda verilecek kararlarýn kesin olduðu belirtilmiþtir.
Yargýtayca verilen mercii tayini kararlarýna karþý temyiz yoluna baþvurulamaz. Yine
iki bölge adliye mahkemesinin ayný dava hakkýnda görev veya yetkiye iliþkin olarak
verdikleri kararlar kanun yoluna baþvurulmaksýzýn kesinleþtiði takdirde, görevli veya
yetkili mahkeme Yargýtayca belirlenir ve bu kararlar davaya ondan sonra bakacak olan
mahkemeyi baðlar.
Bölge adliye mahkemelerinin kararlarýndan baþka hakem kararlarýna karþý da temyiz
yoluna gidilebilir. Bu kararlar istinaf incelemesine tâbi olmadan doðrudan temyiz
olunurlar.
Ýlk derece mahkemelerinin bazý kararlarýna karþý da temyiz yoluna gidilebilir.
Kanunun 439. maddesine göre, Yargýtay ilgili dairesinin tamamen veya kýsmen bozma
kararý, baþvurunun bölge adliye mahkemesi tarafýndan esastan reddi kararýna iliþkin ise,
bölge adliye mahkemesi kararý kaldýrýlarak dosya, kararý veren ilk derece mahkemesine
(veya uygun görülecek diðer bir ilk derece mahkemesine) gönderilir. Ýlk derece mahkemesi bozma kararýna uygun karar verirse, bu karara karþý yalnýzca temyiz yoluna baþvurulabilecektir.

V. TEMYÝZ SÜRESÝ
Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinden verilen temyizi mümkün kararlar aleyhine teblið tarihinden itibaren on beþ gün içinde temyiz yoluna baþvurulabilir (m. 427).
Bu süre 4353 sayýlý Kanun kapsamýnda kalan kamu kuruluþlarý yönünde otuz gün
olarak öngörülmüþtür. Ýstinafa baþvuru süresi açýklanýrken, kamu kurumlarýna iliþkin bu
özel süre hakkýnda yapýlan tespitler, burada da geçerlidir. O açýklamalarýn burada da
dikkate alýnmasý gerekir.
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Ýþ davalarýnda temyiz süresi 5308 sayýlý Kanun çerçevesinde 8 gündür.
ÝÝK m. 364’e göre temyiz yoluna baþvurma ve temyiz incelemesi bakýmýndan Hukuk
Usûlü Muhakemeleri Kanunu’na atýf vardýr.
Temyiz süresi hükmün tebliðinden itibaren baþlar. Ýstinaf yoluna tefhim tarihinden
itibaren baþvurulabilen iþ mahkemesi kararlarý ve icra mahkemesi kararlarýna karþý
temyiz süresi, ancak tebliðden itibaren baþlar.
Esas hüküm bakýmýndan temyiz yolu açýk bulunan dava ve iþlerde, hâkimin reddi
talepleri konusunda, red istemi hakkýndaki karar, tefhim ve tebliðden itibaren yedi gün
içinde temyiz edilebilir.
Temyiz dilekçesi, yasal süre geçirildikten sonra verilmiþ ya da kesin olan bir karara
karþý temyiz yoluna baþvurulmuþ ve bunun üzerine kararý veren mahkemece temyiz isteminin reddine karar verilmiþ ise bu red kararýnýn tebliðinden itibaren yedi gün içinde
temyiz yoluna baþvurulabilecektir.
Temyiz harç ve giderlerinin eksik ödenmesi halinde kararý veren mahkemece eksikliðin tamamlanmasý için verilen kesin sürede eksikliklerin tamamlanmamasý durumunda
baþvurucunun temyiz isteminden vazgeçmiþ sayýlmasýna dair verilen kararýn da temyiz
süresi tebliðinden itibaren yedi gündür.

VI. TEMYÝZ DÝLEKÇESÝ
A. Temyiz Dilekçesinde Bulunmasý Gereken Hususlar
Temyiz talebi isteðe baðlý olup, temyiz prosedürü temyiz dilekçesi ile baþlar. Temyiz
dilekçesine karþý tarafýn sayýsý kadar örnek eklenmesi gerekir.
Temyiz dilekçesinde bulunmasý gereken hususlar HUMK m. 430’a göre þunlardýr:
1)Temyiz eden ile karþý tarafýn davadaki sýfatlarý adý, soyadý ve adresleri,
2)Bunlarýn varsa yasal temsilcisi ve vekillerinin adý, soyadý ve adresleri,
3)Temiyiz edilen kararýn hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiþ
olduðu, tarih ve sayýsý,
4)Yargýtay’ýn bozma kararý üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince
verilen yeni kararýn veya direnme kararýna karþý temyizde direnme kararýnýn, hangi
mahkemeye ait olduðu, tarih ve sayýsý,
5) Ýlamýn temyiz edene teblið edildiði tarih,
6) Kararýn özeti,
7) Temyiz sebepleri ve gerekçesi,
8) Duruþma istenmesi halinde bu istek,
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9)Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzasý.
Temyiz dilekçesinde yasada sayýlan tüm bu hususlarýn eksiksiz olarak bulunmasý aranmayacaktýr. Dilekçede temyiz edenin kimliði ve imzasý ile temyiz olunan kararý yeteri
kadar belli edecek kayýtlarýn bulunmasý halinde, diðer þartlar bulunmasa bile temyiz istemi reddedilmeyecek, temyiz incelemesi yapýlacaktýr. Temyiz sebeplerinin dilekçede belirtilmemiþ olmasý temyiz isteminin reddini gerektirmeyecektir.
Temyiz dilekçesi, kararý veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya
Yargýtay’ýn bozmasý üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin
bulunduðu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine
verilebilir (m. 431/I).
Temyiz dilekçesi kararý veren mahkemeden baþka bir mahkemeye de verilebilir. Bu
durumda dilekçe hangi mahkemeye verilmiþse o mahkemenin temyiz defterine
kaydolunur ve durum derhal kararý temyiz edilen mahkemeye bildirilir (m. 431/II).
Temyiz edene ücretsiz bir alýndý belgesi verilir (m. 431/III).

B. Gerekli Harç ve Giderlerin Ödenmesi
432. maddede istinaf yolu ile ilgili maddelere yapýlan atýf gereði temyiz harç ve giderlerinin ödenmesinde istinaf yolundaki gibi uygulama yapýlacaktýr. Buna göre; temyiz
dilekçesi verilirken tebligat giderleri de dâhil olmak üzere gerekli harç ve giderler
ödenecektir. Temyiz baþvurusunda, 1965 tarihli ÝBK gereðince baþvuru harcý alýnmamasýna raðmen karar ve ilâm harcý alýnýr. Maktu harca tâbi davalarda maktu karar ve ilâm harcýnýn tamamý peþin alýnýr. Nisbi harca tâbi olan davalarda ise mahkemece alýnmasýna karar
verilen nisbi karar ve ilâm harcýnýn dörtte biri peþin (temyiz harcý) olarak alýnýr (ÝBK,
10.5.1965, 1/1- RG, 7.7.1965, S. 12042).
Temyiz sýrasýnda temyiz giderleri de peþin olarak alýnýr. Temyiz sýrasýnda peþin olarak
ödenecek giderler þunlardýr:
• Temyiz dilekçesinin karþý tarafa tebliði gideri,
• Dosyanýn Yargýtay’a gidiþ geliþi için gerekli posta ücreti (tebligat ücret tarifesine
göre aðýrlýða göre belirlenir.),
• Yargýtay ilâmýnýn tebliði için gereken giderler,
• Yargýtay’ýn kararý bozmasý halinde mahkemenin kendiliðinden taraflarý duruþmaya,
davet etmesi için gerekli giderler.
Taraf harçtan muaf ise de temyiz giderlerini ödemelidir.

C. Temyiz Harç ve Giderlerinin Tamamlanmasý
Temyiz harç ve giderlerinin eksik ödendiði anlaþýlýrsa, hâkim, o tarafa yedi günlük
kesin süre içinde tamamlamasý, aksi halde temyiz isteminden vazgeçmiþ sayýlacaðý
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hususunu yazýlý olarak bildirir. Yedi günlük süre içinde temyiz harç ve giderleri tarafça
tamamlanmazsa, mahkeme kararýnýn temyiz edilmemiþ sayýlmasýna karar verilir. Bu red
kararý mahkemece temyiz isteminde bulunan tarafa teblið edilir.
Bu red kararýna karþý temyiz isteminde bulunan tarafýndan yedi gün içinde temyiz
yoluna baþvurulabilir. Bu karara karþý temyiz yoluna baþvurulur ve gerekli temyiz giderler yatýrýlýrsa dosya, kararý veren mahkeme tarafýndan Yargýtay’a gönderilir. Yargýtay ilgili
dairesi temyiz isteminden vazgeçmiþ sayýlmaya iliþkin kararý yerinde görmezse, ilk
temyiz dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar.

Ç. Temyiz Dilekçesinin Reddi
Temyiz isteminde bulunan tarafça temyiz süresi geçirildikten sonra istemde bulunulmuþ veya kesin olan bir karara karþý temyiz isteminde bulunulmuþ ise kararý veren
mahkeme tarafýndan temyiz dilekçesinin reddine karar verilir. Bu red kararý peþin alýnan
temyiz giderlerinden karþýlanmak suretiyle temyiz isteminde bulunan tarafa teblið edilir
(m. 432, m. 426F/I).
Temyiz isteminin reddine iliþkin bu karara karþý, kararýn tebliðinden itibaren yedi gün
içinde temyiz yoluna baþvurulabilir. Temyiz yoluna baþvurulmasý ve temyiz giderlerinin
yatýrýlmasý durumunda dosya kararý veren mahkeme tarafýndan Yargýtay’a gönderilir.
Yargýtay’ýn ilgili dairesi temyiz isteminin reddine iliþkin kararý yerinde görmezse, istemde
bulunanýn ilk temyiz dilekçesine göre gerekli temyiz incelemesini yapar (m. 432, m.
426F/II).

D. Temyiz Dilekçesinin Karþý Tarafa Tebliði
Hükmü temyiz eden tarafýn temyiz dilekçesi (432. maddesinin göndermesine göre),
bölge adliye mahkemesi tarafýndan temyiz eden taraftan peþin alýnan temyiz tebligat gideri
ile karþý tarafa teblið olunur. Bu teblið tarihinden itibaren, karþý tarafýn katýlma yolu ile
temyiz prosedürü iþlemeye baþlar.

VII. TEMYÝZ DÝLEKÇESÝNE CEVAP
Temyiz dilekçesi kendisine teblið edilen karþý taraf, bu dilekçeye karþý on beþ gün
içinde cevap verebilir. Temyize cevap dilekçesi, kararý veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere baþka bir yer mahkemesine verilebilir.
Temyize cevap dilekçesi verilmiþ ise veya temyiz edenin temyiz dilekçesi karþý tarafa
teblið edilmiþ ve gerekli süreler geçirilmesine raðmen cevap verilmemiþ ise, kararý veren
mahkeme dosyayý dizi listesine baðlý olarak Yargýtay’a gönderir.

VIII. KATILMA YOLU ÝLE TEMYÝZE BAÞVURMA
Hükmü temyiz etmemiþ olan veya temyiz etme hakký bulunmayan (süreyi kaçýran
veya karar kendisi yönünden kesin olan) taraf da, temyiz eden tarafýn temyiz dilekçesi
kendisine teblið edildikten sonra vereceði cevap dilekçesi ile temyiz isteminde bulunabilir
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(m. 432, m. 426H). Temyiz dilekçesine on beþ günlük cevap süresinde yapýlan bu temyize
katýlma yolu ile temyiz denilir.
Katýlma yolu ile temyiz, temyiz isteminde bulunan tarafýn temyizine baðlýdýr. Bir
baþka deyimle asýl istem kabul görmezse ona baðlý olan istem de kabul görmez. Bu nedenle asýl temyiz isteyen taraf temyiz isteminden feragat eder veya temyiz istemi esasa
girilmeden reddedilir ise artýk katýlma yolu ile temyiz de reddedilir.
Katýlma yolu ile temyiz edenden de temyiz harç ve katýlma yolu ile temyiz
dilekçesinin karþý tarafa tebliði gideri alýnýr. Karþý taraf sayýsý kadar örnek eklenerek
verilen katýlma yolu ile temyiz dilekçesi de karþý tarafa teblið edilir, karþý tarafýn bu
dilekçeye on beþ gün içinde cevap verme hakký vardýr.

IX. TEMYÝZ YOLUNA BAÞVURU HAKKINDAN FERAGAT
Temyiz yoluna baþvuru hakkýndan feragat, HUMK’nun yeni düzenlemesi
çerçevesinde, 432. madde ile 426Ý maddesine yapýlan atýfla ele alýnmýþtýr.
HUMK 432. maddesi ile 426Ý maddesi birlikte düþünüldüðünde, aleyhine hüküm
kurulan tarafýn temyiz hakkýndan feragat edebilmesi için bölge adliye mahkemesi tarafýndan verilen kararýn usûlüne uygun olarak teblið edilmiþ olmasý gerekir. Diðer bir anlatýmla henüz doðmamýþ bir haktan feragat edilmesi mümkün deðildir.
Aleyhine hüküm kurulan taraf temyiz yoluna baþvurmuþ olsa bile, temyiz incelemesi
sona ermeden önce yine temyiz hakkýndan feragat edebilecektir. Þüphesiz temyizden
feragat ile davadan feragatýn birbirinden çok farklý hüküm ve sonuç doðuran iki farklý
kavram olduðunu gözden uzak tutmamak gerekir.

X. TEMYÝZÝN ÝCRAYA ETKÝSÝ
A. Genel Kural
1. Genel Mahkemeler Bakýmýndan
HUMK m. 426J uyarýnca, istinaf yoluna baþvurulmasý, kural olarak tek baþýna icrayý
durdurmayacaktýr.
Buna paralel olarak HUMK 433. maddesi uyarýnca, temyize baþvurmak da kural
olarak icrayý durdurmamaktadýr.
Yeni dönemde de bölge adliye mahkemesi tarafýndan menkul teslimine veya para alacaklarýna iliþkin olarak verilen her türlü karar, kararýn verildiði andan itibaren icra etkisine
sahip olacaktýr. Hükmün her türlü icrai etkiye sahip olmasý kavramý, karar kapsamýndaki
tüm alacak ve ferileri ile yargýlama giderlerinin tahsili amacýyla haciz, muhafaza ve icra
yoluyla satýþýný da kapsamaktadýr.
Ýlk derece mahkemesi tarafýndan verilen karar yönünden, icranýn geri býrakýlmasýna
iliþkin olarak verilen bölge adliye mahkemesi kararýnýn (m. 426J), bu mahkemenin
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dosyanýn esasý hakkýnda karar vermesiyle birlikte etkisini kaybetmesi gerekmektedir. Bu
aþamadan sonra dahi icranýn geri býrakýlmasý isteniyorsa, kararý temyiz edecek tarafýn
böyle bir kararý temyiz mahkemesinden elde etmesi gerekecektir (m. 433/I).
Yargýtay tarafýndan bölge adliye mahkemesi kararý bozulursa, ÝÝK m. 40/I ile getirilen
yeni düzenleme uyarýnca hükmün icrasý, ilk derece mahkemesi tarafýndan bu konuda yeni
bir hüküm tesis edilinceye kadar olduðu gibi duracaktýr.
Bununla birlikte Yargýtay tarafýndan verilen bozma kararýndan önce ilk derece
mahkemesi kararý tamamen icra edilmiþ ise, ÝÝK m. 40/II uyarýnca, bozma kararýyla
dosyanýn ilk derece mahkemesine gönderilmiþ olmasý eski hale iade imkâný vermeyecektir.
Eski hale iade kararý verilebilmesi için, hükmün Yargýtay tarafýndan bozulmasýndan
sonra yeniden yapýlan yargýlama sonucunda, daha önce aleyhine hüküm verilen tarafýn,
infaz olunan önceki karardakinden daha az ya da hiç borcunun bulunmadýðýna karar
verilmesi ve bu kararýn da kesin hüküm halini almasý gerekecektir. Diðer bir anlatýmla, tek
baþýna bozma kararý icrayý tersine çeviremeyecektir.

2. Ýcra Mahkemeleri Bakýmýndan
Ýcra mahkemeleri tarafýndan verilen kararlar da verildikleri andan itibaren hüküm ve
sonuç doðurur. Ýcra mahkemesi kararýna karþý istinaf ve daha sonra temyiz yoluna gidilmiþ
olmasý hükmün icrasýný durduramaz.
Fakat genel mahkemelerden farklý olarak temyiz edilen hükmün icrai etkisi ancak satýþ
aþamasýna kadar devam edecektir. O nedenle icra mahkemesi kararlarý yönünden, Yargýtay
icranýn geri býrakýlmasý kararý vermemiþ olsa dahi, temyize baþvuru ancak mahcuz mallarýn satýþýný durduracak, icrayý bu aþamadan öte götürebilmek için mutlaka kararýn kesinleþmesini beklemek gerekecektir.
Bununla birlikte ÝBK uyarýnca, takip konusu alacaða mahsuben para haczi yapýlmýþ
ise icra veznesindeki bu paranýn alacaklýya iadesine bir engel bulunmamaktadýr (ÝBK,
21.12.1968, 23/5).

B. Ýcranýn Geri Býrakýlmasý (ÝÝK m. 36)
Ýcranýn geri býrakýlmasýný talep için her þeyden evvel mahkemenin kararý lehine
hüküm kurulan tarafça icra takibine konu edilmelidir.
Ýcranýn geri býrakýlmasýný isteyen tarafýn, öncelikle bölge adliye mahkemesi kararýný
yasal süre içerisinde temyiz etmesi ve bunu belgelemesi gerekir.
Aranan diðer bir koþul da ÝÝK m. 36 uyarýnca, talepte bulunan tarafýn ilk derece
mahkemesi kararýný infaz edecek olan icra dairesine, kararý temyiz ettiðini belgeleyerek
mehil vesikasý verilmesi talebinde bulunmalýdýr. Bu vesikayý temin edebilmek için de
yasanýn aradýðý teminat koþullarýný yerine getirmesi gerekir. Teminat nakit olarak yatýrýla80

caksa doðrudan icra dairesi veznesine depo edilebilir. Para dýþýnda (hisse senedi, tahvil,
taþýnýr ve taþýnmaz rehni gibi) bir þey teminat olarak gösterilmek istenirse, icra
mahkemesinden teminatýn kabul edildiðine dair karar alýnmalýdýr.
Kanun gereði devlet tüzel kiþiliðini temsil eden kurumlardan teminat alýnmayacaktýr.
Keza adli yardýmdan yararlanan kiþilerden de teminat alýnmasý söz konusu deðildir.
Ýcra müdürlüðünden verilecek mehil vesikasý, yasal tabirle uygun bir süreyi kapsamalýdýr.
Son koþul ise geri býrakýlma talebinin dosyayý inceleyecek olan Yargýtay’ýn ilgili dairesine yazýlý olarak müracaat etmesi gerekir.

C. Ýstisnalar
1. Nafaka Alacaklarý Bakýmýndan Farklý Bir Yaklaþým
Kanun koyucu sosyal kaygýlardan hareketle, konusu para alacaklarýna iliþkin olmasýna raðmen nafaka alacaklarý yönünden farklý bir düzenleme yoluna gitmiþtir.
HUMK m. 433 uyarýnca, nafaka alacaklarý bakýmýndan, diðer para alacaklarýnda
olduðu gibi hüküm verildiði andan itibaren etki ve sonuç doðurmakla birlikte, bu tür alacaklar için verilen kararlar hakkýnda, ne istinaf ne de temyiz aþamasýnda mehil vesikasý
talep edilemeyecektir.

2. Kiþiler ve Aile Hukukuna Ýliþkin Kararlar
Türk Medenî Kanunu’nun 1. Kitabý Kiþiler Hukuku, 2. Kitabý ise Aile Hukukuna
iliþkin meselelere ayrýlmýþ bulunmaktadýr.
TMK’nun bu kýsmýndan geçen meselelerden doðan ihtilaflar hakkýnda, kamu hukukunun kendine has özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle, gerek ilk derece mahkemesi,
gerekse de bölge adliye mahkemesi kararlarýna karþý kanun yoluna baþvurulmuþ olmasý
hükmün icrasýný kendiliðinden durduracaktýr.
Kiþiler ve aile hukukuna temas eden kararlarýn, etki ve sonuç doðurmasý için verilen
kararlarýn kesinleþmesi mutlak anlamda zorunludur.

3. Taþýnmazlara ve Bunlarýn Aynýna Ýliþkin Kararlar
Yasa koyucu yine kamu düzenine iliþkin sebeplerle taþýnmazlara ya da onlarýn ayýnlarýna yönelik olarak verilen kararlarýn da ancak kesinleþtikten sonra etki ve sonuç doðurmasý yönünde düzenleme yapma yoluna gitmiþtir.

XI. TEMYÝZ ÝNCELEMESÝ
Ülkemizde temyiz mahkemesi görevi Yargýtay tarafýndan yerine getirilir. Yargýtay
görevlerini, 04.02.1983 tarih ve 2797 sayýlý Yargýtay Kanunu’na göre yürütür. Halen
temyiz olunan hukukî ihtilaflarý inceleyip karara baðlamak üzere 21 adet Hukuk Dairesi
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görev yapmaktadýr. Yargýtay kararlarýný 5 kiþilik kurul halinde vermektedir. Yargýtay’ýn
temel görevi, Yargýtay Kanunu m. 13/ b. 1 uyarýnca, adli yargý ilk derece mahkemeleri ile
hakem mahkemeleri tarafýndan verilen karar ve hükümleri son merci olarak inceleyip
karara baðlamaktýr. Yargýtay sadece esasa iliþkin kararlarý deðil, bölge adliye mahkemeleri
arasýndaki olumsuz görev ve yetki uyuþmazlýklarýný da inceleyip karara baðlar.

A. Temyiz Ýncelemesinin Kapsamý
Ýlk derece mahkemesi tarafýndan verilen kararlar istinaf yoluyla bölge adliye
mahkemesine gönderildikten sonra, bu mahkemece verilen kararlar ile hakem mahkemesi tarafýndan verilen kararlara karþý temyiz yoluna baþvurmak mümkündür.
HUMK’in yeni düzenlemesi gereðince, iþin niteliði gereði hakem mahkemesi kararlarýna karþý istinaf kanun yoluna gidilmesi mümkün deðildir. Zira, hakem mahkemesi
kararlarýnda olgu denetimi yapýlmasý tahkimin denetlenmesi ile baðdaþmamaktadýr.
Temyiz baþvurusunda bulunabilmek için bölge adliye mahkemesi ya da hakem
mahkemesinin kýsmen ya da tamamen aleyhte bir karar vermesi gerekir. Esasen hukukî
yararýný ispat etmek koþuluyla davada haklý çýkan taraf da temyize baþvurabilir.
Temyiz baþvurusu nedeniyle dosya önüne gelen Yargýtay ilgili dairesi, bu kararý çeþitli
açýlardan incelemek ve denetlemek durumundadýr. Ýnceleme þeklini ön inceleme ve esasa
iliþkin inceleme þeklinde iki ana gruba ayýrmak mümkündür.

1. Ön Ýnceleme
Yargýtay temyiz incelemesi için gönderilen dosyayý öncelikle ön incelemeden
geçirerek kabul edilebilirlik koþulunun bulunup bulunmadýðýný inceleyecek (Yargýtay
Kanunu m. 40, III, IV; Yargýtay Ýç Yönetmeliði m. 18), kabul edilebilir bulur ise iþin esasýna bakacak, aksi halde temyiz istemini reddedecektir.
Yargýtay dairesi ön incelemeyi aþaðýdaki esaslara göre yapacaktýr.
Dosyayý inceleyen ilgili Yargýtay hukuk dairesi, ön inceleme safhasýnda her þeyden
önce o dosyaya bakmakla görevli hukuk dairesinin kendisi olup olmadýðýný belirler. Þayet
o uyuþmazlýkla ilgili ihtilaflara bakma görevinin bir baþka hukuk dairesine ait olduðunu
tespit ederse dosyayý o daireye gönderir. Kendisinin görevli olduðu kanaatinde ise o
dosyaya yönelik temyiz incelemesini baþlatýr.
a. Süre Yönünden Ýnceleme
Yargýtay tarafýndan yapýlan ilk ön inceleme, aleyhine temyiz yoluna baþvurulan bölge
adliye mahkemesi kararýnýn süresinde temyiz edilip edilmediðine yöneliktir. Zira henüz
kesinleþmemiþ kararlar aleyhine temyiz yoluna gidilmesi mümkündür.
aa. Genel Mahkemeler Tarafýndan Verilen Kararlar
HUMK m. 427 uyarýnca bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen kararlar
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ile hakem kararlarýna karþý temyiz süresi tebliðden itibaren 15 gündür. Bu süre 4353 sayýlý
Kanun kapsamýnda kalan kamu kuruluþlarý yönünde 30 gün olarak öngörülmüþtür. Ancak,
bu konuyla ilgili yukarýda yapýlan açýklamalara ayrýca dikkate edilmesi gerekir.
bb. Ýþ Mahkemeleri Tarafýndan Verilen Kararlar
Ýþ mahkemesi kararlarýný kaldýran bölge adliye mahkemesi kararlarýna karþý temyiz
süresi ise 5521 sayýlý Ýþ Mahkemeleri Kanunu’nun 8. maddesi uyarýnca, kararýn tebliðinden itibaren 8 gündür.
cc. Ýcra Mahkemeleri Tarafýndan Verilen Kararlar
Yine Ýcra ve Ýflâs Kanunu’nun 5311 sayýlý Kanun ile deðiþik 364. maddesi uyarýnca,
ihtilafýn miktarýyla ilgili yasal koþula uyulmasý halinde, icra mahkemeleri tarafýndan istinaf incelemesi için gönderilen davalar hakkýnda bölge adliye mahkemesi tarafýndan
verilen kararlara karþý da HUMK’taki usûl ve esaslar dâhilinde temyiz yoluna gidilmesi
mümkün bulunmaktadýr. Burada dikkati çeken nokta, icra mahkemesi kararlarýna karþý
istinaf yoluna baþvurma süresi tebliðden itibaren 10 gün olarak öngörülmüþ ise de temyiz yoluna baþvuru için HUMK’taki diðer davalar için öngörülen temyiz süreleri kabul
edilmiþtir.
çç. Yargýtay’ýn Süre Yönünden Yapacaðý Ýnceleme
Yargýtay, önüne gelen dosyayla ilgili olarak, her þeyden önce kararýn süresinde
temyiz edilip edilmediðini inceleyecektir.
Þayet temyiz isteminin süresinde olmadýðýný tespit ederse temyiz isteminin reddine
karar verecektir.
b. Harç ve Tebligat Yönünden Yapýlacak Ýnceleme
Temyiz olunan bölge adliye mahkemesi kararý, Harçlar Kanunu uyarýnca harca tâbi
olan davalardan ise temyiz baþvurusunda bulunan tarafýn temyiz harcýný yatýrmasý ve
temyiz dilekçesinin bir suretini diðer tarafa tebliðe çýkarmasý gerekir.
Bölge adliye mahkemesi tarafýndan da karþý tarafýn temyiz istemine cevap vermesi
için gerekli sürenin sonuna kadar beklenmesi ve o aþamadan sonra dosyayý Yargýtay ilgili
dairesine göndermesi gerekir.
Bu zorunluluða uyulmadýðý takdirde dava dosyasý Yargýtay tarafýndan ilgili bölge
adliye mahkemesine iade edilecektir.
c. Temyiz Dilekçesi Yönünden Ýnceleme
Temyiz dilekçesinin, HUMK m. 430’da aranan koþullara haiz olmasý gerekir. Buna
göre temyiz dilekçesinin;
• Temyiz eden ile karþý tarafýn, varsa vekilleri veya kanunî temsilcilerinin, açýk
kimlik ve adresleri ile davadaki sýfatlarý,
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• Temyiz incelemesine konu kararý veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin
ismi, kararýn tarih ve sayýsý,
• Yargýtay’ýn bozma kararý üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince
verilen yeni kararýn veya direnme kararýna karþý temyizde direnme kararýnýn, hangi
mahkemeye ait olduðu, tarihi ve sayýsý,
• Temyiz olunan kararýn temyiz edene teblið olunduðu tarih,
• Karar özeti,
• Temyiz sebepleri ve gerekçesi,
• Varsa duruþma talebi ve
• Temyiz eden kiþi ya da yasal temsilcisi veya vekilinin imzalamýþ olmasý unsurlarýný
ihtiva etmesi gerekir. Bununla birlikte HUMK m. 430 son fýkrasýnda;
“Temyiz dilekçesinin, temyiz edenin kimliði ve imzasýyla temyiz olunan kararý yeteri kadar
belli edecek kayýtlarý taþýmasý hâlinde, diðer þartlar bulunmasa bile reddolunmayýp temyiz
incelemesi yapýlýr.”

denilmek suretiyle, temyiz dilekçesinde aranan asgari koþullar, temyiz edenin kimliði
ve imzasý ile temyiz olunan kararý iþaret eden yeterli emarenin bulunmasýna indirgenmiþtir.
Ancak, “Kýyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler” üst baþlýklý HUMK m. 432’de, bölge
adliye mahkemesi tarafýndan uygulanacak hükümler arasýnda bulunan ve atýfta bulunulan
maddeler arasýnda 426L maddesi de zikrolunmuþtur. Anýlan yasa maddesindeki;
“Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince dosya üzerinde yapýlacak ön inceleme sonunda;
incelemenin baþka bir dairece yapýlmasý gerektiði, kararýn kesin olduðu, baþvurunun süresi
içinde yapýlmadýðý, baþvuru þartlarýnýn yerine getirilmediði, baþvuru sebeplerinin veya
gerekçesinin hiç gösterilmediði tespit edilen dosyalar hakkýnda öncelikle gerekli karar verilir.
Eksiklik bulunmadýðý anlaþýlan dosya incelemeye alýnýr.”

hükmünden de anlaþýlacaðý üzere, temyiz dilekçesinin (istinaf dilekçesinin) baþvuru sebep
ve gerekçelerini ihtiva etmesi gerekmektedir. Ancak, 5236 s. K. ile deðiþik m. 435/I hükmüne göre, Yargýtay taraflarýn ileri sürdüðü temyiz sebepleri ile baðlý olmadýðýndan,
temyiz sebeplerinin gösterilmesi bir zorunluluk olarak kabul edilmemelidir. Bu iki hükmün nasýl uygulanmasý gerektiði hususu Yargýtay uygulamasý sonucu oluþacak içtihat
hukukuyla belirginleþecektir.
ç. Temyiz Edilebilirlik Ýncelemesi
Yargýtay temyiz incelemesi sýrasýnda ön mesele olarak, bölge adliye mahkemesi
tarafýndan verilen kararýn temyiz edilebilir nitelikte olup olmadýðýný incelemek durumundadýr.
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Hem yürürlükteki usûl hukuku sistemimizde (eski m. 427/I) hem de 5236 s. K. ile
deðiþik yeni hükümlerde (deðiþik m. 427/I) ancak nihaî kararlar aleyhine temyize baþvurulabilir. Bu nedenle, bölge adliye mahkemesinin hazýrlayýcý mahiyetteki kararlarý ile nihaî
mahiyette olmayan ara kararlarý ile müteferrik iþler için verdiði kararlarý aleyhine tek baþýna temyiz yoluna gidilemez. Ancak bu kararlara karþý esasa iliþkin kararla birlikte temyiz
yolu açýk bulunmaktadýr.
Ayrýca nihaî hakem kararlarýna karþý da temyiz yoluna baþvurulabilecektir (deðiþik m.
427/I).
Yargýtay temyiz incelemesi için gelen gönderilen kararlarýn temyiz edilebilir nitelikte
olup olmadýðýný davalarýn türleri ve miktar sýnýrlamalarý yönünden de inceleyecektir.
Hangi tür kararlarýn temyiz edileceði yukarýda anlatýlmýþtý.

2. Ýþin Esasýna Ýliþkin Ýnceleme
Taraflarýn temyiz aþamasýnda yeni vakýa ileri sürmeleri, iddia ve savunmalarýný
geniþletmeleri mümkün deðildir. O nedenle, temyiz incelemesi, istinaf aþamasýnda hangi
maddî vakalar esas alýnmýþ ise ayný maddî vakalardan yola çýkarak yapýlacaktýr.
Bununla birlikte Yargýtay delilleri bölge adliye mahkemesinden farklý olarak ele alýp
deðerlendirebilecektir.
Yargýtay, temyiz incelemesi sýrasýnda taraflarýn ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle
baðlý deðildir. Yargýtay’ýn denetimi, hukuka uygunluk denetimidir. Zira konuya iliþkin
HUMK m. 435/I’de yer alan;
“Yargýtay, taraflarýn ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle baðlý olmayýp, kanunun açýk hükmüne
aykýrý gördüðü diðer hususlarý da inceleyebilir.”

cümlesinden hareketle, Yargýtay incelemesini, bölge adliye mahkemesinin karar
verirken hukuka uygun davranýp davranmadýðýna iliþkin olarak yapacak, rahatlýkla
taraflarýn ileri sürmedikleri hususlarý da bozma sebebi yapabilecektir. Yargýtay temyiz
incelemesini hem usûl hukukuna uygunluk hem de maddî hukuka uygunluk açýsýndan
yapacaktýr.
a. Usûl Hukukuna Uygunluk Yönünden Ýnceleme (HUMK m. 437/ b. 2, 3, 4)
Yargýtay usûl hukuku yönünden yapacaðý incelemede, öncelikle mutlak temyiz sebepleri arasýnda yer alan, ilk derece mahkemesinin görevli olup olmadýðý, mutlak yetki kuralýna uyulup uyulmadýðý ve yargý yolunun doðru olup olmadýðýný inceleyecektir.
Yargýtay yapacaðý incelemede kararýn içeriðine iliþkin olarak, kararýn kendi içerisinde
çeliþkili olup olmadýðý, meþru bir delilin reddine karar verilip verilmediði, hükmün
gerekçeyi ihtiva edip etmediði, dava þartlarýnýn bulunup bulunmadýðý gibi mutlak temyiz
sebepleri yönünden de inceleme yapacaktýr.
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Yargýtay mutlak temyiz sebeplerinin yanýnda, kararýn sonucuna etkili olacak mahiyetteki HUMK’da yer alan nisbi temyiz sebepleri yönünden de gerekli incelemeyi yapacaktýr (m. 437/b. 4).
b. Maddî Hukuka Uygunluk Bakýmýndan Ýnceleme
Yargýtay inceleme konusu kararý, kararýn dayandýrýldýðý maddî hukuk kurallarý yönünden de denetleyecektir.
Temyiz incelemesi sýrasýnda, taraflar arsýndaki ihtilafa iliþkin olarak, sadece yasanýn
deðil ayný zamanda taraflar arasýndaki sözleþmenin de doðru uygulanmadýðýna bakýlacaktýr (m. 437/b. 1).
Temyiz olunan kararda, karara konu maddî vakýayla ilgili olarak, maddî hukuka iliþkin
bir kural yanlýþ yorumlanmýþ ve uygulanmýþ olabileceði gibi, uygulanmasý gerekli bir
maddî hukuk kuralýnýn hiç uygulanmamýþ olmasý da mümkündür. Her iki halin eksikliði
durumunda da Yargýtay uygulanmasý gereken doðru maddî hukuk kuralý ile bu kuralýn
nasýl yorumlanmasý gerektiðini bozma ilâmýnda gösterecektir.

B. Temyiz Ýncelemesinin Þeklî
1. Dosya Üzerinden Ýnceleme
Yargýtay temyiz incelemesini kural olarak dosya üzerinde yapar (m. 435/II, c. 1). Özellikle ön inceleme safhasý tamamen dosya üzerinden yapýlýr (m. 426L). Ön inceleme sonunda temyiz isteminin kabul edilebilir olmadýðý kanaatine varýlýr ise esasa iliþkin incelemeye
giriþilmeden temyiz isteminin reddine karar verilecektir.

2. Duruþmalý Ýnceleme
Ana kural, temyiz baþvurusunun hem ön meseleler hem de esasa iliþkin sebepler
yönünden dosya üzerinden incelenmesidir. Ancak yasada ana kurala bazý istisnalar
getirilmiþtir. HUMK m. 435/II uyarýnca;
Tüzel kiþiliðin feshine,
Genel kurul kararlarýnýn iptaline,
Evlenmenin butlanýna veya iptaline,
Boþanma veya ayrýlýða,
Velâyete, soybaðýna ve kýsýtlamaya iliþkin davalarla ile
Miktar veya deðeri onbin YTL’yi (o yýl için yeniden deðerleme oranýna göre belirlenen miktarý) aþan alacak ve ayýn davalarýnda taraflardan birisinin, temyiz veya cevap
dilekçesinde duruþma yapýlmasýný istemiþ olmasý hâlinde, Yargýtay’ýn duruþma yapmasý
zorunlu olacaktýr. Duruþma isteminin dikkate alýnabilmesi için temyiz incelemesinin
duruþmalý olarak yapýlmasýný isteyen taraf, tebligat giderini de istemine eklemelidir. Aksi
halde duruþma istemi dikkate alýnmayacaktýr.
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Duruþma giderinin eksik ödenmiþ olduðu anlaþýlýrsa, dairenin baþkaný tarafýndan
verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanmasý, aksi hâlde duruþma isteminden
vazgeçilmiþ sayýlacaðý, duruþma isteyene yazýlý olarak bildirilir. Verilen süre içinde giderler tamamlanmadýðý takdirde, Yargýtay incelemesini dosya üzerinde yapar.
Duruþma için gerekli giderlerin yatýrýlmýþ olmasý halinde, Yargýtay ilgili hukuk
dairesince duruþma için bir gün belirlenerek taraflara usûlen çaðrý kâðýdý gönderilir.
Duruþma davetiyesinin teblið tarihi ile duruþma günü arasýnda en az onbeþ gün bulunmasý gerekir.
Tespit olunan günde taraflar gelmiþlerse daire bu kiþileri dinler, aksi halde dosya
üzerinden inceleme yaparak kararýný verir (m. 435/V).
Yargýtay yukarýda sayýlan hâller dýþýnda, bilgi almak amacýyla resen de duruþma yapýlmasýna karar verebilir (m. 435/IV).

XII. YARGITAY KARARI
Yargýtay temyiz istemine iliþkin kararýný gerekli incelemeyi yaptýktan sonra verecektir. Dosya üzerinden yapýlan inceleme yönünden Yargýtay’ýn belirli bir süre içerisinde
karar verme zorunluluðu bulunmamaktadýr. Bununla birlikte incelemenin duruþmalý
olarak yapýlmasýna karar verilmiþ ise, HUMK m. 435/VI uyarýnca, kararýn en geç duruþma gününden sonraki 20 gün içerisinde verilmesi zorunludur.
Yargýtay, temyiz olunan dosyadaki hal ve koþullarý dikkate alarak, dosyanýn geri
çevrilmesine, temyiz isteminin reddine, kararýn onanmasýna, düzeltilerek onanmasýna ve
bozulmasýna karar verebilir.

A. Esasa Ýliþkin Olmayan Kararlar (Geri Çevrilme ve Ret Kararlarý)
Dosyanýn geri çevrilmesi kararý, tebligatla ilgili bir eksikliðin bulunmasý, dosyada
muhafazasý gereken bir delilin dosya içerisine konulmamýþ olmasý, yanlýþ dosyanýn gönderilmesi gibi sebeplerden kaynaklanabilir.
Temyiz isteminin reddi kararý ise ön inceleme sonunda, iþin esasýna iliþkin olmayan
nedenlerle temyiz isteminin kabul edilebilir bulunmamasý halinde verilen kararlardýr.
Bölge adliye mahkemelerinin resmen faaliyete geçmesiyle birlikte bu tarihten sonra
verilen kararlar yönünden HUMK m. 440 vd. nda düzenlenen karar düzeltme kanun yolu
kendiliðinden ortadan kalkacaktýr. Bununla birlikte HUMK m. 445 vd. aranan koþullarýn
varlýðý halinde kesin hüküm halini alan kararlar aleyhine, olaðanüstü bir yargýlama çeþidi
olan iadei muhakeme isteðinde bulunmak mümkündür.

B. Esasa Ýliþkin Kararlar
1. Onama - Düzelterek Onama
Yargýtay, temyiz incelemesi için gönderilen dosyayý ön inceleme ve esasa iliþkin
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inceleme safhalarýndan sonra, usûl ve yasaya uygun bulmasý halinde onama kararý verecektir.
Temyiz incelemesine tâbi kararda bazý maddî ve usûlî hatalar yapýlmýþ olmakla birlikte, bu hatalarýn boyutu ve niteliði yeniden yargýlama yapýlmasýný gerektirmeyecek nitelikte ise, Yargýtay bu kararýn sonuç kýsmýný deðiþtirerek ve düzelterek onayabilir (m. 436/II).
Kararlarýn düzeltilerek onanmasý hali, inceleme konusu dosyada taraflarýn kimlikleri,
yazým hatalarý, hesap hatalarý ile ifade yanlýþlýklarý durumunda da uygulanabilir bir yöntemdir (m. 436/III).
Alt derece mahkemesi kararýnda varýlan sonuç doðru olsa dahi, Yargýtay karar
gerekçesini doðru bulmazsa, o takdirde farklý gerekçeyle kararý deðiþtirerek ve düzelterek
onayabilecektir (m. 436/IV).
Onama kararýndan sonra dava dosyasý yargýlamanýn yapýldýðý ilk derece mahkemesine
gönderilir. Bu yer mahkemesi yazý iþleri müdürü tarafýndan onama kararý taraflara tebliðe
çýkarýlýr.
Yeni dönemde karar düzeltme kanun yolu kalkacaðý için, Yargýtay’ýn onama kararýyla
birlikte karar þeklî anlamda kesinlik kazanacaktýr.

2. Bozma
Yargýtay, esasa iliþkin temyiz incelemesi sonucunda, alt derece mahkemesi tarafýndan
HUMK m. 437 çerçevesinde usûl hukuku ve maddî hukuk bakýmýndan hatalý karar verildiði kanaatine varýr ise, karar hakkýnda kýsmen veya tamamen bozma kararý verecektir.
a. Bozma Kararýnýn Kapsam ve Mahiyeti
Yargýtay, taraflarýn ileri sürdüðü sebeplere dayanarak kararý bozabileceði gibi, re’sen
tespit ettiði hukuka aykýrýlýklarý nazara alarak da bozabilir (m. 435/I).
Yargýtay bozma sebepleri ile baðlý olmayacaðý, kararlarý hukuka uygunluk açýsýndan
inceleyeceði için, temyiz incelemesi talep eden tarafýn aleyhine, temyiz isteminde bulunmayan tarafýn lehine olacak þekilde bozma sebepleri tespit edebilecektir. Ancak müktesep
hak kavramýndan yola çýkýlarak, içtihat hukukuyla ortaya konulan aleyhe bozma yasaðýna
da uyulmasý gerekecektir.
Aleyhe bozma yasaðý kuralý, esasen HUMK’da düzenlenmiþ bir müessese deðildir.
Fakat normlar hiyerarþisinde en yukarda bulunan müktesep hak kavramýndan yola
çýkýlarak, tasarruf ilkesi ile birlikte deðerlendirme sonucu, içtihat yoluyla kabul edilmiþ bir
müessese olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Zira, karþý taraf, kararý temyiz etmemiþ olmakla,
temyiz baþvurusunda bulunan taraf lehine usûlü müktesep hak oluþmuþtur; bir tarafýn
temyiz etmediði kararý tasarruf ilkesinin bir sonucu olarak onun lehine, temyiz eden aleyhine bozmak doðru olmayacaktýr. HUMK m. 578’de usûlî müktesep hak kavramýna üstün
bir normatif yapý atfedilmiþ bulunmaktadýr.
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O halde Yargýtay temyize konu karardaki hukuka aykýrýlýk hallerini tespit etmekle birlikte, eðer bu tespit aleyhe bozma yasaðýný ihlâl eder bir mahiyet arzedecek ise, bu sebeple bozma kararý veremeyecek ve sadece hukuka aykýrýlýða iþaret etmekle yetinecektir.
b. Bozma Ýlâmýndan Sonraki Yargýlama
Temyiz incelemesi sonucu verilecek bozma kararýndan sonra dava dosyasý ait olduðu
mahkemesine gönderilecektir.
aa. Dosyanýn Bölge Adliye Mahkemesine Gönderilmesi
Bölge adliye mahkemesi istinaf incelemesi sonunda, ilk derece mahkemesi kararýný
düzelterek yeniden karar verirse veya yeniden yargýlama yaparak esas hakkýnda karar
verirse, bu karar aleyhine temyiz incelemesi yapýldýðýnda ve Yargýtay tarafýndan bozma
kararý verildiði takdirde, dava dosyasý kararý veren bölge adliye mahkemesine veya
Yargýtay’ýn uygun göreceði bir baþka bölge adliye mahkemesine gönderilecektir (m.
439/II). Zira, burada ilk derece mahkemesi kararý kaldýrýlarak, bölge adliye mahkemesi
tarafýndan verilmiþ bir karar söz konusudur.
Bozma ilâmý ile dosyanýn iade olunduðu bölge adliye mahkemesi her þeyden önce bir
duruþma günü tespit ederek, taraflara bozma kararý ile birlikte meþruhatlý davetiye çýkaracaktýr (m. 439/III).
Bölge adliye mahkemesi taraflarý çaðýrarak ve onlarý dinleyerek yapacaðý duruþmalý
inceleme sonunda, bozma ilâmý karþýsýnda iki þekilde davranacaktýr:
i. Bozma Ýlâmýna Uyulmasý
Bölge adliye mahkemesi Yargýtay’ýn bozma ilâmýný yerinde görürse, bozma ilâmýna
uyma kararý verecek ve gerekiyorsa o doðrultuda inceleme yapacak, ek bir inceleme
gerekmiyorsa, bozma ilâmý doðrultusunda karar verecektir. Bozma ilâmýna uymakla birlikte, uyma çerçevesinde inceleme yapýp karar verme zorunluluðu ortaya çýkar. Bu usûlî
müktesep hakkýn bir gereðidir (ÝBK, 9.5.1960, 21/9 – RG, 28.06.1960, S. 10537). Usûlî
müktesep hak kuralý ve bunun istisnalarý konusunda, yerleþik Yargýtay kararlarý ile doktrindeki görüþlerin dikkate alýnmasý gerekir.
ii. Önceki Hükümde Direnilmesi
Bozma ilâmýnýn gönderildiði bölge adliye mahkemesi, Yargýtay bozma ilâmýna karþýn
direnebilir. Yapacaðý duruþmalý inceleme sonunda, bölge adliye mahkemesi bozma ilâmý
karþýsýnda direnme kararý verirse, önceki kararý aynen zikretmekle birlikte, direnme
kararýnýn gerekçelerini ortaya koymalý ve yeniden hüküm kurmalýdýr. Zira, direnme kararý,
önceki ile ayný olsa da, yeni bir karardýr ve ona göre gerekçenin de yazýlmasý gerekir.
Bölge adliye mahkemesi tarafýndan yazýlacak gerekçeli kararýn taraflara tebliðinden
sonra, bu kararýn yasal süre içerisinde temyiz edilmesi halinde, dava dosyasý usûlî iþlemler tamamlandýktan sonra bu defa Yargýtay Hukuk Genel Kurulu’na gönderilecektir (m.
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439/V). Yargýtay Hukuk Genel Kurulu’nun direnme kararý üzerine verdiði karara karþý
yeniden direnme kararý verilemez, uyulmak ve bu karar çerçevesinde iþlem yapýlmak
zorundadýr (m. 439/VI).
bb. Dosyanýn Ýlk Derece Mahkemesine Gönderilmesi
Ýlk derece mahkemesi tarafýndan verilen karar aleyhine istinaf yoluna baþvurulmuþ,
bölge adliye mahkemesi tarafýndan, baþvurunun esastan reddine karar verilmiþ ve bölge
adliye mahkemesinin bu kararý hakkýnda temyiz yoluna baþvurulmuþsa, temyiz incelemesi sonunda bölge adliye mahkemesi kararý bozulabilir. Bu bozmanýn anlamý, bölge adliye
mahkemesinin baþvurunun esastan reddi kararýnýn doðru bulunmadýðýdýr. Böyle bir
durumda, dosyanýn, kararý veren ilk derece mahkemesine veya Yargýtay’ýn uygun göreceði
baþka bir ilk derece mahkemesine gönderilmesi gerekir. Bozma kararýndan bir örnek ise,
kararý bozulan bölge adliye mahkemesine gönderilecektir.
Bozma ilâmý ile dosyanýn gönderildiði ilk derece mahkemesi, öncelikle bir duruþma
günü tespit ederek, taraflara bozma kararý ile birlikte meþruhatlý davetiye çýkaracaktýr.
Duruþma günü geldiðinde, ilk derece mahkemesi, taraflarý dinledikten sonra iki þekilde
davranabilir.
i. Bozma Ýlâmýna Uyulmasý
Ýlk derece mahkemesi Yargýtay’ýn bozma ilâmýný yerinde görürse, bozma ilâmýna
uyma kararý verecek ve gerekiyorsa o doðrultuda inceleme yapacak, ek bir inceleme
gerekmiyorsa, bozma ilâmý doðrultusunda karar verecektir. Ýlk derece mahkemesi de
uyma kararý verdiðinde, usûlî müktesep hakka uygun olarak uyma doðrultusunda karar
vermelidir.
Burada dikkati çeken nokta ise, ilk derece mahkemesinin bozma ilâmýna uyma kararý
verdikten sonra vereceði yeni karara karþý istinaf yoluna deðil, temyiz yoluna baþvurulmasý gerektiðidir (m. 439/IV).
ii. Önceki Hükümde Direnilmesi
Bozma ilâmý ile dosyanýn gönderildiði ilk derece mahkemesi, bölge adliye mahkemesi için yukarýda anlatýlan usûl ile dosyayý ele alacak, direnme kararý çerçevesinde yeni bir
gerekçe yazarak hüküm kuracaktýr. Bu karara (yani ilk derece mahkemesinin direnme
kararýna) karþý baþvurulacak kanun yolu istinaf deðil, temyizdir. Direnme kararý hakkýnda temyiz yoluna baþvurulduðunda, bu konudaki inceleme de bölge adliye
mahkemelerinde olduðu gibi Yargýtay Hukuk Genel Kurulu tarafýndan yapýlacaktýr (m.
439/V).
Burada da týpký bölge adliye mahkemesinde olduðu gibi, HGK kararýna uymak ve o
doðrultuda inceleme yapýlarak karar verilmek zorunludur (m. 439/VI).
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XIII. KÖTÜ NÝYETLE TEMYÝZ YOLUNA BAÞVURULMASI
Kötü niyetle temyiz baþvurusunda bulunmak HUMK m. 434 yollamasýyla m. 422
uyarýnca adli para cezasýný mucip bir eylem olarak kabul edilmiþtir.
HUMK 422. maddesinde,
“Suiniyet sahibi olan müddeaaleyh yahut bir güna hakký olmadýðý halde dava etmiþ olan taraf
bundan maada yüz liraya kadar cezayi nakdiye mahküm edilebilir. Bu haller vekilden sadýr olmuþ
ise cezayi nakdi vekil hakkýnda tayin olunur.”

denilmek suretiyle kötü niyetle temyiz halinde, tarafýn ya da vekilinin adli para cezasýna
çarptýrýlmasý gerekmektedir.
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EKLER: MEVZUAT BÖLÜMÜ

EK 1: ADLÎ YARGI ÝLK DERECE MAHKEMELERÝ ÝLE
BÖLGE ADLÝYE MAHKEMELERÝNÝN KURULUÞ,
GÖREV VE YETKÝLERÝ HAKKINDA KANUN
(Kanun No: 5235 R.G. Tarihi : 07.10.2004 R.G. NO: 25606)

BÝRÝNCÝ KISIM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
MADDE 1. - Bu Kanun, adlî yargý ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye
mahkemelerinin kuruluþ, görev ve yetkilerini düzenler.
Ýlk derece mahkemeleri
MADDE 2. - Adlî yargý ilk derece mahkemeleri, hukuk ve ceza mahkemeleridir.
Bölge adliye mahkemeleri
MADDE 3. - Adlî yargý ikinci derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleridir.

ÝKÝNCÝ KISIM
Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Hukuk Mahkemeleri
Hukuk mahkemeleri
MADDE 4. - Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri ile özel
kanunlarla kurulan diðer hukuk mahkemeleridir.
Hukuk mahkemelerinin kuruluþu
MADDE 5. - Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coðrafî durumlarý ve
iþ yoðunluðu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulunun olumlu görüþü alýnarak Adalet Bakanlýðýnca kurulur.
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Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hâkimlidir.
Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemede bir baþkan ile yeteri kadar
üye bulunur ve mahkeme bir baþkan ve iki üye ile toplanýr.
Özel kanunlarla kurulan diðer hukuk mahkemelerinin kuruluþuna iliþkin hükümler
saklýdýr.
Ýþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesi oluþturulabilir. Bu daireler numaralandýrýlýr. Hukuk mahkemeleri arasýnda iþ daðýlýmý yapýlmasý ve iþ daðýlýmýna iliþkin esaslar Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca belirlenir.
Hukuk mahkemeleri bulunduklarý il veya ilçenin adý ile anýlýr.
Hukuk mahkemelerinin görevleri
MADDE 6. - Sulh hukuk mahkemeleri, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayýlý Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu ile diðer kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.
Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dýþýnda kalan ve
özel hukuk iliþkilerinden doðan her türlü dava ve iþler ile kanunlarýn verdiði diðer dava ve
iþlere bakar.
Özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklýdýr.
Hukuk mahkemelerinin yargý çevresi
MADDE 7. - Hukuk mahkemelerinin yargý çevresi, bulunduklarý il merkezi ve ilçeler
ile bunlara adlî yönden baðlanan ilçelerin idarî sýnýrlarýdýr.
Büyükþehir belediyesi bulunan illerde, büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içindeki il ve
ilçelerin adý ile anýlan sulh veya asliye hukuk mahkemelerinin yargý çevresi, il ve ilçe
sýnýrlarýna bakýlmaksýzýn Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunca belirlenir.
Coðrafî durum ve iþ yoðunluðu göz önünde tutularak bir hukuk mahkemesinin
kaldýrýlmasýna veya yargý çevresinin deðiþtirilmesine, özel kanunlarýnda yargý çevresi
belirtilmemiþ olan hukuk mahkemelerinin yargý çevresinin belirlenmesine, Adalet
Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca karar verilir.

ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ceza Mahkemeleri
Ceza mahkemeleri
MADDE 8. - Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve aðýr ceza mahkemeleri ile
özel kanunlarla kurulan diðer ceza mahkemeleridir.
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Ceza mahkemelerinin kuruluþu
MADDE 9. - Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölgelerin coðrafî durumlarý ve iþ
yoðunluðu göz önünde tutularak belirlenen ilçelerde Hâkimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulunun olumlu görüþü alýnarak Adalet Bakanlýðýnca kurulur.
Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hâkimlidir.
Aðýr ceza mahkemesinde bir baþkan ile yeteri kadar üye bulunur. Bu mahkeme bir
baþkan ve iki üye ile toplanýr.
Özel kanunlarla kurulan diðer ceza mahkemelerinin kuruluþuna iliþkin hükümler saklýdýr.
Ýþ durumunun gerekli kýldýðý yerlerde ceza mahkemelerinin birden fazla dairesi oluþturulabilir. Bu daireler numaralandýrýlýr.
Ceza mahkemeleri bulunduklarý il veya ilçenin adý ile anýlýr.
Sulh ceza mahkemesinin görevi
MADDE 10. - Kanunlarýn ayrýca görevli kýldýðý hâller saklý kalmak üzere, iki yýla
kadar (iki yýl dahil) hapis cezalarý ve bunlara baðlý adlî para cezalarý ile baðýmsýz olarak
hükmedilecek adlî para cezalarýna ve güvenlik tedbirlerine iliþkin hükümlerin uygulanmasý, sulh ceza mahkemelerinin görevi içindedir.
Asliye ceza mahkemesinin görevi
MADDE 11. - Kanunlarýn ayrýca görevli kýldýðý hâller saklý kalmak üzere, sulh ceza
ve aðýr ceza mahkemelerinin görevleri dýþýnda kalan dava ve iþlere asliye ceza
mahkemelerince bakýlýr.
Aðýr ceza mahkemesinin görevi
MADDE 12. - (Deðiþik: 31.3.2005 - 5328 / 10 md.) Kanunlarýn ayrýca görevli kýldýðý
haller saklý kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yaðma (m. 148), irtikâp
(m. 250/1 ve 2) (Deðiþik ibare : 11.05.2005 - 5348 s.k. 3.m), resmi belgede sahtecilik
(m. 204/2), nitelikli dolandýrýcýlýk (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçlarý ile aðýrlaþtýrýlmýþ
müebbet hapis, müebbet hapis ve on yýldan fazla hapis cezalarýný gerektiren suçlarla ilgili
dava ve iþlere bakmakla aðýr ceza mehkemeleri görevlidir.
Diðer ceza mahkemelerinin görevleri
MADDE 13. - Diðer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla belirlenen dava ve iþleri görür.
Mahkemenin görevinin belirlenmesi
MADDE 14. - Mahkemelerin görevlerinin belirlenmesinde aðýrlaþtýrýcý veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin kanunda yer alan suçun cezasýnýn üst sýnýrý göz önünde bulundurulur.
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Ceza mahkemelerinin yargý çevresi
MADDE 15. - Ceza mahkemelerinin yargý çevresi, bulunduklarý il merkezi ve ilçeler
ile bunlara adlî yönden baðlanan ilçelerin idarî sýnýrlarýdýr.
Aðýr ceza mahkemeleri ile büyükþehir belediyesi bulunan illerde, büyükþehir
belediyesi sýnýrlarý içerisindeki il ve ilçenin adý ile anýlan sulh veya asliye ceza
mahkemelerinin yargý çevresi, il veya ilçe sýnýrlarýna bakýlmaksýzýn Adalet Bakanlýðýnýn
önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca belirlenir.
Coðrafî durum ve iþ yoðunluðu göz önünde tutularak bir ceza mahkemesinin kaldýrýlmasýna veya yargý çevresinin deðiþtirilmesine, özel kanunlarýnda yargý çevresi belirtilmemiþ olan diðer ceza mahkemelerinin yargý çevresinin belirlenmesine, Adalet
Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca karar verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cumhuriyet Baþsavcýlýðý
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn kuruluþu
MADDE 16. - Mahkeme kuruluþu bulunan her il merkezi ve ilçede o il veya ilçenin
adý ile anýlan bir Cumhuriyet baþsavcýlýðý kurulur.
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda, bir Cumhuriyet baþsavcýsý ve yeteri kadar Cumhuriyet
savcýsý bulunur. Gerekli görülen yerlerde Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve
Savcýlar Yüksek Kurulunun kararýyla bir veya birden fazla Cumhuriyet baþsavcývekili
atanýr.
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn görevleri
MADDE 17. - Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn görevleri þunlardýr:
1. Kamu davasýnýn açýlmasýna yer olup olmadýðýna karar vermek üzere soruþturma
yapmak veya yaptýrmak,
2. Kanun hükümlerine göre, yargýlama faaliyetlerini kamu adýna izlemek, bunlara
katýlmak ve gerektiðinde kanun yollarýna baþvurmak,
3. Kesinleþen mahkeme kararlarýnýn yerine getirilmesi ile ilgili iþlemleri yapmak ve
izlemek,
4. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Cumhuriyet baþsavcýsýnýn görevleri
MADDE 18. - Cumhuriyet baþsavcýsýnýn görevleri þunlardýr:
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1. Cumhuriyet baþsavcýlýðýný temsil etmek,
2. Baþsavcýlýðýn verimli, uyumlu ve düzenli bir þekilde çalýþmasýný saðlamak, iþ
bölümünü yapmak,
3. Gerektiðinde adlî göreve iliþkin iþlemleri yapmak, duruþmalara katýlmak ve kanun
yollarýna baþvurmak,
4. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Aðýr ceza mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýsýnýn; aðýr ceza mahkemesinin yargý
çevresinde görevli Cumhuriyet baþsavcýlarý, Cumhuriyet baþsavcývekilleri, Cumhuriyet
savcýlarý ile baðlý birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardýr.
Asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýsýnýn o yer yargý çevresinde görevli
Cumhuriyet savcýlarý ile baðlý birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vardýr.
Cumhuriyet baþsavcývekilinin görevleri
MADDE 19. - Cumhuriyet baþsavcývekilinin görevleri þunlardýr:
1. Cumhuriyet baþsavcýsýnýn verdiði görevleri yerine getirmek,
2. Cumhuriyet savcýlarýnýn adlî ve idarî görevlerine iliþkin iþlemlerini inceleyip
Cumhuriyet baþsavcýsýna bilgi vermek,
3. Gerektiðinde adlî göreve iliþkin iþlemleri yapmak, duruþmalara katýlmak ve kanun
yollarýna baþvurmak,
4. Cumhuriyet baþsavcýsýnýn yokluðunda ona vekâlet etmek.
Ayný yerde görev yapan birden çok Cumhuriyet baþsavcývekili bulunduðunda,
Cumhuriyet baþsavcýsýna vekâlet edecek olaný Cumhuriyet baþsavcýsý belirler.
Cumhuriyet savcýsýnýn görevleri
MADDE 20. - Cumhuriyet savcýsýnýn görevleri þunlardýr:
1. Adlî göreve iliþkin iþlemleri yapmak, duruþmalara katýlmak ve kanun yollarýna
baþvurmak,
2. Cumhuriyet baþsavcýsý tarafýndan verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek,
3. Gerektiðinde Cumhuriyet baþsavcýsýna vekâlet etmek,
4. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Ayný yerde görev yapan Cumhuriyet baþsavcývekili bulunmadýðýnda, Cumhuriyet
baþsavcýsýna vekâlet edecek olaný Cumhuriyet baþsavcýsý belirler.
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Cumhuriyet savcýlarýnýn yetkisi
MADDE 21. - Cumhuriyet savcýlarý, bulunduklarý il merkezi veya ilçenin idarî sýnýrlarý ile bunlara adlî yönden baðlanan ilçelerin idarî sýnýrlarý içerisinde yetkilidirler.
Aðýr ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diðer ceza mahkemelerinin yargý
çevresinde yer alan Cumhuriyet baþsavcýlýklarý, yetki alanlarý içerisinde yürüttükleri bu
mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili soruþturmalarý yapar ve ivedi, zorunlu iþlerin
tamamlanmasýndan sonra düþünce yazýsýna soruþturma evrakýný ekleyip aðýr ceza
mahkemesi veya özel kanunlarla kurulan diðer ceza mahkemelerinin Cumhuriyet
baþsavcýlýðýna gönderirler.
Büyükþehir belediye sýnýrlarý içerisinde bulunan Cumhuriyet baþsavcýlarý, bu yer ceza
mahkemelerinin yargý çevresinde yetkilidir. Ancak, büyükþehir belediye sýnýrlarý
içerisinde yer alan aðýr ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diðer ceza
mahkemelerinin görevine giren iþlerde yukarýdaki fýkra hükmü uygulanýr.
(4. fýkra 11.5.2005 tarih ve 5348 sayýlý kanunun 4. maddesi ile metinden çýkarýlmýþtýr,)
Diðer kanunlarýn Cumhuriyet savcýlarýnýn yetkisine iliþkin hükümleri saklýdýr.
Duruþmalarda Cumhuriyet baþsavcýlýðýný temsil
MADDE 22. - Kanunlarda Cumhuriyet savcýlýðýnýn görev yapacaðý belirtilen
mahkemelerdeki duruþmalara, Cumhuriyet baþsavcýsý, görevlendireceði Cumhuriyet
baþsavcývekili veya Cumhuriyet savcýsý katýlýr. Gerektiðinde duruþmalara birden çok
Cumhuriyet savcýsý katýlabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

Adlî yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonu
MADDE 23. - Aðýr ceza mahkemelerinin bulunduðu yargý çevresinde görev yapmak
üzere bir adlî yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonu kurulur. Bu komisyonun kuruluþ þekli, görev ve yetkileri hakkýnda 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar
Kanununun 113 ilâ 115 inci maddeleri uygulanýr.
Müdürlükler
MADDE 24. - Her mahkemede bir yazý iþleri müdürlüðü kurulur.
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Her Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda, yazý iþleri müdürlüðü ile Adalet Bakanlýðýnca gerekli görülen yerlerde ayrýca idarî, malî ve teknik iþlerle ilgili müdürlükler kurulur.
Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayýda memur bulunur.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Bölge Adliye Mahkemeleri
BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Kuruluþ
Kuruluþ
MADDE 25. - Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coðrafi durumlarý ve iþ yoðunluðu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun
olumlu görüþü alýnarak Adalet Bakanlýðýnca kurulur.
Bölge adliye mahkemelerinin yargý çevrelerinin belirlenmesine, deðiþtirilmesine veya
bu mahkemelerin kaldýrýlmasýna Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunca karar verilir.
Birinci ve ikinci fýkra gereðince alýnacak kararlar, Resmî Gazetede yayýmlanýr.
Bölge adliye mahkemelerinin oluþumu
MADDE 26. - Bölge adliye mahkemeleri, baþkanlýk, baþkanlar kurulu, daireler, bölge
adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðý, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu ve
müdürlüklerden oluþur.
Bölge adliye mahkemesi baþkanlýðý
MADDE 27. - Her bölge adliye mahkemesinde bir baþkan bulunur. Baþkanlýk, baþkan
ile yazý iþleri müdürlüðünden oluþur.
Bölge adliye mahkemesi baþkanlar kurulu
MADDE 28. - Bölge adliye mahkemesi baþkanlar kurulu, bölge adliye mahkemesi
baþkaný ile daire baþkanlarýndan oluþur.
Bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn bulunmadýðý hâllerde kurulun baþkanlýðýný daire
baþkanlarýndan kýdemli olaný yerine getirir.
Daire baþkanýnýn mazereti hâlinde, o dairenin kýdemli üyesi kurula katýlýr.
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Bölge adliye mahkemesi daireleri
MADDE 29. - Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza dairelerinden oluþur. Her
bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur. Gerekli
hâllerde dairelerin sayýsý, Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunca artýrýlýp azaltýlabilir.
Dairelerde bir baþkan ile yeteri kadar üye bulunur.
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðý
MADDE 30. - Her bölge adliye mahkemesinde bir Cumhuriyet baþsavcýlýðý bulunur.
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðý, Cumhuriyet baþsavcýsý ve yeteri kadar
Cumhuriyet savcýsýndan oluþur.
En kýdemli Cumhuriyet savcýsý, Cumhuriyet baþsavcývekili olarak görev yapar.
Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu
MADDE 31. - Her bölge adliye mahkemesinde bir bölge adliye mahkemesi adalet
komisyonu bulunur.
Komisyon, bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn baþkanlýðýnda, Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunca daire baþkanlarý arasýndan belirlenen bir asýl üye ile bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýsýndan oluþur. Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu ayrýca daire baþkan veya üyeleri arasýndan bir yedek üye belirler. Baþkanýn yokluðunda en
kýdemli daire baþkaný, Cumhuriyet baþsavcýsýnýn yokluðunda Cumhuriyet baþsavcývekili
ve asýl üyenin yokluðunda yedek üye komisyona katýlýr.
Komisyon eksiksiz toplanýr ve çoðunlukla karar verir.
Müdürlükler
MADDE 32. - Bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýnda, dairelerinde, Cumhuriyet
baþsavcýlýðýnda ve adalet komisyonunda birer yazý iþleri müdürlüðü, Cumhuriyet
baþsavcýlýðýnda ayrýca bir idarî iþler müdürlüðü ile ihtiyaç duyulan diðer müdürlükler
kurulur.
Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayýda memur bulunur.
Müdürlüklerde çalýþanlarýn atama, disiplin ve diðer özlük iþlerinde adlî yargý ilk
derece mahkemelerinde görevli personelin tâbi olduklarý hükümler uygulanýr.
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ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Görevler
Bölge adliye mahkemelerinin görevleri
MADDE 33. - Bölge adliye mahkemelerinin görevleri þunlardýr:
1. Adlî yargý ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara
karþý yapýlacak baþvurularý inceleyip karara baðlamak,
2. Adlî yargý ilk derece mahkemesi olarak yargý çevresi içerisindeki adlî yargý ilk
derece mahkemesi hâkimleri aleyhinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açýlacak tazminat davalarýna bakmak,
3. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Baþkanýn görevleri
MADDE 34. - Bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn görevleri þunlardýr:
1. Mahkemeyi temsil etmek,
2. Bölge adliye mahkemesi baþkanlar kuruluna ve adalet komisyonuna baþkanlýk
etmek, baþkanlar kurulu ile komisyon kararlarýný yürütmek,
3. Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalýþmasýný saðlamak, genel yönetim
iþlerini yürütmek ve bu yolda uygun göreceði önlemleri almak,
4. Bölge adliye mahkemesi memurlarýný denetlemek veya denetletmek, personelden
kendisine doðrudan baðlý olanlar hakkýnda ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarýný
uygulamak,
5. Hükme baðlanan iþlerde adlî yargý ilk derece mahkeme hâkim ve savcýlarýna verilen
not fiþlerini mercilerine göndermek,
6. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Baþkanlar kurulunun görevleri
MADDE 35. - Bölge adliye mahkemesi baþkanlar kurulunun görevleri þunlardýr:
1. Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin numaralarýný ve aralarýndaki
iþbölümünü belirlemek, daireler arasýnda çýkan iþ bölümü uyuþmazlýklarýný karara baðlamak,
2. Hukukî veya fiilî nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri ile toplanamadýðý hâllerde
ilgisine göre diðer dairelerden kýdem ve sýraya göre üye görevlendirmek,
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3. Re’sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da
Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununa göre istinaf yoluna baþvurma hakký bulunanlarýn, benzer olaylarda bölge
adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasýnda
ya da bu mahkeme ile baþka bir bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince
verilen kesin nitelikteki kararlar arasýnda uyuþmazlýk bulunmasý hâlinde bu uyuþmazlýðýn
giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüþlerini de ekleyerek Yargýtay
Birinci Baþkanlýðýndan istemek,
4. Kanunlarla verilen diðer görevleri yerine getirmek.
(3) numaralý bende göre yapýlacak istem hakkýnda 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayýlý
Yargýtay Kanununun 45 inci maddesi kýyas yoluyla uygulanýr.
Baþkanlar kurulu eksiksiz toplanýr ve çoðunlukla karar verir.
Hukuk dairelerinin görevleri
MADDE 36. - Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin görevleri þunlardýr:
1. Adlî yargý ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve
kararlara karþý yapýlan baþvurularý inceleyip karara baðlamak,
2. Adlî yargý ilk derece mahkemesi olarak; yargý çevresi içerisindeki adlî yargý ilk
derece mahkemesi hâkimleri aleyhine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açýlan
tazminat davalarýna bakmak,
3. Yargý çevresi içerisinde bulunan adlî yargý ilk derece hukuk mahkemeleri arasýndaki yetki ve görev uyuþmazlýklarýný çözmek,
4. Yargý çevresindeki yetkili adlî yargý ilk derece hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasýna fiilî veya hukukî bir engel çýktýðý veya iki mahkemenin yargý sýnýrlarý kapsamýnýn
belirlenmesinde tereddüt edildiði takdirde, o davanýn bölge adliye mahkemesi yargý çevresi içerisinde baþka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine
karar vermek,
5. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Ceza dairelerinin görevleri
MADDE 37. - Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevleri þunlardýr:
1. Adlî yargý ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve
kararlara karþý yapýlacak baþvurularý inceleyip karara baðlamak,
2. Yargý çevresi içerisinde bulunan adlî yargý ilk derece ceza mahkemeleri arasýndaki
yetki ve görev uyuþmazlýklarýný çözmek,
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3. Yargý çevresindeki adlî yargý ilk derece ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayý
görmeye hukukî veya fiilî engellerinin çýkmasý hâlinde, o davanýn bölge adliye mahkemesi yargý çevresi içerisinde baþka bir adlî yargý ilk derece ceza mahkemesine nakli hakkýnda karar vermek,
4. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Daire baþkanlarýnýn görevleri
MADDE 38. - Bölge adliye mahkemesi daire baþkanlarýnýn görevleri þunlardýr:
1. Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çalýþmanýn gerçekleþmesini ve iþlerin
makul süre içinde incelenmesini ve karara baðlanmasýný saðlamak, dairenin kendi kararlarý arasýnda meydana gelen farklýlýk ve uyumsuzluklarýn giderilmesi için tedbirler almak,
dosya hakkýnda rapor hazýrlayacaklarý tespit etmek ve kararlarýn yazýlmasýný saðlamak,
2. Personelin sicil raporlarýný düzenlemek, izin isteklerini düþünceleriyle birlikte
adalet komisyonuna aktarmak,
3. Dairede görevli yazý iþleri müdürlüðünün iþleyiþini denetlemek ve personel hakkýnda ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarýný uygulamak,
4. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Üyelerin görevleri
MADDE 39. - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevleri þunlardýr:
1. Daire baþkaný tarafýndan verilen dosyalarý gerekli þekilde ve zamanýnda inceleyerek
heyete sunmak, rapor hazýrlamak ve kararlarýný yazmak,
2. Dairelerindeki duruþma ve müzakerelere katýlmak,
3. Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çalýþmasýnýn saðlanmasýnda ve iþlerin makul
süre içinde incelenip karara baðlanmasýnda daire baþkanýna yardým etmek,
4. Bu Kanun uyarýnca daire baþkaný tarafýndan verilen diðer görevleri yapmak.
Cumhuriyet baþsavcýsýnýn görevleri
MADDE 40. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýsýnýn görevleri þunlardýr:
1. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðýný temsil etmek,
2. Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn verimli, uyumlu ve düzenli bir þekilde çalýþmasýný
saðlamak,
3. Bölge adliye mahkemesinin genel yönetim iþlerini yürütmek,
4. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarýna iliþkin hüküm ve kararlara ait
dosyalarýn incelenerek yazýlý düþünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duruþmalara katýlmayý saðlamak,
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5. Ceza dairelerinin kararlarýna karþý gerektiðinde kanun yollarýna baþvurmak,
6. Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri kararlar arasýndaki uyuþmazlýðýn
giderilmesi için baþkanlar kuruluna baþvurmak,
7. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlarýnýn ilerleme belgelerini düzenlemek,
8. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlarý üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak,
9. Cumhuriyet baþsavcýlýðý müdürlüklerini ve personelini denetlemek veya denetletmek,
10. Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda görevli personel hakkýnda ilgili kanunda belirtilen
disiplin cezalarýný uygulamak,
11. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Cumhuriyet savcýlarýnýn görevleri
MADDE 41. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlarýnýn görevleri þunlardýr:
1. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarýna iliþkin hüküm ve kararlara ait
dosyalardan kendilerine verilenleri inceleyerek yazýlý düþüncesiyle birlikte ilgili daireye
göndermek ve duruþmalara katýlmak,
2. Ceza daireleri kararlarýna karþý gerektiðinde kanun yollarýna baþvurmak,
3. Cumhuriyet baþsavcýsýnýn vereceði diðer görevleri yapmak,
4. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.
Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri
MADDE 42. - Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri þunlardýr:
1. Bölge adliye mahkemelerinin hâkim ve savcýlarý dýþýnda kalan personeli hakkýnda,
kanunlarla adlî yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonuna verilen tüm görevleri
yerine getirmek,
2. Kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Nitelik ve Atama
Bölge adliye mahkemesi baþkaný, daire baþkanlarý ve üyelerin nitelikleri ve atanmalarý
MADDE 43. - Bölge adliye mahkemesi baþkaný birinci sýnýf; daire baþkaný birinci
sýnýfa ayrýlmýþ ve Yargýtay üyeliðine seçilme hakkýný yitirmemiþ, daire üyeleri birinci sýný103

fa ayrýlmýþ adlî yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan Hâkimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulunca atanýr. Bunlar, dört yýldan önce baþka bir yere veya göreve atanamazlar, ancak
meþru mazeretleri durumunda muvafakatlarý alýnarak veya haklarýnda yapýlacak soruþturma sonunda görev yeri veya görevlerinin deðiþtirilmesine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulunca karar verilebilir.
Cumhuriyet baþsavcýsý ve savcýlarýnýn nitelikleri ve atanmalarý
MADDE 44. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlarý birinci sýnýfa
ayrýlmýþ ve Yargýtay üyeliðine seçilme hakkýný yitirmemiþ; bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet savcýlarý hâkimlik ve savcýlýk mesleðinde fiilen en az sekiz yýl görev yapmýþ
ve üstün baþarýsý ile bölge adliye mahkemesinde yararlý olacaðý anlaþýlmýþ bulunan adlî
yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca atanýr. Bunlar,
dört yýldan önce baþka bir yere veya göreve atanamazlar, ancak meþru mazeretleri durumunda muvafakatlarý alýnarak veya haklarýnda yapýlacak soruþturma sonunda görev yeri
veya görevlerinin deðiþtirilmesine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca karar verilebilir.
Ýstek üzerine atama
MADDE 45. - Yargýtay daire baþkaný ve üyeleri, bu görevlerinden dolayý kazanýlmýþ
haklarý ile üyelik hukuklarý saklý kalmak kaydýyla, istekleri üzerine Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýna, daire baþkanlýklarýna veya
Cumhuriyet baþsavcýlýðýna atanabilirler. Bu þekilde atamasý yapýlanlarýn baþka bir bölge
adliye mahkemesine atanmasýnda da ayný usul uygulanýr.
Adlî yargý hâkim sýnýfýndan olan Adalet Bakanlýðý yüksek müþavirleri, müsteþar
yardýmcýlarý, Teftiþ Kurulu Baþkaný ve genel müdürleri, baðýmsýz daire baþkanlarý istekleri üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýna, daire baþkanlýklarýna veya Cumhuriyet baþsavcýlýðýna atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Toplantý ve karar
MADDE 46. - Her daire, bir baþkan ve iki üyenin katýlmasýyla toplanýr. Görüþmeler
gizli yapýlýr, kararlar çoðunlukla verilir.
Hukukî veya fiilî nedenlerle bir daire toplanamazsa, baþkanlar kurulunun kararýyla
diðer dairelerden, bu da mümkün olmazsa, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca diðer
bölge adliye mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen üyelerle eksiklik tamamlanýr.
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Daire baþkanýnýn hukukî veya fiilî nedenlerle bulunamamasý halinde dairenin en
kýdemli üyesi daireye baþkanlýk yapar.
Soruþturma ve kovuþturma usulü
MADDE 47. - Bölge adliye mahkemesi baþkaný, daire baþkanlarý, üyeleri, Cumhuriyet
baþsavcýsý ve Cumhuriyet savcýlarýnýn görevden doðan veya görev sýrasýnda iþlenen
suçlarý ile þahsî suçlarýndan, sýfat ve görevleri gereklerine uymayan tutum ve
davranýþlarýndan dolayý haklarýnda yapýlacak soruþturma ve kovuþturmalarda özel kanunlarýnda yazýlý hükümler uygulanýr.
Þu kadar ki, bunlarýn görevden doðan veya görev sýrasýnda iþledikleri suçlar nedeniyle
soruþturma ve kovuþturma mercii olarak kanunda yazýlý aðýr ceza mahkemesi ile bu
mahkeme nezdindeki Cumhuriyet baþsavcýsýna verilen görevler, en yakýn bölge adliye
mahkemesi ceza dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhuriyet baþsavcýsý tarafýndan yerine getirilir. Kovuþturma mercii Yargýtayýn
görevli ceza dairesidir.
Bölge adliye mahkemesi baþkan ve üyeleri ile Cumhuriyet baþsavcýsý ve Cumhuriyet
savcýlarýnýn þahsî suçlarý hakkýnda genel hükümlere göre yapýlacak soruþturma ve kovuþturma görevi, en yakýn bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýsý ile bu bölge adliye
mahkemesi ceza dairesinin suç türüne göre görevli ceza dairesine aittir.
Denetleme
MADDE 48. - Bölge adliye mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri Cumhuriyet
baþsavcýlýklarý ile bölge adliye mahkemeleri adalet komisyonlarýnýn denetimleri, adalet
baþmüfettiþlerince yapýlýr.

DÖRDÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Deðiþtirilen hükümler
MADDE 49. – 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanununun 28
inci maddesinin kenar baþlýðý “Yargýtay, Danýþtay ve bölge adliye mahkemesi notlarý”
olarak, 113 ve 114 üncü maddelerde geçen “adlî yargý adalet komisyonlarý” ibaresi “adlî
yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarý” olarak deðiþtirilmiþ; 28 inci maddeye
beþinci fýkradan sonra gelmek üzere aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
Bölge adliye mahkemesi daireleri, yaptýklarý incelemeler sýrasýnda kararý veren
hâkimler ve Cumhuriyet savcýlarý hakkýnda bu madde hükümlerine göre not verirler.
Doldurulan fiþler Adalet Bakanlýðýna gönderilmek üzere bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýna verilir.
105

MADDE 50. - 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanununa ekli (1) sayýlý cetvelin
“Birinci Sýnýf” bölümüne “Bölge adliye mahkemesi baþkanlýðý”, “Bölge adliye mahkemesi daire baþkanlýðý”, “Bölge adliye mahkemesi üyeliði”, “Bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet baþsavcýlýðý”; “Birinci Sýnýfa ayrýlmýþ” bölümüne “Bölge adliye mahkemesi
daire baþkanlýðý”, “Bölge adliye mahkemesi üyeliði”, “Bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet baþsavcýlýðý”, “Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlýðý” ile “2. Sýnýf”
bölümünün 1 ilâ 4 üncü derecelerine “Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlýðý”
görev unvanlarý eklenmiþtir.
MADDE 51. – 4.2.1983 tarihli ve 2797 sayýlý Yargýtay Kanununun 15 inci maddesinin
birinci fýkrasýnýn (2) numaralý bendine aþaðýdaki (a) bendi eklenmiþ, mevcut (a) ve (b)
bentleri (b) ve (c) olarak teselsül ettirilmiþtir.
2. a) Ayný veya farklý yer bölge adliye mahkemelerinin kesin olarak verdikleri kararlar bakýmýndan hukuk daireleri arasýnda veya ceza daireleri arasýnda uyuþmazlýk bulunursa,
MADDE 52. – 2.7.1964 tarihli ve 492 sayýlý Harçlar Kanununa baðlý (1) sayýlý tarifenin “(A) Mahkeme Harçlarý” baþlýklý bölümünün “I- Baþvurma harcý:” baþlýklý bendinin
(3) numaralý alt bendinin giriþine, “III- Karar ve Ýlam harcý:” baþlýklý bendinin nispi harçla
ilgili (e) alt bendindeki “Yukarýdaki nispetler” ibaresinden sonra gelmek üzere ve maktu
harçla ilgili (c) alt bendinin giriþine “Bölge Adliye Mahkemeleri,” ibaresi eklenmiþtir.
MADDE 53. - Bu Kanunla kurulan bölge adliye mahkemelerinin ihtiyaçlarý için
Adalet Bakanlýðý taþra teþkilâtýnda kullanýlmak üzere ekli (1) ve (2) sayýlý listelerde yer
alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayýlý Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) ve (II) sayýlý Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiþtir.
Kaldýrýlan hükümler
MADDE 54. – 8.4.1924 tarihli ve 469 sayýlý Mehakimi Þer’iyenin Ýlgasýna ve
Mehakimin Teþkilatýna Ait Ahkâmý Muaddil Kanun, 11 Nisan 1329 tarihli Sulh Hâkimleri
Hakkýnda Kanunu Muvakkat, 26.4.1926 tarihli ve 825 sayýlý Ceza Kanununun Mevkii
Mer’iyete Vaz’ýna Müteallik Kanunun 25, 26, 27, 28 ve 29 uncu maddeleri yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr.
GEÇÝCÝ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihte görüþülmekte olan dava
ve iþlerde mahkemelerin görevinde bir deðiþikliðin söz konusu olduðu hallerde, üst
görevli mahkemeler yargýlamaya devam ederler, alt görevli mahkemeler görevsizlik kararý
vererek dosyayý üst görevli mahkemeye gönderirler.
GEÇÝCÝ MADDE 2. - Adalet Bakanlýðý, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten
itibaren en geç iki yýl içinde 25 inci maddede öngörülen bölge adliye mahkemelerini kurar.
Bölge adliye mahkemelerinin kuruluþlarý, yargý çevreleri ve tüm yurtta göreve baþlayacaklarý tarih, Resmî Gazetede ilân edilir.
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Bölge adliye mahkemeleri göreve baþlamadan önce Hâkimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulunca bu mahkemelerin baþkanlarý, daire baþkanlarý ve üyeleri ile Cumhuriyet
baþsavcýsý ve savcýlarýnýn atamalarý yapýlýr. Bölge adliye mahkemelerinde görev yapacak
diðer personelin atamalarý da ayný süre içinde yapýlýr.
GEÇÝCÝ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten baþlayarak en geç iki
yýl içinde bölge adliye mahkemeleri için ihtiyaç duyulan bina, araç ve gereçler, yapým,
satýn alma veya kiralama yoluyla saðlanýr.
Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarýný karþýlamak amacý ile, Adalet Bakanlýðý bütçesi
içinde mevcut veya yeniden açýlacak tertiplere Maliye Bakanlýðý bütçesinin ilgili tertiplerinden aktarma ve bununla ilgili diðer iþlemleri yapmaya Maliye Bakanlýðý yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 55. - Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 56. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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Ek 2: 5235 SAYILI KANUN ÜZERÝNE AÇIKLAYICI NOTLAR
5235 SAYILI KANUNUN GENEL GEREKÇESÝ
Ýnsanlarýn birlikte yaþamaya baþladýklarý ilk çaðlardan itibaren oluþmaya baþlayan
adalet kavramý, sosyal ve ekonomik iliþkilerin yoðunlaþmasýyla giderek önem kazanmýþ
ve artýk çaðýmýzda bir amaç durumuna gelmiþtir. Hukuk kurallarý, adalet kavramýnýn
toplum içindeki somut görüntüleri olduklarýndan bunlarýn uygulama usulleri yanýnda yargý
organlarýnýn kuruluþlarý da büyük önem arzetmektedir.
Birleþmiþ Milletler Evrensel Beyannamesinin 10 uncu maddesi ile, Avrupa Ýnsan
Haklarýný ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleþmenin 6 ncý maddesinde
mahkemelerin baðýmsýz ve tarafsýz olmasý hükmü bulunmaktadýr. Bu baðlamda, haklarýn
ve özgürlüklerin güvencesi olan yargýlamayý yapacak mahkemelerin yetkilerini belirleyen
Anayasanýn 9 uncu maddesinde, yargý yetkisinin, Türk Milleti adýna baðýmsýz
mahkemelerce kullanýlacaðý ifade edilmektedir. Bu itibarla, Türk Milleti adýna yargý
yetkisini kullanan mahkemelerin kuruluþlarýna gereken önemi vermek, onlarý günün
deðiþen sosyal ve ekonomik koþullarýna göre geliþtirmek ve görevlerini açýkça belirlemek
zorunludur.
469 sayýlý “Mehakimi Þer’iyenin Ýlgasýna ve Mehakimin Teþkilâtýna Ait Ahkâmý
Muaddil Kanun”a göre, kurulan mahkemeler, hukuk ve ceza mahkemeleridir. Ayrýca özel
kanunlarla kurulmuþ ihtisas mahkemeleri de vardýr.
Yargýlama süreci bir sistemdir. Bu sistem, uyuþmazlýk ve çekiþme hakkýnda verilecek
hüküm kesinleþinceye kadar birden çok evreleri kapsamaktadýr. Yargýlamanýn bu özelliði,
temelde, gerçeðe ulaþarak adlî hatalarý önlemek amacýna dayanýr. Evrelerden birisi,
“kanun yolu” adý verilen “denetim muhakemesi”dir. Esasta denetim muhakemesinin en
önemli evresini oluþturan temyiz yolunda, doðrudan öðrenme yargýlamasý yapýlmaz.
Temyiz üzerine verilecek hüküm sadece hukuka aykýrýlýðý denetler; bu nedenle maddî ve
hukukî gerçeklere ulaþmak ve adlî hatalarý gidermek bakýmýndan, uyuþmazlýk ve
çekiþmenin maddî olay yani ispat yönünden ve hukuka aykýrýlýk açýsýndan uygun bir
sonuca baðlanýp baðlanmadýðýný denetleyen ve temyiz yolundan önce gelen ayrý bir kanun
yoluna gereksinim olduðu gerçeði ortaya çýkmaktadýr.
Bugün çeþitli ülkelerde yargýlama faaliyeti ile görevlendirilmiþ bulunan ilk derece
mahkemelerinin kararlarýný inceleyen üst derece mahkemeleri vardýr. Ýki dereceli yargý
teþkilâtý hak arama hürriyetinin yeterince gerçekleþtirilmiþ sayýlmasý için de zorunlu
görülmektedir.
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Ýlk derece mahkemelerince verilen kararlarýn olaylara, hukuka ve usule uygunluðunu
denetlemek görevini yüklenmiþ olan ikinci derecedeki mahkemeler, bazý ülkelerde iki,
bazý ülkelerde de üç kademede görev yapmaktadýrlar. Ülkemizde ikili kademe sistemi
vardýr. Kararlarýn hem hukuka hem de olaylara uygunluðunu ise Yargýtay denetlemektedir.
Oysa, adlî yargý ilk derece mahkemelerince verilen kararlar, bölge adliye mahkemelerince
ispat ve hukuka uygunluk yönlerinden ve Yargýtayca sadece hukuka uygunluk bakýmýndan
incelenmelidir. Yargýtay, bir içtihat mahkemesi olarak iþlevini sürdürmelidir.
Ülkemizde, 1879 yýlýnda yürürlüðe konulan “Mehakimi Nizamiyenin Teþkilât Kanunu
Muvakkati” ile “istinaf” adý altýnda kurulan ikinci derece mahkemeler, 1924 yýlýnda
çýkarýlan 469 sayýlý “Mehakimi Þer’iyenin Ýlgasýna ve Mehakimin Teþkilâtýna Ait Ahkâmý
Muaddil Kanun” ile kaldýrýlmýþtýr. Bu mahkemelerin çalýþmalarýna, adaletin süratle
daðýtýmýna engel olduklarý ve arzu edilen yararý saðlamadýklarý gerekçesiyle son
verilmiþtir. Sözü edilen “Muvakkat Kanun”, ayrý bir istinaf mahkemesi kurmak yerine bu
görevi aðýr ceza ve asliye mahkemelerine vermiþti. Ancak, bu mahkemelerin asýl görevlerinin yoðunluðu ve aðýrlýðý karþýsýnda “istinaf” görevlerine yeterli zamaný ayýramamalarý
sonunda biriken iþ ve davalar, içinden çýkýlamaz derecede çoðalmýþ olduðundan umulan
yararlar elde edilememiþtir.
Bugün hemen hemen bütün ülkelerde Yargýtayýn karþýlýðý olan yüksek mahkemeler,
birer içtihat mahkemesi görevini yapmakta, ilk derece mahkemelerince verilen kararlarýn
olaylara, kanuna ve usule uygunluðunu denetlemek yani istinaf kanun yolu incelemesini
yapmakla görevli ikinci derece mahkemeler bulunmaktadýr. Yargýtay ise ilk derece
mahkemeleri ile kendi arasýnda süzgeç görevini yapacak bir ara mahkemesi bulunmadýðý
için her iki görevi, yani hem içtihat yaratmak hem de istinafý yürütmek durumunda
kalmýþtýr. Yargýtayýn kendisinden beklenen içtihat mahkemesi olma niteliðini koruyabilmesi, iþ yükünün çok artmýþ olmasý nedeniyle zorlaþmýþtýr. Yargýtayýn içtihat mahkemesi olma niteliðinin korunmasý, yargýlamanýn güvenli ve hýzla sonuçlandýrýlmasý bakýmýndan istinaf kanun yolu incelemesini yapmak üzere bölge adliye mahkemelerinin kurulmasýnýn bir ihtiyaç hâline geldiði görülmektedir.
Mahkemelerin verimli, etkili, süratli ve güvenli çalýþmalarýný saðlamak ve denetim
yargýlamasýný güçlendirmek üzere, eskiyen ve yetersiz hükümler taþýyan 469 sayýlý Kanun
yürürlükten kaldýrýlarak, bunun yerine adlî yargý ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye
mahkemelerinin kuruluþunu, görevlerini ve yetkilerini düzenlemek amacýyla bu Tasarý
hazýrlanmýþtýr.
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5235 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇELERÝ
MADDE 1. - Maddede Kanunun amaç ve kapsamý gösterilmektedir.
MADDE 2. - Yargýlama erki tektir. Buna “yargýlama birliði” denir.
Yargýlama birliðinde esas sorun, yargýlamanýn baðýmsýzlýðýdýr. Ýdarî yargý dýþýnda
kalan “adliye mahkemeleri”, hukuk ve ceza bölümlerine ayrýlýr.
Adlî yargý ilk derece mahkemeleri uyuþmazlýklarýn maddî ve hukukî yönlerini
inceleyen mahkemelerdir.
Madde, bu hususlarý açýklamaktadýr.
MADDE 3. - Uyuþmazlýðýn; adlî yargý ilk derece mahkemesi tarafýndan çözülmesinden sonra, maddî ve hukukî yönden ikinci kez inceleme yapacak mahkemelerin, “bölge
adliye mahkemesi” olduðu vurgulanmaktadýr.
Uyuþmazlýðýn maddî ve hukukî yönünün tekrar incelenmesi, istinaf kanun yolunun
konusunu oluþturur.
MADDE 4. - Maddeyle, hukuk mahkemelerinin, sulh hukuk, asliye hukuk ve özel
kanunlarla kurulan diðer hukuk mahkemeleri olduðu belirtilmektedir.
MADDE 5. - Maddeyle, hukuk mahkemelerinin, her il merkezinde ve bölgelerin
coðrafî durumlarý ve iþ yoðunluðu göz önüne alýnarak belirlenen ilçe merkezlerinde Adalet
Bakanlýðýnca kurulmasý esasý getirilmiþtir. Adlî yargý ilk derece mahkemelerinin kuruluþunda, bu mahkemelerin uyuþmazlýklarýn çözümü ve adalet hizmetlerinin yerine getirilmesi bakýmýndan önemi göz önüne alýnarak ve bu mahkemelerin kurulmasý bölgelerin
coðrafî durumlarý ve iþ yoðunluðunun da dikkate alýnmasýný gerektirdiðinden, Anayasanýn
159 uncu maddesi çerçevesinde Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun olumlu
görüþünün alýnmasý zorunluluðu benimsenmiþtir.
Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemelerinin tek hâkimle görev yapmasý esasý benimsenmiþtir. Bu hükümle, Tasarýnýn 54 üncü maddesiyle yürürlükten kaldýrýlan 469 sayýlý
Mehakimi Þer’iyenin Ýlgasýna ve Mehakimin Teþkilâtýna Ait Ahkamý Muaddil Kanunun
sulh hukuk mahkemelerinin tek hâkimle görev yapmasýna iliþkin esasý ayný þekilde korunmuþ; toplu mahkeme esasýna göre görev yapan asliye mahkemeleri açýsýndan ise, hâkim
kadrosunun yeterli olmamasý, ülke gerekleri ve bugüne kadar yerleþmiþ uygulama da göz
önünde tutularak bunlarýn tek hâkimle görev yapmasý esasý benimsenmiþtir.
Maddede, bir ihtisas mahkemesi konumunda bulunan asliye ticaret mahkemesinin bir
baþkan ile yeteri kadar üyeden oluþmasý ve mahkemenin bir baþkan ve iki üyeyle toplanmasý esasý benimsenmiþtir. Öte yandan, özel kanunlarla kurulan diðer hukuk
mahkemelerinin kuruluþuna iliþkin hükümler saklý tutulmaktadýr.
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Ýlk derece mahkemelerinin kurulduðu yerlerde nüfus fazlalýðý, uyuþmazlýklarýn artmasý, iþ yoðunluðu gibi nedenler karþýsýnda bu mahkemelerin birden fazla daireye ayrýlmasý bazý hâllerde zorunlu hâle gelmiþtir. Buna uygun olarak iþ durumunun gerekli kýldýðý
yerlerde hukuk mahkemelerinin birden fazla dairesinin oluþturulabileceði ve bunlarýn
numaralandýrýlacaðý esasý benimsenmiþtir. Bu iþ daðýlýmýnýn yapýlmasý ile esaslarý
Anayasanýn 159 uncu maddesi çerçevesinde Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca saptanacaktýr.
Adlî yargý ilk derece mahkemeleri, birinci fýkra gereðince il merkezleri ile kurulmasýna karar verilen ilçelerde oluþturulacaðýndan, bu mahkemelerin kurulduklarý il veya
ilçenin adý ile anýlacaðý öngörülmüþtür.
MADDE 6. - Asliye ve sulh hukuk mahkemelerinin görevleri, özel hukuk iliþkilerinden doðan her türlü dava ve iþler ile kanunlarýn verdiði diðer dava ve iþlere bakmaktýr. Asliye hukuk mahkemelerinin görevleri, sulh hukuk mahkemelerinin Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu ile diðer kanunlarda sayýlan görevleri dýþýnda kalanlardýr.
Ayrýca özel kanunlarla kurulan hukuk mahkemelerinin görevleri saklý tutulmuþtur.
MADDE 7. - Madde ile, hukuk mahkemelerinin yargý çevresinin, bulunduklarý il
merkezi ve ilçeler ile bunlara adlî yönden baðlanan ilçelerin idarî sýnýrlarý olduðu kural
olarak belirlenmiþtir.
Ýkinci fýkra ile, büyükþehir belediyesi bulunan illerde büyükþehir belediyesi sýnýrlarý
içerisindeki il ve ilçelerin adlarý ile anýlan hukuk mahkemelerinin yargý çevrelerini belirleme görevi, Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine karar verecek olan Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kuruluna býrakýlmýþtýr.
Üçüncü fýkrada coðrafî durum ve iþ yoðunluðu göz önünde tutularak bir hukuk
mahkemesinin kaldýrýlmasýna veya yargý çevresinin deðiþtirilmesine, özel kanunlarýnda
yargý çevresi belirtilmemiþ olan hukuk mahkemelerinin yargý çevresinin belirlenmesine
iliþkin esaslar düzenlenmiþtir. Bu hükme göre örneðin iþ yoðunluðu ayrý mahkeme teþkilâtýnýn kurulmasýný gerektirmeyecek ölçüde az olan ilçelerdeki mahkemelerin
kaldýrýlarak, birden çok ilçenin yargý çevresi bakýmýndan birleþtirilebilmesi konusunda,
ikinci fýkrada olduðu gibi, Adalet Bakanlýðýnýn önerisiyle karar vermek üzere Hâkimler ve
Savcýlar Yüksek Kurulu yetkili kýlýnmýþtýr. Böylece, adlî hizmetlerin yerine getirilmesinde
kaynaklarýn gereksiz biçimde kullanýlmasýnýn önüne geçilmesi amaçlanmýþtýr. Fýkrada yer
alan “coðrafî durum ve iþ yoðunluðu” ibaresindeki “ve” baðlacý “ve, veya” anlamýnda
uygulanabilecektir.
MADDE 8. - Maddede, ceza mahkemeleri, sulh ceza, asliye ceza ve aðýr ceza
mahkemeleri olarak sayýlmýþ, özel kanunlarla bunlarýn dýþýnda ceza mahkemesi kurulabileceði belirtilmektedir.
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MADDE 9. - Bu madde ile, ceza mahkemelerinin her il merkezinde kurulmasý, ilçelerde ise ceza mahkemelerinin kurulmasýnda ilçenin yer aldýðý bölgenin coðrafî durum ve
iþ yoðunluðunun göz önünde bulundurulmasý öngörülmüþtür. Adalet Bakanlýðýnca ceza
mahkemeleri kurulurken Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun olumlu görüþü alýnacaktýr.
Maddenin ikinci fýkrasýna göre, sulh ceza ve asliye ceza mahkemesi tek hâkimlidir.
Üçüncü fýkrasýnda ise aðýr ceza mahkemesinde bir baþkan ile yeteri kadar üye bulunacaðý
ancak, bu mahkemenin bir baþkan ve iki üye ile toplanacaðý belirtilmektedir.
Maddede, özel kanunlarla kurulan diðer ceza mahkemelerinin kuruluþuna iliþkin
hükümler saklý tutulmuþtur. Örneðin, Anayasanýn 143 üncü maddesi gereði özel kanunla
kurulan Devlet güvenlik mahkemesinin oluþumu 16.6.1983 tarihli ve 2845 sayýlý
Kanunda gösterilmiþtir.
Ýþ durumunun gerekli kýldýðý il ve ilçelerde ceza mahkemelerinin birden fazla
dairelerinin oluþturulabileceði ve bu dairelerin numaralandýrýlacaðý öngörülmüþtür.
Adlî yargý ilk derece mahkemeleri, birinci fýkra gereðince il merkezleri ile kurulmasýna karar verilen ilçelerde oluþturulacaðýndan, bu mahkemelerin kurulduklarý il veya
ilçenin adý ile anýlacaðý ifade edilmiþtir.
MADDE 10. - Tasarýnýn 54 üncü maddesi ile yürürlükten kaldýrýlan 825 sayýlý “Ceza
Kanununun Mevkiî Mer’iyete Vaz’ýna Müteallik Kanunu”nun 29 uncu maddesi, sulh ceza
mahkemesinin görevlerini eylemlere göre belirlemiþtir. Tasarýnýn bu maddesine göre, üst
sýnýrý iki yýla kadar (iki yýl dahil) hürriyeti baðlayýcý ceza ile bu cezaya baðlý para cezasý
ve fer’î cezalarý gerektiren hükümlerin uygulanmasý, sulh ceza mahkemesinin görevinde
olacak; ayrýca baðýmsýz olarak hükmedilecek her türlü para cezalarý ve tedbirlerin uygulanmasýna iliþkin kararlar da sulh ceza mahkemesince verilecektir. Ancak, kanunlarýn bu
düzenlemeden ayrý bir þekilde mahkemeleri görevli kýldýðý hâller saklý olacak, bu gibi
durumlarda özel kanun hükümleri uygulanacaktýr.
MADDE 11. - Maddede, asliye ceza mahkemesi görev açýsýndan asýl ceza mahkemesi olarak kabul edilmiþ, kanunlarýn ayrýca görevli kýldýðý hâller saklý kalmak üzere, diðer
ceza mahkemelerinin görevi dýþýnda kalan dava ve iþlere bu mahkemede bakýlacaðý belirtilmiþtir.
MADDE 12. - Aðýr ceza mahkemesi, 9 uncu maddede belirtildiði üzere bir baþkan ile
yeteri kadar üyeden oluþacak, bir baþkan ve iki üye ile toplanacaktýr. Bu düzenleme, aðýr
ceza mahkemesinin görevinin aðýrlýðýnýn bir sonucudur. Kamu düzenine etkisi büyük ve
sonuçlarý aðýr olan suçlara bu mahkemede bakýlacaktýr. Nitekim, idam, aðýr hapis ve on
yýldan fazla hapis cezasýný gerektiren cürümlerle ilgili dava ve iþler aðýr ceza
mahkemesinde görülecektir. Ancak, kanunlarýn bu düzenlemeden ayrý bir þekilde aðýr ceza
mahkemesini görevli kýldýðý hâller saklý olacak, bu gibi durumlarda özel kanun hükümleri
uygulanacaktýr.
112

MADDE 13. - Madde ile, Devlet Güvenlik Mahkemeleri, çocuk mahkemeleri gibi
ceza davalarýna bakan diðer mahkemelerin özel kanunlarýnda belirtilen dava ve iþlere
bakacaðý hükme baðlanmýþtýr.
MADDE 14. - Maddede, 10, 11 ve 12 nci maddelerde görevi belirleyen kurallarýn
nasýl uygulanacaðý gösterilmiþtir. Bir ceza hükmü, kastýn yoðunluðunu, suçun iþleniþ biçimini ve özelliðini dikkate alarak o suça çeþitli cezalar tayin etmektedir. Bir ceza hükmünde aðýrlaþtýrýcý veya hafifletici nedenler gözetilerek eylem için öngörülen cezanýn
artýrýlmasý ve eksiltilmesine iliþkin düzenlemeye de yer verilmiþ ise, bu düzenleme esas
alýnmayacak, mahkemenin görevini tayinde suç için öngörülen cezanýn üst sýnýrý göz
önünde bulundurulacaktýr.
MADDE 15. - Madde ile, sulh ceza, asliye ceza ve aðýr ceza mahkemelerinin yargý
çevresi düzenlenmektedir. Yani, görevleri 10, 11 ve 12 nci maddelerde belirtilmiþ olan
ceza mahkemelerinin coðrafî sýnýrlar bakýmýndan yetkili olduklarý yerler bu maddede
belirtilmektedir.
Kural olarak, ceza mahkemelerinin yargý çevresi, bulunduklarý il merkezi ve ilçeler ile
bunlara adlî yönden baðlanan ilçelerin idarî sýnýrlarýdýr.
Aðýr ceza mahkemeleri ile büyükþehir belediyesi bulunan illerde büyükþehir belediyesi sýnýrlarý içerisindeki il ve ilçelerin adýyla anýlan sulh veya asliye ceza mahkemelerinin
yargý çevresi, maddenin birinci fýkrasýndaki genel kuralýn istisnasý olarak, birinci fýkrada
belirtilen il veya ilçe sýnýrlarýna bakýlmaksýzýn, Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine
Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca belirlenecektir.
Anayasanýn 159 uncu maddesinin üçüncü fýkrasýnda; Adalet Bakanlýðýnýn, bir mahkemenin veya bir hâkimin veya savcýnýn kadrosunun kaldýrýlmasý veya bir mahkemenin
yargý çevresinin deðiþtirilmesi konusundaki önerilerini karara baðlama yetkisi, Hâkimler
ve Savcýlar Yüksek Kurulunun görevleri arasýnda sayýlmýþtýr.
Maddenin üçüncü fýkrasý, coðrafî durum ve iþ yoðunluðu göz önünde bulundurularak
bir ceza mahkemesinin kaldýrýlmasý veya yargý çevresinin deðiþtirilmesini Anayasanýn 159
uncu maddesine uygun olarak düzenlemektedir. Fýkrada yer alan “coðrafî durum ve iþ
yoðunluðu” ibaresindeki “ve” baðlacý duruma göre “ve, veya” anlamýnda uygulanabilecektir. Bu fýkrada yer alan diðer bir hükme göre, özel kanunlarla görevlendirilmiþ
mahkemelerin yargý çevreleri, ilgili kanunlarda belirtilmemiþ ise, bunlarýn yargý çevreleri
de Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca belirlenecektir.
MADDE 16. - Mahkemelerin teþkilâtlanmasýna paralel olarak, her il merkezi ve
ilçede, o il veya ilçenin adýyla anýlan bir Cumhuriyet baþsavcýlýðý teþkilâtý kurulmasý
öngörülmektedir.
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Dýþa karþý bir makam olarak gözüken Cumhuriyet baþsavcýlýðý kendi içerisinde iþ
bölümü yapar. Bu iþ bölümünün gereði olarak, bir Cumhuriyet baþsavcýsý ve yeteri kadar
Cumhuriyet savcýsý bulundurulur.
Maddede ayrýca, gerekli görülen yerlerde bir veya birden fazla Cumhuriyet
baþsavcývekilinin atanabileceði; atamanýn Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler
ve Savcýlar Yüksek Kurulunun kararýyla gerçekleþtirileceði belirtilmektedir.
MADDE 17. - Kuruluþu 16 ncý maddede düzenlenen Cumhuriyet baþsavcýlýðý;
Cumhuriyet baþsavcýsý, Cumhuriyet savcýlarý ve atanmýþsa Cumhuriyet baþsavcývekilinden oluþan bir bütündür. Cumhuriyet baþsavcýsý, Cumhuriyet savcýlarý ve atanmýþsa
Cumhuriyet baþsavcývekili, Cumhuriyet baþsavcýlýðý adýna iþlem yapmakta ve faaliyette
bulunmaktadýrlar.
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn görevlerinin hükme baðlandýðý maddeye göre Cumhuriyet
baþsavcýlýðýnýn görevleri esas itibarýyla üçe ayrýlmaktadýr. Bu görevler, kamu davasýnýn
açýlmasýna yer olup olmadýðýna karar vermek üzere soruþturma yapmak veya yaptýrmak;
kanun hükümlerine göre, yargýlama faaliyetlerini kamu adýna izlemek, bunlara katýlmak
ve gerektiðinde kanun yollarýna baþvurmak ve kesinleþen mahkeme kararlarýnýn yerine
getirilmesi ile ilgili iþlemleri yapmak ve izlemek þeklinde sayýlmaktadýr.
Cumhuriyet baþsavcýlýðý ihbar üzerine veya herhangi bir þekilde suç iþlendiðini haber
alýr almaz iþin gerçeðini araþtýracak, baþlangýçta basit olan þüphe, kuvvetlenerek yeterli
þüphe hâlini alýrsa kamu davasýný açacaktýr. Kamu davasý açýldýktan sonra yargýlama
faaliyetlerini kamu adýna izlemek ve bunlara katýlmak, bu arada sanýðýn lehine veya aleyhine görüþ ileri sürmek de bu görevlerdendir.
Yargýlamanýn sürekliliðine engel bir neden olmadýkça, mahkemeden mahkûmiyet
veya beraat gibi uyuþmazlýðý doðrudan doðruya çözen bir son karar alýncaya kadar
Cumhuriyet baþsavcýlýðý iddia görevini yerine getirmeye zorunludur.
Mahkemeden verilen kararýn hukuka ve kanuna aykýrý olduðu düþüncesinin varlýðý
hâlinde, kamu adýna gerektiðinde kanun yoluna baþvurmak da Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn
görevleri arasýnda yer almaktadýr.
Kamu davasý açýlmasý nedeniyle yapýlan yargýlama sonucunda verilen kararýn kesinleþmesi durumunda, kesinleþen mahkeme kararýnýn yerine getirilmesi ile ilgili iþlemlerin
de Cumhuriyet baþsavcýlýðý tarafýndan yapýlmasý ve izlenmesi öngörülmektedir.
Bunlarýn yanýnda, kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak da Cumhuriyet
baþsavcýlýðýnýn görevleri arasýnda sayýlmaktadýr.
MADDE 18. - Maddede, Cumhuriyet baþsavcýsýnýn görevleri sayýlmaktadýr.
Cumhuriyet baþsavcýlýðýný temsil etmek; baþsavcýlýðýn verimli, uyumlu ve düzenli bir þek114

ilde çalýþmasýný saðlamak, iþ bölümünü yapmak; gerektiðinde adlî görevlere iliþkin iþlemleri yapmak, duruþmalara katýlmak ve kanun yollarýna baþvurmak ile kanunlarla verilen
diðer görevleri yapmak Cumhuriyet baþsavcýsýnýn görevleri olarak hükme baðlanmaktadýr.
Bunlarýn yanýnda, Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, baþsavcýlýðý oluþturan Cumhuriyet
savcýlarý ile baþsavcývekilleri üzerinde gözetim ve denetim yetkisi olduðu gibi, aðýr ceza
mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, aðýr ceza mahkemesinin yargý yetkisine giren yerlerde görevli Cumhuriyet baþsavcýlarý, Cumhuriyet baþsavcývekilleri ve Cumhuriyet
savcýlarý ile baðlý birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi de bulunmaktadýr.
Asliye ceza Cumhuriyet baþsavcýsýnýn da o yer yargý çevresinde görevli Cumhuriyet
savcýlarý ile baðlý birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisinin bulunduðu son fýkrada
hükme baðlanmaktadýr.
MADDE 19. - Ýþlerin yoðunluðu nedeniyle gerekli görülen yerlerde Cumhuriyet
baþsavcývekilinin de görevlendirilmesi öngörüldüðünden, maddede Cumhuriyet
baþsavcývekillerinin görevleri sayýlmaktadýr. Cumhuriyet baþsavcýsýnýn verdiði görevleri
yerine getirmek; Cumhuriyet savcýlarýnýn adlî ve idarî görevlerine iliþkin iþlemlerini inceleyip Cumhuriyet baþsavcýsýna bilgi vermek; gerektiðinde adlî göreve iliþkin iþlemleri
yapmak, duruþmalara katýlmak ve kanun yollarýna baþvurmak ile Cumhuriyet
baþsavcýsýnýn yokluðunda ona vekâlet etmek Cumhuriyet baþsavcývekilinin görevleri
olarak hükme baðlanmaktadýr.
Ayný yerde görev yapan birden çok Cumhuriyet baþsavcývekilinin bulunmasý durumunda, Cumhuriyet baþsavcýsýna vekâlet edecek olaný Cumhuriyet baþsavcýsýnýn
belirleyeceði de maddede açýklanmaktadýr.
MADDE 20. - Maddede Cumhuriyet savcýsýnýn görevleri sayýlmaktadýr. Adlî göreve
iliþkin iþlemleri yapmak, duruþmalara katýlmak ve kanun yollarýna baþvurmak;
Cumhuriyet baþsavcýsý tarafýndan verilen adlî ve idarî görevleri yerine getirmek; gerektiðinde Cumhuriyet baþsavcýsýna vekâlet etmek ve kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak da Cumhuriyet savcýlarýnýn görevleri olarak hükme baðlanmaktadýr.
Maddenin son fýkrasýnda, Cumhuriyet baþsavcývekilinin bulunmadýðý yerlerde,
Cumhuriyet baþsavcýsýna vekâlet edecek olan Cumhuriyet savcýsýnýn Cumhuriyet
baþsavcýsý tarafýndan belirlenmesi öngörülmektedir.
MADDE 21. - Maddede Cumhuriyet baþsavcýlýðý bakýmýndan yetki konusu düzenlenmektedir.
Birinci fýkrada, Cumhuriyet savcýlarýnýn, bulunduklarý il merkezi veya ilçenin idarî
sýnýrlarý ile bunlara adlî yönden baðlanan ilçelerin idarî sýnýrlarý içerisinde yetkili olduklarý hükme baðlanmaktadýr.
Aðýr ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan diðer ceza mahkemelerinin yargý
çevresinde yer alan Cumhuriyet baþsavcýlýklarýnýn, yetki alanlarý içerisinde bu
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mahkemelerin görevine giren suçlarla ilgili soruþturmalarý yapmalarý, ivedi ve zorunlu
iþleri tamamladýktan sonra düþünce yazýsýna soruþturma evrakýný ekleyerek anýlan
mahkemelerin Cumhuriyet baþsavcýlýðýna göndermeleri ikinci fýkrada düzenlenmektedir.
Üçüncü fýkrada, büyükþehir belediyesi kurulmuþ yerlerde görevli Cumhuriyet
baþsavcýlarýnýn, bu yer mahkemesinin yargý çevresinde yetkili olmasý, büyükþehir belediye
sýnýrlarý içerisinde yer alan aðýr ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan diðer ceza
mahkemelerinin görevine giren iþlerde ikinci fýkra hükmünün uygulanmasý öngörülmektedir.
Cumhuriyet savcýlarýnýn gecikmesinde sakýnca bulunan veya olayýn özelliðinin gerektirdiði hâllerde, yer aldýklarý Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn yetki sýnýrlarý ile baðlý olmaksýzýn keþif ve diðer soruþturma iþlemlerini yapmakla yükümlü ve yetkili olmalarý
dördüncü fýkrada hükme baðlanmak suretiyle, soruþturmanýn daha etkin ve verimli bir
þekilde yapýlmasý amaçlanmaktadýr.
Son fýkrada, diðer kanunlarýn Cumhuriyet savcýlarýnýn yetkisine iliþkin hükümlerinin
saklý olduðu belirtilmektedir.
MADDE 22. - Maddede, yürürlükteki kanunlara göre, Cumhuriyet savcýlýðýnýn görev
yapacaðý belirtilen mahkemelerdeki duruþmalara, Cumhuriyet baþsavcýsý, görevlendireceði Cumhuriyet baþsavcývekili veya Cumhuriyet savcýsýnýn katýlacaðý öngörülmektedir.
Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda bulunan Cumhuriyet baþsavcýsý, Cumhuriyet
baþsavcývekili ile Cumhuriyet savcýlarýndan bir veya birkaçýnýn duruþmalara katýlabilmesi olanaklýdýr.
Ceza yargýlamasý hukukunda Cumhuriyet savcýsý, Cumhuriyet baþsavcýlýðý makamýný
temsile yetkili kýlýnan kiþidir. Cumhuriyet baþsavcýsýndan baþka bir veya birden fazla
Cumhuriyet savcýsýnýn bulunmasý, baþsavcýlýk makamýnýn “birlik ve bölünmezliði” ilkesi
ile açýklanabilir, bu nedenle bir Cumhuriyet savcýsýnýn baþladýðý davaya diðer bir
Cumhuriyet savcýsý devam edebilir. Açýlmýþ olan bir davada “iddia makamýný” bir veya
birkaç Cumhuriyet savcýsý temsil edebilir. Burada önemli olan, “makamýn temsil edilmesi”dir. Her bir Cumhuriyet savcýsýnýn makamý temsile yetkisi vardýr.
MADDE 23. - Maddede, aðýr ceza mahkemelerinin bulunduðu yargý çevresinde görev
yapmak üzere bir adlî yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonu kurulacaðý hükme
baðlanmaktadýr. Adalet komisyonu, 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanununda düzenlenmiþ olduðundan, bunlarýn, kuruluþ þekli, görev ve yetkileri hakkýnda söz konusu
Kanundaki hükümlerin uygulanacaðý ifade edilmektedir.
MADDE 24. - Maddeyle, mahkemelerde ve Cumhuriyet baþsavcýlýklarýnda bir yazý
iþleri müdürlüðünün kurulmasý; ayrýca Cumhuriyet baþsavcýlýklarýnda Adalet
Bakanlýðýnca gerekli görülen yerlerde idarî, malî ve teknik iþlerle ilgili müdürlüklerin
kurulmasý; her müdürlükte bir müdür ve yeterli sayýda memurun bulundurulmasý hükme
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baðlanarak, yargýlama iþlemlerinde verimlilik, iþbirliði ve gerekli sür’atin saðlanmasý için
yargýlamada yardýmcý idarî teþkilâtlanma düzenlenmektedir.
MADDE 25. - Maddede, bölge adliye mahkemelerinin, bölgelerin coðrafî durumlarý
ve iþ yoðunluðu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulunun olumlu görüþü alýnarak Adalet Bakanlýðýnca kurulacaðý, bu mahkemelerin
yargý çevrelerinin belirlenmesine, deðiþtirilmesine veya bu mahkemelerin kaldýrýlmasýna
Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca karar verileceði, alýnan kararlarýn Resmî Gazetede yayýmlanacaðý öngörülmektedir.
MADDE 26. - Maddede, bölge adliye mahkemelerinin oluþumunda, baþkanlýk,
baþkanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðý, bölge adliye
mahkemesi adalet komisyonu ve müdürlüklerin bulunduðu belirtilmektedir.
MADDE 27. - Her bölge adliye mahkemesinde, mahkemeyi temsil ve ayrýca baþkanlar kurulu ile adalet komisyonuna da baþkanlýk etmek üzere bir baþkanýn bulunmasý, bölge
adliye mahkemesi baþkanlýðýnýn baþkan ile yazý iþleri müdürlüðünden oluþmasý esasý
getirilmektedir.
MADDE 28. - Maddede, baþkanlar kurulunun oluþumu gösterilmekte, bölge adliye
mahkemesi baþkaný ile daire baþkanlarýnýn yokluðunda kurula kimin baþkanlýk edeceði ve
kimlerin katýlacaðý duraksamaya yer býrakmayacak biçimde belirtilmektedir.
MADDE 29. - Maddede, bölge adliye mahkemelerinin hukuk ve ceza dairelerinden
oluþacaðý, her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve en az iki ceza dairesinin
bulunacaðý, gerekli hâllerde Adalet Bakanlýðýnýn önerisi üzerine Hâkimler ve Savcýlar
Yüksek Kurulunca daire sayýsýnýn artýrýlýp azaltýlabileceðine iliþkin konular düzenlenmekte ayrýca, her dairede bir baþkan ve iþ durumuna göre yeterli sayýda üye bulunacaðý
belirtilmektedir.
MADDE 30. - Kamu hukukunun savunulmasýný, ceza davalarýna iliþkin hüküm ve
kararlarla ilgili yazýlý düþünce düzenlenmesini, duruþmalara katýlýp görüþ bildirilmesini,
bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararlarýna karþý tanýnan kanun yollarýna baþvurulmasýný saðlamak üzere her bölge adliye mahkemelerinde bir Cumhuriyet
baþsavcýlýðýnýn bulunmasý gerekli görülmüþtür.
Maddede, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn bir Cumhuriyet
baþsavcýsý ile yeteri kadar Cumhuriyet savcýsýndan oluþacaðý, en kýdemli Cumhuriyet
savcýsýnýn, Cumhuriyet baþsavcývekili olarak görev yapacaðý vurgulanmýþtýr.
MADDE 31. - Maddeyle, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun, bölge adliye
mahkemesi baþkanýnýn baþkanlýðýnda, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca daire
baþkanlarý arasýndan belirlenen bir asýl üye ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
baþsavcýsýndan oluþacaðý, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunun ayrýca daire baþkan
veya üyeleri arasýndan bir yedek üye belirleyeceði öngörülmüþtür. Baþkanýn yokluðunda
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en kýdemli daire baþkanýnýn, Cumhuriyet baþsavcýsýnýn yokluðunda Cumhuriyet
baþsavcývekilinin, asýl üyenin yokluðunda ise yedek üyenin komisyona katýlacaðý belirtilerek, komisyonun toplantý ve karar nisabý düzenlenmiþtir.
MADDE 32. - Maddede, bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýnda, bölge adliye
mahkemeleri dairelerinde, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda ve bölge
adliye mahkemesi adalet komisyonunda birer yazý iþleri müdürlüðü ile bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðýnda ayrýca bir idarî iþler müdürlüðü ve ihtiyaç duyulan diðer müdürlüklerin kurulmasý öngörülmekte, her müdürlükte bir müdür ile yeterli
sayýda memur bulunacaðý ve bu müdürlüklerde çalýþanlarýn atama, disiplin ve diðer özlük
iþlerinde adlî yargý ilk derece mahkemelerinde görevli personelin tâbi olduklarý hükümlerin uygulanacaðý belirtilmektedir.
MADDE 33. - Maddede bölge adliye mahkemelerinin görevleri düzenlenmektedir.
Adlî yargý ilk derece mahkemelerinden verilen kimi hükümlerin kesin nitelikte olduðu
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile özel
kanunlarda açýkça belirtilmiþ; diðer yandan, kimi hüküm ve kararlar ile ara kararlarýna
karþý herhangi bir kanun yolu öngörülmemiþtir.
Bölge adliye mahkemeleri, adlî yargý ilk derece mahkemelerinden verilen ve kesin
olmayan hüküm ve kararlara karþý yapýlacak baþvurularý incelemek, gerekli hâllerde
duruþma yapmak suretiyle karara baðlamakla görevlidirler.
Ara kararlarýna karþý esas hükümle birlikte istinaf yoluna baþvurulabilecektir.
Bölge adliye mahkemeleri ayrýca yargý çevresi içerisindeki adlî yargý ilk derece
mahkemesi hâkimleri hakkýnda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre açýlacak
tazminat davalarýna, adlî yargý ilk derece mahkemesi olarak bakmak ve kanunlarla verilen
diðer görevleri de yerine getirmekle yükümlüdürler.
MADDE 34. - Maddede, bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn görevleri sayýlmýþtýr.
Mahkemeyi temsil etmek yetkisinin, Tasarýnýn 27 nci maddesine göre her bölge adliye
mahkemesinde bulunan, 28 ve 31 inci maddelerine göre de bölge adliye mahkemesi
baþkanlar kurulu ve bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun da baþkaný olan bölge
adliye mahkemesi baþkanýna ait olduðu açýkça belirtilmiþtir. Bölge adliye mahkemesi
baþkanlar kuruluna ve bölge adliye mahkemesi adalet komisyonuna baþkanlýk etmek,
baþkanlar kurulu ile adalet komisyonunca alýnan kararlarý yürüterek yerine getirilmelerini
saðlamak, baþkanýn görevi olarak düzenlenmiþtir. Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalýþmasýný saðlamak, genel yönetim iþlerini yürütmek ve bu konuda gerekli olan
önlemleri almak, mahkeme memurlarýný denetlemek veya denetletmek, bu personelden
kendisine doðrudan baðlý olanlar hakkýnda ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarýný
uygulamak da baþkanýn görevi olarak sayýlmýþtýr. Ayrýca hükme baðlanan iþlerde,
dairelerin adlî yargý ilk derece mahkeme hâkim ve savcýlarýna verdikleri notla ilgili düzen118

ledikleri not fiþlerini mercilerine göndermek ve kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak, baþkanýn görevi olarak belirtilmiþtir.
MADDE 35. - Maddede bölge adliye mahkemesi baþkanlar kurulunun görevleri belirtilmektedir.
Maddede bölge adliye mahkemesi baþkanlar kurulunun; hukuk ve ceza dairelerinin
numaralarýný ve aralarýndaki iþbölümünü belirleyeceði ve dairelerin kendi aralarýnda iþ
bölümü nedeniyle çýkan uyuþmazlýklarý karara baðlayacaðý, bir dairede herhangi bir
nedenle boþalma olup kendi üyeleri ile toplanamadýðý hâllerde, ilgisine göre diðer
dairelerden üye görevlendirileceði; re’sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk
veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre istinaf yoluna baþvurma hakký
bulunanlarýn, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasýnda ya da bu mahkeme ile baþka bir bölge adliye
mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasýnda uyuþmazlýk bulunmasý hâlinde bu uyuþmazlýðýn giderilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine kendi görüþlerini de ekleyerek Yargýtay Birinci Baþkanlýðýndan isteyeceði ifade edilerek, kurulun toplanma ve karar nisabý düzenlenmektedir.
MADDE 36. - Maddede, bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinin görevleri sayýlmaktadýr. Bölge adliye mahkemeleri öncelikle adlî yargý ilk derece hukuk
mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karþý yapýlacak baþvurularý inceleyip karara baðlamakla görevli kýlýnmýþtýr. Bu düzenleme tabiîdir. Çünkü adlî
yargý ilk derece mahkemelerinden verilen ve kesin olmayan kararlara karþý taraflarýn
baþvurabilecekleri ilk kanun yolu istinaf yolu olacaktýr. Ýkinci olarak, mevcut düzenlemede adlî yargý ilk derece mahkemesi hâkimleri aleyhine Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanununa göre açýlacak tazminat davalarý için farklý görevli ve yetkili mahkemeler belirtilmiþ iken, yapýlan düzenlemeyle bu davalar sadece bölge adliye mahkemelerinde açýlýp
karara baðlanabilecektir. Bölge adliye mahkemeleri bu davalara adlî yargý ilk derece
mahkemesi olarak bakacaklardýr.
Bölge adliye mahkemelerinin diðer bir görevi, merci tayinine iliþkindir. Hukuk
mahkemeleri arasýndaki, olumsuz yetki ve görev uyuþmazlýklarý da bölge adliye
mahkemesi hukuk dairelerinin görevine girmektedir. Mevcut düzenlemede bu uyuþmazlýklarýn çözümü temyiz incelemesi sýrasýnda Yargýtay tarafýndan yapýlmaktadýr. Ancak,
yetki ve görev gibi esasa iliþkin olmayan uyuþmazlýklarýn temyiz incelemesine konu
olmayýp, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde incelenip sonuçlanmasý daha uygun
olacaðýndan, bu yönde deðiþiklik yapýlmýþtýr. Bunun gibi, yetkili adlî yargý ilk derece
hukuk mahkemesinin bir davaya bakmasýna fiilî veya hukukî bir engel çýkmasý veya iki
mahkemenin yargý sýnýrlarý kapsamýnýn belirlenmesinde tereddüt edilmesi hâlinde bölge
adliye mahkemesi hukuk dairesi, o davanýn bölge adliye mahkemesi yargý çevresi
içerisinde baþka bir hukuk mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine karar
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verecektir. Son olarak hukuk daireleri kanunlarla verilen diðer görevleri yerine getirecektir.
MADDE 37. - Bölge adliye mahkemesi ceza daireleri, adlî yargý ilk derece ceza
mahkemelerinden verilen ve kesin nitelikte olmayan hüküm ve kararlara karþý yapýlacak
baþvurularý incelemek, usul ve esas yönünden bir eksiði bulunmayanlarý dosya üzerinde
sonuçlandýrmak, kovuþturma yapýlmasýnda ve delillerin toplanmasýnda hukuka aykýrýlýk
veya eksiklik bulunmasý hâlinde ise, yeniden yargýlama yaparak esas hakkýnda hüküm
kurmakla görevlidir.
Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin görevleri arasýnda ayrýca, yargý çevresi
içerisinde bulunan adlî yargý ilk derece ceza mahkemeleri arasýnda doðan olumlu veya
olumsuz yetki ve görev uyuþmazlýklarýný çözmek, yargý çevresindeki adlî yargý ilk derece
ceza mahkemeleri hâkimlerinin davayý görmekte hukukî veya fiilî engellerinin çýkmasý
hâlinde davayý bölge adliye mahkemesi yargý çevresindeki baþka bir adlî yargý ilk derece
ceza mahkemesine nakletmek ve kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak yükümlülüðü
bulunmaktadýr.
MADDE 38. - Bölge adliye mahkemesi daire baþkanlarýnýn görevlerinin düzenlendiði
bu maddede, dairelerin uyumlu, verimli, düzenli çalýþmasýný, iþlerin makul süre içinde
incelenmesini ve karara baðlanmasýný saðlamak, dairenin kendi kararlarý arasýnda meydana gelen farklýlýk ve uyumsuzluklarýn giderilmesi için tedbirler almak, dosya hakkýnda
rapor hazýrlayacaklarý tespit etmek ve kararlarýn yazýlmasýný saðlamak; personelin sicil
raporlarýný düzenlemek ve izin iþlemlerini yürütmek; dairedeki yazý iþleri müdürlüðünün
iþleyiþini denetlemek, gerekli durumlarda personel hakkýnda ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalarýný uygulamak ve kanunlarla verilen diðer görevleri yapmak, daire baþkanýnýn
görevleri olarak sayýlmaktadýr.
MADDE 39. - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevlerinin belirlendiði bu madde,
esas olarak 2797 sayýlý Yargýtay Kanununun 25 inci maddesinde yer alan Yargýtay
üyelerinin görevleri dikkate alýnarak düzenlenmiþtir. Daire baþkaný tarafýndan kendilerine
verilen dosyalarý incelemek ve heyete sunmak, duruþmalý iþlerde rapor hazýrlamak ve
kararlarýný yazmak; dairelerindeki duruþma ve müzakerelere katýlmak; dairenin uyumlu,
verimli ve düzenli çalýþmasýnýn saðlanmasýnda ve iþlerin makul sürede incelenip karara
baðlanmasýnda daire baþkanýna yardým etmek ve bu Kanun uyarýnca daire baþkaný tarafýndan verilen diðer görevleri yapmak, bölge adliye mahkemesi üyelerinin görevleri olarak
belirlenmiþtir.
MADDE 40. - Maddede, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðýný temsil
edecek olan baþsavcýnýn görevleri belirtilmektedir.
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðýný temsil eden bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, Cumhuriyet baþsavcýlýðýnýn verimli, uyumlu ve
düzenli çalýþmasýný saðlamak, bölge adliye mahkemesinin genel yönetim iþlerini yürüt120

mek görevi bulunmaktadýr. Ayrýca, Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, bölge adliye mahkemesine
gelen ceza davalarýna iliþkin hüküm ve kararlara ait dosyalarý inceleyerek yazýlý
düþünceyle birlikte ilgili daireye göndermek veya gönderilmelerini saðlamak; davalarýn
duruþmalarýnda bulunmak veya bulunulmasýný saðlamak; ceza dairelerinin kararlarýna
karþý gerektiðinde kanun yollarýna baþvurmak; dairelerin benzer olaylarda kesin olarak
verdikleri kararlarý arasýndaki uyuþmazlýðýn giderilmesi için baþkanlar kuruluna baþvurmak gibi yargýsal faaliyetlere iliþkin görevleriyle, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
savcýlarýnýn ilerleme belgelerini düzenlemek ve bunlar üzerindeki gözetim ve denetim
yetkisini yerine getirmek, Cumhuriyet baþsavcýlýðý müdürlüklerini ve personelini denetlemek veya denetletmek, görevli personel hakkýnda ilgili kanunda belirtilen disiplin
cezalarýný uygulamak biçimindeki idarî görevleri tereddütlere yer býrakmayacak þekilde
açýklanmaktadýr. Ayrýca maddede, tek tek sayýlan idarî ve adlî görevlerden baþka
Cumhuriyet baþsavcýsýnýn, kanunlarla verilen diðer görevleri de yapmakla sorumlu olduðu
vurgulanmaktadýr.
MADDE 41. - Maddede, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savcýlarýnýn görevleri
belirtilmektedir.
Cumhuriyet savcýlarýnýn, bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarýna iliþkin olan
hüküm ve kararlara ait olup, kendilerine verilen dosyalarý inceleyerek yazýlý düþünceyle
birlikte ilgili daireye yollayacaklarý ve duruþmalý iþlerde duruþmalara katýlýp görüþ ve
isteklerini bildirecekleri öngörülmektedir. Cumhuriyet savcýlarýnýn bölge adliye
mahkemesi ceza daireleri kararlarýna karþý gerektiðinde kanun yollarýna baþvurabilecekleri, Cumhuriyet baþsavcýsýnca ve kanunlarla verilen diðer görevleri de yapacaklarý belirtilmektedir.
MADDE 42. - Maddeyle, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görevleri
belirlenmektedir. Aðýr ceza mahkemelerinin bulunduðu yerlerde kurulan adlî yargý ilk
derece mahkemesi adalet komisyonlarý gibi, bölge adliye mahkemelerinde de adalet
komisyonu kurulacaktýr. Bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn baþkanlýðýnda kurulacak
komisyon, bölge adliye mahkemeleri hâkim ve savcýlarý dýþýnda kalan personeli hakkýnda
2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanununun 114 üncü maddesiyle adlî yargý ilk derece
mahkemesi adalet komisyonuna verilen tüm görevleri yerine getirecek, ayrýca kanunlarla
verilen diðer görevleri yapacaktýr.
MADDE 43. - Madde, bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýna, daire baþkanlýklarýna ve
üyeliklere deneyimli, üstün baþarýlarýný kanýtlamýþ olanlarýn atanmalarýný saðlamak için,
bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn birinci sýnýf; daire baþkan ve üyelerinin de birinci sýnýfa ayrýlmýþ ve Yargýtay üyeliðine seçilme hakkýný yitirmemiþ adlî yargý hâkim ve savcýlarý
arasýndan atanmalarýný öngörmektedir.
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Bölge adliye mahkemesi baþkaný müstakil olarak atanabileceði gibi iþ yoðunluðu da
gözetilerek nitelik ve yeterliliði uygun bulunan bir daire baþkanýnýn ayný zamanda bölge
adliye mahkemesi baþkaný olarak görevlendirilmesi de olanaklýdýr.
Atamalar, Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca yapýlacaðýndan, niteliklerin 2802
sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanunu hükümlerine göre belirleneceðinde kuþku yoktur.
MADDE 44. - Maddede, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðýna
atanacak olan Cumhuriyet baþsavcýsý ile savcýlarýnýn nitelikleri gösterilmektedir.
Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlarýnýn birinci sýnýfa ayrýlmýþ ve
Yargýtay üyeliðine seçilme hakkýný yitirmemiþ; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
savcýlarýnýn ise, hâkimlik ve savcýlýk mesleðinde fiilen en az sekiz yýl görev yapmýþ ve
üstün baþarýsý ile bölge adliye mahkemelerinde yararlý olacaðý anlaþýlmýþ bulunan adlî
yargý hâkim ve savcýlarý arasýndan atanmalarý öngörülmektedir.
Bu sayýlan nitelikler gözetilerek atama Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulunca
yapýlacaktýr.
MADDE 45. - Maddeyle, Yargýtay daire baþkaný ve üyelerinin kazanýlmýþ haklarý ile
üyelik hukuklarý saklý kalmak üzere, istekleri üzerine Hâkimler ve Savcýlar Yüksek
Kurulunca bölge adliye mahkemesi baþkanlýðýna, daire baþkanlýklarýna veya Cumhuriyet
baþsavcýlýðýna atanabilecekleri, bunlarýn baþka bir bölge adliye mahkemesine atanmasýnda da ayný usulün uygulanacaðý belirtilmektedir.
Ayrýca Adalet Bakanlýðý merkez kuruluþunun üst düzey yönetiminde görev yapan adlî
yargý hâkim sýnýfý mensuplarýnýn, kendi istekleri üzerine bölge adliye mahkemesi baþkanlýðý, daire baþkanlýðý ve bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet baþsavcýlýðýna, Hâkimler ve
Savcýlar Yüksek Kurulunca atanabilecekleri konusunda düzenleme yapýlmaktadýr.
MADDE 46. - Bölge adliye mahkemesi dairelerinin bir baþkan ve iki üyenin katýlmasýyla toplanacaðý, görüþmelerin gizli yapýlacaðý ve çoðunlukla karar verileceði belirtilmekte, bir dairenin hukukî veya fiilî nedenlerle toplanamamasý halinde yapýlacak
iþlemin ne olacaðý açýklanmakta, daire baþkanýnýn hukukî veya fiilî nedenlerle toplantýda
bulunamamasý halinde ise dairenin en kýdemli üyesinin baþkanlýk görevini yerine getireceði maddede hükme baðlanmaktadýr.
MADDE 47. - Maddede, bölge adliye mahkemesi baþkaný, daire baþkanlarý, üyeleri,
Cumhuriyet baþsavcýsý ve Cumhuriyet savcýlarýnýn görevden doðan veya görev sýrasýnda
iþlenen suçlarý ile þahsî suçlarýndan dolayý haklarýnda yapýlacak soruþturma ve kovuþturmalarda bunlarýn tâbi olduklarý özel kanunlarda yazýlý hükümlerin uygulanacaðý ifade
edilmekte, ayrýca bu soruþturma ve kovuþturmada görevli ve yetkili merciler gösterilmektedir.
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MADDE 48. - Maddede, bölge adliye mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri
Cumhuriyet baþsavcýlýðý ile bölge adliye mahkemesi adalet komisyonlarýnýn, adalet
baþmüfettiþleri tarafýndan denetleneceði öngörülmektedir.
MADDE 49. - Bölge adliye mahkemesi baþkanýnýn görevine iliþkin 34 üncü maddede,
hükme baðlanan iþlerde adlî yargý ilk derece hâkim ve savcýlarýna not verilmesi
öngörüldüðünden, bu düzenlemeye paralel olarak, 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar
Kanununun hâkim ve savcýlara verilen notlarla ilgili 28 inci maddesinde deðiþiklik yapýlmakta ayrýca, Tasarýyla bölge adliye mahkemelerinde bölge adliye mahkemesi adalet
komisyonlarý oluþturulduðundan uygulamada oluþabilecek tereddütleri gidermek amacýyla, 113 ve 114 üncü maddelerde deðiþiklik yapýlarak “adlî yargý adalet komisyonlarý”
ibaresi “adlî yargý ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarý” olarak deðiþtirilmektedir.
MADDE 50. - Maddeyle, 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar Kanununa ekli (1) sayýlý
cetvelde bölge adliye mahkemelerinde kullanýlacak görev unvanlarýyla ilgili yapýlacak
ilaveler gösterilmektedir.
MADDE 51. - Ayný yer bölge adliye mahkemelerinin hukuk veya ceza daireleri
tarafýndan benzer olaylarda birbirine uymayan ve kesin olarak verilen kendi kararlarý
arasýnda içtihat uyuþmazlýðý olabileceði gibi farklý yer bölge adliye mahkemelerinin hukuk
veya ceza dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlar arasýnda da uyuþmazlýk bulunabilir.
Bu gibi içtihat uyuþmazlýklarýnýn giderilmesini saðlamak ve uygulamada bütünlük saðlamak amacýyla Yargýtay Kanununun 15 inci maddesinde deðiþiklik yapýlarak, Hukuk ve
Ceza Genel Kurullarýna bu uyuþmazlýklarýn giderilmesi görevi verilmektedir.
MADDE 52. - Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasý nedeniyle 492 sayýlý Harçlar
Kanununa baðlý (1) sayýlý tarifede gerekli deðiþiklikler yapýlmaktadýr.
MADDE 53. - Tasarýya Ekli (1) ve (2) sayýlý listelerde yer alan kadrolarýn 190 sayýlý
Genel Kadro ve Usulü Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) ve (II) sayýlý
Cetvellerin ilgili bölümüne eklendiði açýklanmýþtýr.
MADDE 54. - Tasarýyla adlî yargý ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye
mahkemelerinin kuruluþ, görev ve yetkileri yeniden düzenlendiðinden, maddede, bu
düzenlemenin sonucu olarak yürürlükten kaldýrýlmasý gereken kanun ve kanun hükümleri
gösterilmektedir.
GEÇÝCÝ MADDE 1. - Tasarýnýn kanunlaþarak yürürlüðe girdiði tarihte görüþülmekte
olan davalar açýsýndan mahkemelerin görevinde deðiþiklik olmasý halinde, üst görevli
mahkemenin yargýlamaya devam edeceði, alt görevli mahkemenin ise görevsizlik kararý
vererek dosyayý üst görevli mahkemeye göndereceði düzenlenmektedir.
GEÇÝCÝ MADDE 2. - Maddede, Adalet Bakanlýðýnca, Kanunun yürürlüðe girdiði
tarihten itibaren en geç iki yýl içinde 25 nci maddede belirtilen onbeþ adet bölge adliye
mahkemesinin kurulmasý öngörülmektedir. Bölge adliye mahkemelerinin kuruluþu, yargý
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çevreleri ve tüm yurtta göreve baþlayacaklarý tarihin Resmî Gazetede ilân edileceði belirtilerek, bu mahkemeler göreve baþlamadan önce ilk olarak yapýlacak baþkan, daire
baþkanlarý ve üyeler ile Cumhuriyet baþsavcýsý ve savcýlarýnýn atamalarýnýn Hâkimler ve
Savcýlar Yüksek Kurulunca yapýlacaðý, bölge adliye mahkemelerinde görev yapacak diðer
personelin atamalarýnýn da bu süre içinde yapýlacaðý hükme baðlanmaktadýr.
GEÇÝCÝ MADDE 3. - Maddede, bölge adliye mahkemeleri için ihtiyaç duyulan bina,
araç ve gereçlerin saðlanmasýna iliþkin konular düzenlenmektedir.
MADDE 55. - Yürürlükle ilgilidir.
MADDE 56. - Yürütmeyle ilgilidir.
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EK 3: HUKUK USULÜ MUHAKEMELERÝ KANUNUNDA
DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA ÝLÝÞKÝN KANUN
(Kanun No: 5236 R. G. Tarih : 07.10.2004 R.G. No : 25606)
MADDE 1.- 18.6.1927 tarihli ve 1086 Sayýlý Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
25 inci maddesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 25.- Yetkili mahkemenin bir davaya bakmasýna fiilî veya hukukî bir engel
çýktýðý veya iki mahkemenin yargýsal sýnýrlarý kapsamýnýn belirlenmesinde tereddüt
edildiði takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk derece mahkemeleri için bölge adliye
mahkemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yargýtaya baþvurulur.
Ýki mahkemenin ayný dava hakkýnda göreve veya yetkiye iliþkin olarak verdikleri
kararlar kanun yoluna baþvurulmaksýzýn kesinleþtiði takdirde, görevli veya yetkili
mahkeme ilgisine göre bölge adliye mahkemesince veya Yargýtayca belirlenir.
Bölge adliye mahkemesince veya Yargýtayca verilen merci tayini kararlarý ile kanun
yolu incelemesi sonucunda kesinleþen göreve veya yetkiye iliþkin kararlar, davaya ondan
sonra bakacak mahkemeyi baðlar.
MADDE 2.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci
cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Aksi takdirde memnuniyet sebebinin doðduðu tarihten itibaren yapýlan tüm iþlemler,
kararý veren ilk derece mahkemesi ise bölge adliye mahkemesince, bölge adliye
mahkemesi ise Yargýtayca iptal olunabilir.
MADDE 3.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 33 üncü maddesine aþaðýdaki
fýkra eklenmiþtir.
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin baþkan ve üyelerinin reddi istemi, reddedilen baþkan ve üye katýlmaksýzýn görevli olduðu dairece incelenerek karara baðlanýr.
MADDE 4.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 35 inci maddesinin son fýkrasý
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýlk derece mahkemesinin bu kararlarýna karþý istinaf yoluna, bölge adliye mahkemesi
hukuk dairelerinin baþkan ve üyeleri hakkýndaki kararlarýna karþý da temyiz yoluna ancak
hükümle birlikte baþvurulabilir.
MADDE 5.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 36 ncý maddesinin son
fýkrasýnýn son cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Merci kararýnýn uygun bulunmayarak kaldýrýlmasý veya bozulmasý hâlinde tahsil olunmuþ para cezasý ilgilinin isteði üzerine geri verilir.
125

MADDE 6.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 36/A maddesi aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.
MADDE 36/A.- Esas hüküm bakýmýndan istinaf yolu kapalý bulunan dava ve iþlerde
hâkimin reddi istemi ile ilgili merci kararlarý kesindir.
Esas hüküm bakýmýndan istinaf yolu açýk bulunan dava ve iþlerde ise ret istemi
hakkýndaki merci kararlarýna karþý tefhim veya tebliði tarihinden itibaren yedi gün içinde
istinaf yoluna baþvurulabilir; bu hâlde 426/G maddesi hükmü uygulanmaz. Bölge adliye
mahkemesinin bu husustaki kararlarýna uymak zorunludur.
Ret isteminin reddine iliþkin merci kararýnýn bölge adliye mahkemesince uygun bulunmayarak kaldýrýlmasý veya ret isteminin kabulüne dair merci kararýnýn bölge adliye
mahkemesince uygun bulunmasý hâlinde, ret sebebinin doðduðu tarihten itibaren reddedilen hâkimce yapýlmýþ olan ve ret isteminde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili
iþlemler, davaya daha sonra bakacak hâkim tarafýndan iptal olunur.
MADDE 7.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 36/A maddesinden sonra gelmek
üzere aþaðýdaki 36/B maddesi eklenmiþtir.
MADDE 36/B.- Esas hüküm bakýmýndan temyiz yolu kapalý bulunan dava ve iþlerde,
bölge adliye mahkemesi baþkan ve üyelerinin reddine iliþkin bölge adliye mahkemesi
kararlarý kesindir.
Esas hüküm bakýmýndan temyiz yolu açýk bulunan dava ve iþlerde ise, ret istemi
hakkýndaki karar, tefhim veya tebliði tarihinden itibaren yedi gün içinde temyiz edilebilir.
Bu hâlde 426/G maddesi hükmü uygulanmaz. Yargýtayýn bu husustaki kararýna uymak
zorunludur.
Bölge adliye mahkemesi hâkiminin reddine iliþkin istemin reddi konusundaki kararýn
temyizi üzerine Yargýtayca bozulmasý veya ret isteminin kabulüne iliþkin kararýn
Yargýtayca onanmasý hâlinde, ret sebebinin doðduðu tarihten itibaren reddedilen hâkimce
yapýlmýþ olan ve ret isteminde bulunan tarafça itiraz edilen esasa iliþkin iþlemler, davaya
daha sonra bakacak olan bölge adliye mahkemesi tarafýndan iptal olunur.
MADDE 8.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 37 nci maddesine aþaðýdaki
cümle eklenmiþtir.
Bu konuda verilecek kararlar kesindir.
MADDE 9.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 48 inci maddesinin ikinci
fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ayný mahkemede görülmekte olan davalar yönünden verilen birleþtirme ve ayýrma
hususundaki ilk derece mahkemesi kararlarý hakkýnda istinaf yoluna; bölge adliye
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mahkemesi kararlarý hakkýnda ise temyiz yoluna; ancak hükümle birlikte gidilebilir. Þu
kadar ki, bu husus tek baþýna; bölge adliye mahkemesinde hükmün kaldýrýlarak esastan
incelenmesi, Yargýtay da bozma sebebi teþkil etmez.
MADDE 10.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 149 uncu maddesi aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 149.- Duruþma herkese açýktýr.
Genel ahlâkýn veya kamu güvenliðinin kesin olarak gerekli kýldýðý hâllerde, duruþmanýn bir kýsmýnýn veya tamamýnýn kapalý yapýlmasýna mahkemece karar verilebilir.
Duruþmanýn kapalý yapýlmasý konusundaki gerekçeli karar açýk duruþmada açýklanýr.
Kapalý yapýlan duruþmalar hakkýnda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümleri
uygulanýr.
MADDE 11.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 170 inci maddesi aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 170.- Ýlk derece mahkemeleri veya bölge adliye mahkemelerine yapýlacak
eski hâle getirme istemleri, hadiseler hakkýndaki usule, Yargýtayda ileri sürülecek eski hâle
getirme istemleri, temyiz usulüne göre yapýlýr ve incelenir.
MADDE 12.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 176 ncý maddesinin üçüncü ve
son fýkralarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Adlî ara verme süresi içinde, yukarýdaki fýkralarda gösterilenler dýþýnda kalan dava ve
iþlerle ilgili olarak verilen dava, karþýlýk dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri, bunlara karþý
verilen cevap dilekçelerinin ve dosyasý iþlemden kaldýrýlan davalarý yenileme
dilekçelerinin alýnmasý, ilâm verilmesi, her türlü tebligat, dosyanýn baþka bir mahkemeye,
bölge adliye mahkemesine veya Yargýtaya gönderilmesi iþlemleri de yapýlýr.
Bu madde hükümleri bölge adliye mahkemesi ve Yargýtay incelemelerinde de uygulanýr.
MADDE 13.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 193 üncü maddesinin üçüncü
fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Her iki hâlde kararýn kesinleþmesi tarihinden itibaren on gün içinde yeniden dilekçe
verilmesi veya yeniden çaðrý kâðýdý teblið ettirilmesi gerekir.
MADDE 14.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 388 inci maddesinin (4)
numaralý bendinde geçen “kanun yollarý” ibaresi “kanun yolu ve süresi” olarak deðiþtirilmiþtir.
MADDE 15.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Üçüncü Bap baþlýðý “Kanun
Yollarý”, Birinci Fasýl baþlýðý “Ýstinaf” olarak deðiþtirilmiþ ve Kanuna aþaðýdaki 426/A ilâ
426/U maddeleri eklenmiþtir.
127

Ýstinaf yoluna baþvurulabilen kararlar
MADDE 426/A.- Ýlk derece mahkemelerinden verilen nihaî kararlara karþý istinaf yoluna baþvurulabilir.
Miktar veya deðeri birmilyar lirayý geçmeyen malvarlýðý davalarýna iliþkin kararlar
kesindir.
Alacaðýn bir kýsmýnýn dava edilmiþ olmasý durumunda birmilyar liralýk kesinlik sýnýrý
alacaðýn tamamýna göre belirlenir.
Alacaðýn tamamýnýn dava edilmiþ olmasý durumunda, kararda asýl isteminin kabul
edilmeyen bölümü birmilyar lirayý geçmeyen taraf, istinaf yoluna baþvuramaz.
Ýlk derece mahkemelerinin diðer kanunlarda temyiz edilebileceði veya haklarýnda
Yargýtaya baþvurulabileceði belirtilmiþ olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanýna giren dava ve iþlere iliþkin nihaî kararlarýna karþý bölge adliye mahkemelerine baþvurulabilir.
Ýstinaf dilekçesi
MADDE 426/B.- Ýstinaf yoluna baþvurma, dilekçeyle yapýlýr ve dilekçeye karþý
tarafýn sayýsý kadar örnek eklenir.
Ýstinaf dilekçesinde aþaðýdaki hususlar bulunur:
1. Baþvuran ile karþý tarafýn davadaki sýfatlarý, adý, soyadý ve adresleri.
2. Varsa yasal temsilci ve vekillerinin adý, soyadý ve adresleri.
3. Kararýn hangi mahkemeden verilmiþ olduðu ve tarihi ile sayýsý.
4. Kararýn baþvurana teblið edildiði tarih.
5. Kararýn özeti.
6. Baþvuru sebepleri ve gerekçesi.
7. Ýstem sonucu.
8. Baþvuranýn veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzasý.
Ýstinaf dilekçesi, baþvuranýn kimliði ve imzasýyla, baþvurulan kararý yeteri kadar belli
edecek kayýtlarý taþýmasý durumunda diðer hususlar bulunmasa bile reddolunmayýp,
426/O maddesi çerçevesinde gerekli inceleme yapýlýr.
Ýstinaf dilekçesinin verilmesi
MADDE 426/C.- Ýstinaf dilekçesi, kararý veren mahkemeye veya baþka bir yer
mahkemesine verilebilir. Ýstinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmiþse, o mahkemece
bölge adliye mahkemesi baþvuru defterine kaydolunur ve baþvurana ücretsiz bir alýndý belgesi verilir.
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Kararý veren mahkemeden baþka bir mahkemeye verilmiþ olan istinaf dilekçesi, bu
mahkemece yukarýdaki fýkraya göre iþlem yapýldýktan sonra kararý veren mahkemeye
örnekleriyle birlikte gönderilir. Bu durum derhâl mahkemesine bildirilir.
Ýstinaf yoluna baþvurma tarihi konusunda 178 inci madde hükmü uygulanýr.
Dosya, kararý veren mahkemece, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile baðlý kalýnmaksýzýn, yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir.
Harç ve giderlerin yatýrýlmasý
MADDE 426/D.- Ýstinaf dilekçesi verilirken, teblið giderleri de dahil olmak üzere
gerekli harç ve giderler ödenir. Bunlarýn eksik ödenmiþ olduðu sonradan anlaþýlýrsa, kararý
veren mahkeme tarafýndan verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanmasý,
aksi hâlde baþvurudan vazgeçmiþ sayýlacaðý hususu baþvurana yazýlý olarak bildirilir.
Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadýðý takdirde, mahkeme baþvurunun
yapýlmamýþ sayýlmasýna karar verir. Bu karara karþý istinaf yoluna baþvurulmasý hâlinde,
426/F maddesinin ikinci fýkrasý hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.
Baþvuru süresi
MADDE 426/E.- Ýstinaf yoluna baþvuru süresi onbeþ gün, 8.1.1943 tarihli ve 4353
sayýlý Kanuna tabi kamu kurumlarý hakkýnda otuz gündür. Bu süre, ilâmýn usulen taraflardan her birine tebliðiyle iþlemeye baþlar. Ýstinaf yoluna baþvuru süresine iliþkin özel kanun
hükümleri saklýdýr.
Ýstinaf dilekçesinin reddi
MADDE 426/F.- Ýstinaf dilekçesi, yasal süre geçtikten sonra verilir veya kesin olan
bir karara iliþkin olursa, kararý veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar verir ve
426/D maddesine göre yatýrýlan giderden karþýlanmak suretiyle ret kararýný kendiliðinden
ilgiliye teblið eder.
Bu ret kararýna karþý tebliði tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna baþvurulabilir. Ýstinaf yoluna baþvurulduðu ve gerekli giderler de yatýrýldýðý takdirde dosya,
kararý veren mahkemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye
mahkemesi ilgili dairesi istinaf dilekçesinin reddine iliþkin kararý yerinde görmezse, ilk
istinaf dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar.
Ýstinaf dilekçesine cevap
MADDE 426/G.- Ýstinaf dilekçesi, kararý veren mahkemece karþý tarafa teblið olunur.
Karþý taraf, tebliðden itibaren onbeþ gün içinde cevap dilekçesini kararý veren mahkemeye veya bu mahkemeye gönderilmek üzere baþka bir yer mahkemesine verebilir.
Kararý veren mahkeme, dilekçeler verildikten veya bunun için belli süreler geçtikten
sonra, dosyayý dizi listesine baðlý olarak yetkili bölge adliye mahkemesine gönderir.
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Katýlma yolu ile baþvurma
MADDE 426/H.- Ýstinaf dilekçesi kendisine teblið edilen taraf, baþvurma hakký
bulunmasa veya baþvuru süresini geçirmiþ olsa bile, vereceði cevap dilekçesi ile istinaf
yoluna baþvurabilir. Ýstinaf yoluna asýl baþvuran taraf, buna karþý onbeþ gün içinde cevap
verebilir.
Ýstinaf yoluna baþvuran, bu isteminden feragat eder veya istemi bölge adliye
mahkemesi tarafýndan esasa girilmeden reddedilirse, katýlma yolu ile baþvuranýn istemi de
reddedilir.
Baþvurma hakkýndan feragat
MADDE 426/Ý.- Taraflar, ilâmýn kendilerine tebliðinden önce, istinaf yoluna baþvurma hakkýndan feragat edemez.
Baþvuru yapýldýktan sonra feragat edilirse, dosya bölge adliye mahkemesine gönderilmez ve kararý veren mahkemece baþvurunun reddine karar verilir. Dosya bölge adliye
mahkemesine gönderilmiþ ve henüz karara baðlanmamýþ ise baþvuru feragat nedeniyle
reddolunur.
Baþvurunun icraya etkisi
MADDE 426/J.- Ýstinaf yoluna baþvurma, kararýn icrasýný durdurmaz. 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflâs Kanununun icranýn geri býrakýlmasýyla ilgili 36 ncý maddesi
hükmü saklýdýr. Nafaka kararlarýnda icranýn geri býrakýlmasýna karar verilemez.
Kiþiler ve aile hukukuna, taþýnmaz mala ve bununla ilgili aynî haklara iliþkin kararlar
kesinleþmedikçe yerine getirilemez.
Kötüniyetle istinaf yoluna baþvurma
MADDE 426/K.- Ýstinaf baþvurusunun kötüniyetle yapýldýðý anlaþýlýrsa bölge adliye
mahkemesince 422 nci madde hükümleri uygulanýr.
Ön inceleme
MADDE 426/L.- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince dosya üzerinde yapýlacak
ön inceleme sonunda; incelemenin baþka bir dairece yapýlmasý gerektiði, kararýn kesin
olduðu, baþvurunun süresi içinde yapýlmadýðý, baþvuru þartlarýnýn yerine getirilmediði,
baþvuru sebeplerinin veya gerekçesinin hiç gösterilmediði tespit edilen dosyalar hakkýnda
öncelikle gerekli karar verilir. Eksiklik bulunmadýðý anlaþýlan dosya incelemeye alýnýr.
Duruþma yapýlmadan verilecek kararlar
MADDE 426/M.- Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadýðý anlaþýlýrsa;
I. Aþaðýdaki durumlarda bölge adliye mahkemesi, esasý incelemeden kararýn kaldýrýlmasýna ve davanýn yeniden görülmesi için dosyanýn kararý veren mahkemeye veya kendi
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yargý çevresinde uygun göreceði baþka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili
mahkemeye gönderilmesine duruþma yapmadan kesin olarak karar verir;
1. Davaya bakmasý yasak olan hâkimin karar vermiþ olmasý.
2. Ýleri sürülen haklý ret istemine raðmen reddedilen hâkimin davaya bakmýþ olmasý.
3. Mahkemenin görevli ve yetkili olmasýna raðmen görevsizlik veya yetkisizlik kararý
vermiþ olmasý veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasýna raðmen davaya bakmýþ
bulunmasý veyahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargý çevresi dýþýnda
kalmasý.
4. Taraf ve dava ehliyeti ya da davayý takip yetkisi bulunmayan veya vekil ve temsilci olmayan kimseler önünde davaya bakýlmýþ ve karar verilmiþ olmasý.
5. Mahkemece usule aykýrý olarak davanýn veya karþýlýk davanýn açýlmamýþ sayýlmasýna, davalarýn birleþtirilmesine veya ayrýlmasýna, merci tayinine karar verilmiþ olmasý.
6. Mahkemece, taraflarýn davanýn esasýyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri
toplanmadan veya gösterilen deliller hiç deðerlendirilmeden karar verilmiþ olmasý.
II. Aþaðýdaki durumlarda davanýn esasýyla ilgili olarak;
1. Ýncelenen mahkeme kararýnýn usul veya esas yönünden hukuka uygun olduðu
anlaþýldýðý takdirde baþvurunun esastan reddine,
2. Yargýlamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasýnda hata
edilip de yeniden yargýlama yapýlmasýna ihtiyaç duyulmadýðý takdirde veya kararýn
gerekçesinde hata edilmiþ ise düzelterek yeniden esas hakkýnda,
3. Yargýlamada bulunan eksiklikler duruþma yapýlmaksýzýn tamamlanacak nitelikte ise
bunlarýn tamamlanmasýndan sonra yeniden esas hakkýnda,
Duruþma yapýlmadan karar verilir.
Ýnceleme
MADDE 426/N.- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince inceleme, davanýn özelliðine göre heyetçe veya görevlendirilecek bir üye tarafýndan yapýlýr.
Ýnceleme sýrasýnda gereken hâllerde baþka bir bölge adliye mahkemesi veya ilk derece
mahkemesi istinabe edilebilir.
Ýncelemenin kapsamý
MADDE 426/O.- Ýnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sýnýrlý olarak
yapýlýr. Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykýrýlýk gördüðü takdirde bunu
re’sen gözetir.
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Duruþma yapýlmasýna karar verilmesi
MADDE 426/P.- 426/M maddesinde belirtilen hâller dýþýnda inceleme duruþmalý
olarak yapýlýr. Bu durumda duruþma günü taraflara teblið edilir.
Yapýlamayacak iþlemler.
MADDE 426/R.- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karþýlýk dava açýlamaz,
davaya katýlma isteminde bulunulamaz, davanýn ýslahý ve 45 inci maddenin birinci fýkrasý
hükmü saklý kalmak üzere davalarýn birleþtirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesince
re’sen göz önünde tutulacaklar dýþýnda, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia
ve savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanýlamaz.
Bölge adliye mahkemeleri için yetki sözleþmesi yapýlamaz.
Ýlk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak gösterildiði hâlde incelenmeden reddedilen veya mücbir bir sebeple gösterilmesine olanak bulunmayan deliller bölge adliye
mahkemesince incelenebilir.
Duruþmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi
MADDE 426/S.- Duruþmalý olarak incelenen iþlerde taraflara çýkartýlan çaðrý kâðýtlarýnda, duruþmada hazýr bulunmadýklarý takdirde tahkikatýn yokluklarýnda yapýlarak karar
verileceði hususu ile baþvuran tarafa çýkartýlacak çaðrý kâðýdýnda, ayrýca, yapýlacak
tahkikatla ilgili olarak bölge adliye mahkemesince belirlenen gideri duruþma gününe
kadar avans olarak yatýrmasý gerektiði açýkça belirtilir.
Baþvuran, kabul edilebilir bir mazerete dayanarak duruþmaya gelemediðini bildirdiði
takdirde, yeni bir duruþma günü tayin edilerek taraflara bildirilir.
Baþvuran mazeretsiz olarak duruþmalara katýlmadýðý veya tahkikatla ilgili giderler
süresi içinde yatýrýlmadýðý takdirde, dosyanýn mevcut durumuna göre karar verilir. Þu
kadar ki, öngörülen tahkikat yapýlmaksýzýn karar verilmesine olanak bulunmayan hâllerde
baþvuru reddedilir.
Karar
MADDE 426/T.- Karar aþaðýdaki hususlarý içerir:
1. Kararý veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi ile baþkan, üyeler ve tutanak
kâtibinin ad ve soyadlarý, sicil numaralarý.
2. Taraflarýn ve davaya ilk derece mahkemesinde katýlanlarýn kimlikleri ile varsa yasal
temsilci ve vekillerinin adý, soyadý ve adresleri.
3. Taraflarýn iddia ve savunmalarýnýn özeti.
4. Ýlk derece mahkemesi kararýnýn özeti.
5. Ýleri sürülen istinaf sebepleri.
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6. Taraflar arasýnda uyuþmazlýk konusu olan veya olmayan hususlarla bunlara iliþkin
delillerin tartýþmasý, ret ve üstün tutma sebepleri, sabit görülen olaylarla bunlardan
çýkarýlan sonuç ve hukukî sebep.
7. Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi.
8. Kararýn verildiði tarih, baþkan ve üyeler ile tutanak kâtibinin imzalarý.
Hüküm sonucu kýsmýnda, gerekçeye ait herhangi bir söz tekrar edilmeksizin, istem
sonuçlarýndan her biri hakkýnda verilen hükümle taraflara yüklenen borç veya tanýnan
haklarýn, tereddüde yer vermeyecek þekilde açýkça gösterilmesi gereklidir.
Uygulanacak diðer hükümler
MADDE 426/U.- Bu Fasýlda aksine hüküm bulunmayan hâllerde ilk derece
mahkemesinde uygulanan yargýlama usulü bölge adliye mahkemesinde de uygulanýr.
MADDE 16.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa, bu Kanunla eklenen 426/U
maddesinden sonra gelmek üzere “Ýkinci Fasýl Temyiz” baþlýðý eklenmiþ, “Ýkinci Fasýl”
ve “Üçüncü Fasýl” baþlýklarý “Üçüncü Fasýl” ve “Dördüncü Fasýl” þeklinde deðiþtirilmiþ,
Kanunun 427 ilâ 439 uncu maddeleri aþaðýdaki þekilde yeniden düzenlenmiþtir.
Temyiz edilebilen kararlar
MADDE 427.- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil
nihaî kararlar ile hakem kararlarýna karþý teblið tarihinden itibaren onbeþ gün içinde temyiz yoluna baþvurulabilir; bu süre, 8.1.1943 tarihli ve 4353 sayýlý Kanuna tâbi kamu kurumlarý hakkýnda otuz gündür.
Davada haklý çýkmýþ olan taraf da hukukî yararý bulunmak þartýyla temyiz yoluna
baþvurabilir.
Temyiz edilemeyen kararlar
MADDE 428.- Bölge adliye mahkemelerinin aþaðýdaki kararlarý hakkýnda temyiz yoluna gidilemez:
1. Miktar veya deðeri beþmilyar lirayý geçmeyen davalara iliþkin kararlar,
2. 8 inci maddede gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti Kanunundan doðup gayrimenkulün aynýna iliþkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin
görevine girdiði belirtilen davalarla ilgili kararlar.
3. Yargý çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasýndaki yetki ve görev
uyuþmazlýklarýný çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine iliþkin kararlar.
4. Çekiþmesiz yargý iþlerinde verilen kararlar.
5. Ýrs ve soybaðýna iliþkin sonuçlar doðuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayýtlarýnýn düzeltilmesine iliþkin davalarla ilgili kararlar.
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6. Yargý çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayý görmeye hukukî
veya fiilî engellerinin çýkmasý hâlinde, davanýn o yargý çevresi içindeki baþka bir mahkemeye nakline iliþkin kararlar.
(1) numaralý bentteki kararlarda alacaðýn bir kýsmýnýn dava edilmiþ olmasý durumunda, beþmilyar liralýk kesinlik sýnýrý alacaðýn tamamýna göre belirlenir. Alacaðýn tamamýnýn
dava edilmiþ olmasý hâlinde, kararda asýl istemin kabul edilmeyen bölümü beþmilyar lirayý
geçmeyen tarafýn temyiz hakký yoktur. Ancak, karþý taraf temyiz yoluna baþvurduðu
takdirde, diðer taraf da düzenleyeceði cevap dilekçesiyle kararý temyiz edebilir.
Kanun yararýna temyiz
MADDE 429.- Ýlk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk
dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleþmiþ bulunan kararlara karþý, yürürlükteki hukuka aykýrý bulunduðu ileri
sürülerek Adalet Bakanlýðý veya Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan kanun
yararýna temyiz yoluna baþvurulur.
Temyiz istemi Yargýtayca yerinde görüldüðü takdirde, karar kanun yararýna bozulur.
Bu bozma, kararýn hukukî sonuçlarýný ortadan kaldýrmaz.
Bozma kararýnýn bir örneði Adalet Bakanlýðýna gönderilir ve Bakanlýkça Resmî
Gazetede yayýmlanýr.
Temyiz dilekçesi
MADDE 430.- Temyiz, dilekçeyle yapýlýr ve dilekçeye karþý tarafýn sayýsý kadar örnek
eklenir.
Temyiz dilekçesinde aþaðýdaki hususlar bulunur:
1. Temyiz eden ile karþý tarafýn davadaki sýfatlarý, adý, soyadý ve adresleri.
2. Bunlarýn varsa yasal temsilci ve vekillerinin adý, soyadý ve adresleri.
3. Temyiz edilen kararýn hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiþ
olduðu, tarihi ve sayýsý.
4. Yargýtayýn bozma kararý üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince
verilen yeni kararýn veya direnme kararýna karþý temyizde direnme kararýnýn, hangi
mahkemeye ait olduðu, tarihi ve sayýsý.
5. Ýlâmýn temyiz edene teblið edildiði tarih.
6. Kararýn özeti.
7. Temyiz sebepleri ve gerekçesi.
8. Duruþma istenmesi hâlinde bu istek.
9. Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzasý.
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Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimliði ve imzasýyla temyiz olunan kararý yeteri
kadar belli edecek kayýtlarý taþýmasý hâlinde, diðer þartlar bulunmasa bile reddolunmayýp
temyiz incelemesi yapýlýr.
Temyiz dilekçesinin verilmesi
MADDE 431.- Temyiz dilekçesi, kararý veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargýtayýn bozmasý üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz
edenin bulunduðu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.
Temyiz dilekçesi kararý veren mahkemeden baþka bir mahkemeye verilmiþse temyiz
defterine kaydolunur ve durum derhâl kararý temyiz edilen mahkemeye bildirilir.
Temyiz edene ücretsiz bir alýndý belgesi verilir.
Kýyas yoluyla uygulanacak hükümler
MADDE 432.- Bu Kanunun istinaf yolu ile ilgili 426/C ilâ 426/Ý ve 426/L maddeleri
hükümleri, temyiz yolu konusunda da kýyas yoluyla uygulanýr.
Temyizin icraya etkisi
MADDE 433.- Temyiz, kararýn icrasýný durdurmaz. Ýcra ve Ýflâs Kanununun icranýn
geri býrakýlmasýyla ilgili 36 ncý maddesi hükmü saklýdýr. Nafaka kararlarýnda icranýn geri
býrakýlmasýna karar verilemez.
Kiþiler ve aile hukukuna, taþýnmaz mala ve bununla ilgili aynî haklara iliþkin kararlar
kesinleþmedikçe yerine getirilemez.
Kararýn kesinleþtiði ilâmýn altýna veya arkasýna yazýlýp, tarih ve mahkeme mührü konmak ve mahkeme baþkaný veya hâkimi tarafýndan imzalanmak suretiyle belirtilir.
Kötüniyetle temyiz
MADDE 434.- Temyiz isteminin kötüniyetle yapýldýðý anlaþýlýrsa Yargýtayca 422 nci
madde hükümleri uygulanýr.
Temyiz incelemesi ve duruþma
MADDE 435.- Yargýtay, taraflarýn ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle baðlý olmayýp,
kanunun açýk hükmüne aykýrý gördüðü diðer hususlarý da inceleyebilir.
Yargýtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar. Ancak, tüzel kiþiliðin feshine veya
genel kurul kararlarýnýn iptaline, evlenmenin butlanýna veya iptaline, boþanma veya
ayrýlýða, velâyete, soybaðýna ve kýsýtlamaya iliþkin davalarla miktar veya deðeri onmilyar
lirayý aþan alacak ve ayýn davalarýnda taraflardan biri temyiz veya cevap dilekçesinde
duruþma yapýlmasýný istemiþ ise, Yargýtayca bir gün belli edilerek taraflara usulen çaðrý
kaðýdý gönderilir. Teblið tarihi ile duruþma günü arasýnda en az onbeþ gün bulunmasý
135

gerekir; taraflar gelmiþlerse bu süreye bakýlmaz. Tebligat gideri verilmemiþse duruþma
istemi dikkate alýnmaz. Duruþma giderinin eksik ödenmiþ olduðu anlaþýlýrsa, dairenin
baþkaný tarafýndan verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlanmasý, aksi hâlde
duruþma isteminden vazgeçilmiþ sayýlacaðý, duruþma isteyene yazýlý olarak bildirilir.
Verilen süre içinde giderler tamamlanmadýðý takdirde, Yargýtay incelemesini dosya
üzerinde yapar.
Onmilyar liralýk duruþma sýnýrýnýn belirlenmesinde 428 inci maddenin ikinci fýkrasý
kýyas yoluyla uygulanýr.
Yargýtay, ikinci fýkra hükmü ile baðlý olmaksýzýn, bilgi almak üzere re’sen de duruþma
yapýlmasýna karar verebilir.
Duruþma günü belli edilen hâllerde Yargýtay, taraflarý veya gelen tarafý dinledikten
sonra, taraflardan hiçbiri gelmemiþ ise dosya üzerinde inceleme yaparak kararýný verir.
Duruþma günü kararý verilemeyen iþlerin en geç yirmi gün içinde karara baðlanmasý
zorunludur.
Kanunda ivedi olduðu bildirilen dava ve iþlere ait temyiz incelemesi öncelikle yapýlýr.
Onama kararlarý
MADDE 436.- Yargýtay, onama kararýnda, onadýðý kararýn hukuk kurallarýna uygunluk gerekçesini göstermek zorundadýr.
Temyiz olunan kararýn, kanunun olaya uygulanmasýnda hata edilmiþ olmasýndan
dolayý bozulmasý gerektiði ve kanuna uymayan husus hakkýnda yeniden yargýlama yapýlmasýna ihtiyaç duyulmadýðý takdirde Yargýtay, kararý deðiþtirerek ve düzelterek onayabilir.
Taraflarýn kimliklerine ait yanlýþlýklarla, yazý, hesap veya diðer açýk ifade yanlýþlýklarý
hakkýnda da bu hüküm uygulanýr.
Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerekçe doðru bulunmazsa, gerekçe
deðiþtirilerek ve düzeltilerek onanýr.
Bozma sebepleri
MADDE 437.- Yargýtay, aþaðýda belirtilen sebeplerden dolayý gerekçe göstererek
temyiz olunan kararý kýsmen veya tamamen bozar:
1. Hukukun veya taraflar arasýndaki sözleþmenin yanlýþ uygulanmýþ olmasý.
2. Dava þartlarýna aykýrýlýk bulunmasý.
3. Taraflardan birinin davasýný ispat için dayandýðý delillerin kanunî bir sebep olmaksýzýn kabul edilmemesi.
4. Karara etki eden yargýlama hatasý veya eksiklikleri bulunmasý.
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Yargýtay kararlarýnýn tebliði
MADDE 438.- Yargýtayýn bozma kararlarý ile onama kararlarý mahkeme yazý iþleri
müdürü tarafýndan derhâl taraflara teblið edilir.
Teblið giderleri, temyiz dilekçesiyle birlikte, temyiz isteminde bulunandan peþin
olarak alýnýr. Bu giderlerin ödenmemesi hâlinde 426/D maddesi hükmü uygulanýr.
Bozmaya uyma veya direnme
MADDE 439.- Yargýtay ilgili dairesinin tamamen veya kýsmen bozma kararý, baþvurunun bölge adliye mahkemesi tarafýndan esastan reddi kararýna iliþkin ise, bölge adliye
mahkemesi kararý kaldýrýlarak dosya, kararý veren ilk derece mahkemesine veya uygun
görülecek diðer bir ilk derece mahkemesine, kararýn bir örneði de bölge adliye mahkemesine gönderilir.
Bölge adliye mahkemesinin düzelterek yeniden veya yeniden esas hakkýnda verdiði
karar Yargýtayca tamamen veya kýsmen bozulduðu takdirde dosya, kararý veren bölge
adliye mahkemesi veya uygun görülen diðer bir bölge adliye mahkemesine gönderilir.
Bölge adliye mahkemesi, 426/D maddesi uyarýnca peþin alýnmýþ olan gideri kullanmak suretiyle, kendiliðinden taraflarý duruþmaya çaðýrýp dinledikten sonra Yargýtayýn
bozma kararýna uyulup uyulmayacaðýna karar verir.
Yargýtayýn bozma kararý üzerine ilk derece mahkemesince bozmaya uygun olarak
karar verildiði takdirde, bu karara karþý temyiz yoluna baþvurulabilir.
Ýlk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi kararýnda direnirse, bu kararýn
temyiz edilmesi durumunda inceleme, Yargýtay Hukuk Genel Kurulunca yapýlýr.
Hukuk Genel Kurulunun verdiði karara uymak zorunludur.
MADDE 17.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 452 nci maddesinin ikinci
cümlesi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Bu karara karþý kanun yollarý açýktýr.
MADDE 18.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 575 inci maddesinin ikinci
fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýlk derece mahkemelerinde görev yapan hâkimler hakkýnda tazminat davalarý bölge
adliye mahkemesi hukuk dairesi, bölge adliye mahkemesi hâkimleri hakkýnda ise
Yargýtayýn ilgili hukuk dairesi tarafýndan incelenerek karara baðlanýr.
MADDE 19.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa aþaðýdaki madde eklenmiþtir.
EK MADDE 4.- Görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yargýtayda duruþma, senetle
ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarýnda muhakeme usulünün belirlenmesine
iliþkin maddelerdeki parasal sýnýrlar; her takvim yýlý baþýndan geçerli olmak üzere, önce137

ki yýlda uygulanan parasal sýnýrlarýn, o yýl için 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun mükerrer
298 inci maddesi hükümleri uyarýnca Maliye Bakanlýðýnca her yýl tespit ve ilân edilen
yeniden deðerleme oranýnda artýrýlmasý suretiyle uygulanýr. Bu þekilde belirlenen sýnýrlarýn onmilyon lirayý aþmayan kýsýmlarý dikkate alýnmaz. Bu uygulama nedeniyle
mahkemelerce görevsizlik kararý verilemez.
Yukarýdaki fýkra uyarýnca her takvim yýlý baþýndan geçerli olmak üzere uygulanan
parasal sýnýrlarýn artýþý, artýþýn yürürlüðe girdiði tarihten önce ilk derece mahkemelerince
nihaî olarak karara baðlanmýþ davalar ile bölge adliye mahkemesi kararý üzerine yeniden
bakýlan davalarda ve Yargýtayýn bozma kararý üzerine kararý bozulan mahkemece yeniden
bakýlan davalarda uygulanmaz.
MADDE 20.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa 45 inci maddesinin son fýkrasý,
440 ilâ 444 üncü maddeleri ile 449 uncu maddesinde yer alan “443 üncü madde mucibince” ibaresi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
MADDE 21.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa aþaðýdaki geçici maddeler
eklenmiþtir.
GEÇÝCÝ MADDE 2.- (Deðiþik:11.05.2005- 5348 sayýlý Kanun) Bölge adliye
mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayýlý Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanunun geçici 2
nci maddesi uyarýnca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve baþlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna baþvurulmuþ olan kararlar hakkýnda, kesinleþinceye kadar Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve 5236 sayýlý Kanunla yapýlan
deðiþiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasýna devam olunur.
GEÇÝCÝ MADDE 3.- Bölge adliye mahkemelerinin göreve baþlama tarihine kadar,
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun temyize iliþkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasýna devam olunur.
MADDE 22.- Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe girer.
MADDE 23.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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EK 4: 5236 SAYILI KANUN ÜZERÝNE AÇIKLAYICI NOTLAR
5236 SAYILI KANUNUN GENEL GEREKÇESÝ
Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev
ve Yetkileri Hakkýnda Kanun Tasarýsý ile, ilk derece mahkemelerince verilen kararlarýn
olaylara, maddî hukuka ve usul hükümlerine uygunluðunu denetlemek üzere bölge adliye
mahkemeleri kurulmuþ ve Yargýtaya da temyiz olunan kararlarýn yalnýzca hukuka uygunluðunu denetleme ve içtihat mahkemesi olma görevi verilmiþ olduðundan, istinaf yoluna
baþvuru ve bu mahkemelerce uygulanacak usul hükümlerinin Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununa eklenmesi ve Kanunun ilgili hükümlerinde gerekli deðiþikliðin
yapýlmasý, bazý maddelerin ve bir kýsým maddelerde geçen ibarelerin yürürlükten kaldýrýlmasý gereði ortaya çýktýðýndan bu Kanun Tasarýsý hazýrlanmýþtýr.
Tasarýda genel olarak yapýlan düzenlemelerle;
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 25, 30, 33, 35, 36, 36/A, 37, 48, 149, 170,
176, 193, 388, 427 ila 440, 452, 566 ve 575 inci maddelerinde deðiþiklik yapýlmýþ; Kanuna
36/B, 426/A ila 426/V maddeleri olmak üzere toplam yirmiiki yeni madde eklenmiþ ve 45
inci maddesinin son fýkrasý, 442/A, 443 ve 444 üncü maddeleri ile 449 uncu maddesinde
geçen “443 üncü madde mucibince” ibaresi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda köklü deðiþiklik yapýlýncaya kadar, bu
Kanunda yer alan hukukî terimler bakýmýndan bir karýþýklýða sebep olmamak için Tasarýda
da ayný terimlerin kullanýlmasý yoluna gidilmiþtir. Öte yandan, ayný düþünceyle, bölge
adliye mahkemesi kurumunun ihdasýnýn gerektirdiði deðiþiklikler yapýlmakla yetinilmiþ,
günümüzün ekonomik ve malî koþullarý göz önünde tutularak parasal sýnýrlar artýrýlmýþtýr.
Tasarýyla yapýlan özel düzenlemelerle;
Ýstinaf yolunun kabul edilmesi nedeniyle Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
geçen ve ilk derece mahkemelerinin hüküm ve kararlarýna karþý kanun yolunu belirleyen
ibareler “istinaf yolu” olarak deðiþtirilmiþ; hâkimin reddi usulünde de ayný yönde deðiþiklik ve düzenleme yapýlmýþtýr. Buna göre, ilk derece mahkemesi hakimlerinin reddine
iliþkin kararlarýn incelenmesi bakýmýndan istinaf yolu getirilmiþ; bölge adliye mahkemesi
baþkan ve üyelerinin reddi halinde verilecek kararlarýn incelenmesi bakýmýndan ise temyiz yolu öngörülmüþtür.
Kural olarak, ilk derece mahkemelerinden verilen nihaî kararlara karþý istinaf yoluna
baþvurulabilecektir. Ancak ilk derece mahkemelerince verilen ve miktar ve deðeri
beþyüzmilyon lirayý geçmeyen kararlar kesin olduðundan, bu kararlara karþý istinaf yoluna gidilemeyecektir.
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Ýstinaf yoluna baþvuru süresi, ilk derce mahkemelerince verilen kararlarýn taraflara
usulen tebliðini takip eden otuz gün olarak kabul edilmiþtir. Bölge adliye mahkemesi,
baþvuranýn istemiyle baðlý olarak inceleme yapacaðýndan ve bu sebeple istemlerin
dilekçede eksiksiz olarak gösterilmesi gerektiðinden, baþvuru süresi otuz gün olarak belirlenmiþtir. Esasen Avrupa Birliðine dahil ülkelerin çoðunda da bu mahkemelere baþvuru
süresi otuz gün olarak düzenlenmiþtir. Baþvuru dilekçeyle yapýlacak, gerekli harç ve masraflar yatýrýlacak, eksik ödeme durumunda yedi gün içinde tamamlanmasý için mahkemece
bu durum baþvuran tarafa yazýlý olarak bildirilmesine raðmen eksik harç ve gider yatýrýlmazsa baþvurudan vazgeçilmiþ sayýlacaktýr.
Ýstinaf yoluna baþvuru dilekçesine verilecek cevap, katýlma yoluyla baþvuru, baþvuru
hakkýndan feragat ve baþvurunun icraya etkisi gibi konularda bölge adliye mahkemesinde
uygulanacak usule özgü yeni hükümler getirilmiþ olup, bu hükümler dýþýnda Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun diðer hükümleri de kuþkusuz gerektiðinde uygulanabilecektir.
Bilindiði üzere, yargýlama hukukunda bu hukuka özgü olarak, “maddî gerçeðin ortaya
çýkarýlmasý” ve “yargýlamanýn makul sürede bitirilmesi” ilkelerinin dengelenmesi gerekmektedir. Bölge adliye mahkemelerinin kuruluþu ile özellikle yargýlamanýn makul sürede
bitirilmesi ilkesinin zedeleneceði, yargýlamanýn uzayacaðý ileri sürülmekte ise de,
Tasarýyla getirilen sistemle, bölge adliye mahkemeleri için bu yönde ileri sürülen sakýncalar giderilmiþ, mevcut sisteme nazaran yargýlamanýn daha hýzlý iþlemesine olanak
saðlayan hükümler getirilmiþ ve iki ilkenin dengelenmesine gayret edilmiþtir.
Bu itibarla; bölge adliye mahkemelerinde mutlaka yeni baþtan yargýlama yapýlmayacak, ilk derece mahkemesi kararýnýn usul ve esas yönünden hukuka uygunluðunun tespiti
halinde baþvurunun esastan reddine karar verilecektir.
Yargýlamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasýnda hata
edildiði saptandýðýnda, bu durum yeniden yargýlama yapýlmasý gerektirmiyorsa, ilk derece
mahkemesi kararý düzeltilerek yeniden esas hakkýnda karar verilecektir. Kararýn
gerekçesinde hata edilmesi durumunda da bu kural uygulanacaktýr.
Yargýlamada bulunan eksikliklerin duruþma yapýlmaksýzýn tamamlanabilecek nitelikte
bulunmasý durumunda, bunlarýn tamamlanmasýný takiben yeniden esas hakkýnda karar
verilecektir. Halen yargýlamada tespit olunan eksikliklerin duruþma yapýlmaksýzýn tamamlanacak nitelikte bulunmasý durumunda, Yargýtayca bunlar tamamlanamamakta, bu eksikliklerin giderilmesi bozma sebebi yapýlarak dosya mahkemesine gönderilmektedir. Bu
durum yargýlamanýn uzamasýna sebep olmaktadýr.
Bölge adliye mahkemelerinin miktar ve deðeri ikimilyar lirayý geçmeyen davalarda
vereceði kararlar kesin olacaktýr. Ayrýca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 inci
maddesinde belirtilen davalar ile Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan gayrimenkulün
aynýna iliþkin olan davalar hariç, sulh hukuk mahkemesinin görevine giren davalar; merci
tayinine, dava nakline, çekiþmesiz yargý iþlerine, ýrs ve soybaðýna iliþkin sonuçlar doðuran
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davalar hariç olmak üzere nüfus kayýtlarýnýn düzeltilmesine iliþkin davalarla ilgili kararlar
da kesin olup temyiz edilemeyecektir.
Bölge adliye mahkemesi, ancak maddî hukuk veya usul hukukunda yer alan kamu
düzenine iliþkin hükümlere aykýrýlýk oluþturan bazý hallerde, ilk derece mahkemesinin
kararýný kaldýrarak yeniden yargýlama yapýlmasý için dosyayý mahkemesine veya yargý
çevresinde uygun göreceði baþka bir mahkemeye ya da görevli ve yetkili mahkemeye
gönderecektir.
Bölge adliye mahkemesi, yeniden yargýlama yapýlmadan sonuca ulaþýlmasýna olanak
bulunmayan durumlarda, kuþkusuz davaya baþýndan itibaren bakarak karar verebilecektir.
Ýlgili maddenin gerekçesinde açýklandýðý üzere, bölge adliye mahkemelerinde karþýlýk
dava açýlamayacak, davaya katýlma isteminde bulunulamayacak, ýslah ve davalarýn birleþtirilmesi istenemeyecek, yeni delil ileri sürülemeyecek, ilk derece mahkemesinde ileri
sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenmeyecek, bu mahkemeler için yetki sözleþmesi
yapýlamayacaktýr.
Tasarýda, Yargýtayýn hangi sebeplerle temyiz olunan kararý bozacaðý yeniden düzenlenmiþtir. Buna göre, birinci olarak hukukun yanlýþ uygulanmasý bir bozma sebebi olarak
öngörülmüþtür. Sadece kanunlarýn deðil, diðer mevzuat ile örf ve adet hukukunun da yanlýþ uygulanmasý bir bozma sebebi haline getirilmiþ ve bu çerçevede yürürlükteki maddede
geçen “kanun” sözcüðünden de kapsam itibarýyla daha geniþ bir kavramý ifade eden “pozitif hukukun” anlaþýlmasý gerektiði hususuna ilk defa yasal temeline iþaret edilmek
suretiyle açýklýk kazandýrýlmýþtýr. Ýkinci olarak yine taraflarýn bir anlamda anayasasý olarak
tanýmlanan ve onlarýn aralarýndaki hukukî iliþkiyi hukukun çizdiði sýnýrlar içerisinde
kalmak kaydýyla istedikleri gibi þekillendirmelerine olanak veren sözleþme hükümlerinin
yanlýþ uygulanmasý da bir bozma sebebi olarak öngörülmüþtür. Burada sözü edilen “yanlýþ uygulanmýþ olma” ibaresinin kapsamý içerisine kuþkusuz “hiç uygulanmamýþ olma”
hali de dahildir. Üçüncü olarak, saðlýklý bir yargýlama yapýlmasýnýn ve doðru bir karar verilebilmesinin temel usul güvencesinden birini oluþturan ve davanýn esastan incelenip
karara baðlanabilmesi için varlýðý veya yokluðu yargýlamanýn her aþamasýnda kendiliðinden gözetilen ve taraflarca da her zaman ileri sürülebilmesine olanak bulunan durumlar
þeklinde tanýmlanan “dava þartlarýna aykýrýlýk” olgusu da, yargý uygulamasý ve doktrin
baðlamýnda kendisine içerik ve iþlev itibarýyla yüklenmiþ olan göreve uygun bir biçimde,
hakkýnda açýkça bir düzenleme öngörülmek suretiyle bozma sebebi haline getirilmiþ; bu
konuda çýkmasý olasý duraksamalarýn da önüne geçilmek istenmiþtir. Dördüncü olarak,
anayasal çerçevede güvence altýna alýnmýþ bulunan hak arama özgürlüðünün yansýma
biçimlerinden birisini oluþturan ve ayný zamanda Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 6
ncý maddesinde açýkça hükme baðlanmýþ olan “adil yargýlanma hakkýnýn” da temel öðesi
konumunda bulunan “hukukî dinlenilme hakký” ile doðrudan iliþkili görülmesi sebebiyle,
taraflardan birinin davasýný ispat için dayandýðý delillerin yasal bir neden olmaksýzýn kabul
edilmemesi hali bir bozma sebebi haline getirilmiþtir. Son olarak, maddede yer alan
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bentlere sokulamayan, içeriði somut olayýn koþullarýnýn ve özelliklerinin takdir edilmesi
suretiyle belirlilik kazanacak olan, karara etki edici nitelikteki yargýlama hatalarýnýn ya da
eksikliklerinin varlýðý da bir bozma sebebi olarak öngörülmüþ ve bu sebeplerden bir ve
ikinci sýrada belirtilenler ilgili maddesinde ayný bette birlikte ifade edilmiþ, diðerleri ayrý
bentlerde gösterilmiþtir.
Bölge adliye mahkemesinin yukarýda belirtilen kesin nitelikte olan kararlarý dýþýnda
kalanlar için temyiz yoluna gidilebilecektir. Bölge adliye mahkemesi kararýnýn Yargýtayca
bozulmasý üzerine bozmaya uyma veya direnmeye iliþkin olarak iki olasýlýk düzenlenmiþtir. Birinci olarak bölge adliye mahkemesinin baþvuruyu esastan reddi kararý üzerine,
Yargýtayca karar kaldýrýlarak dosyanýn ilk derece mahkemesine gönderilmesi
öngörülmüþtür. Daha sonra ilk derce mahkemesinin Yargýtayýn bozma kararý doðrultusunda karar vermesi veya kararýnda direnmesi durumunda sadece temyiz yoluna baþvuru
olanaðý tanýnmýþtýr. Bu suretle yargýlamanýn uzamasý önlenebileceði gibi, Yargýtayýn
kararýna bölge adliye mahkemesinin müdahale etmesi sonucunu doðuracak bir uygulamaya yol açýlmamýþ olunacaktýr. Ýkinci olasýlýkta ise, bölge adliye mahkemesinin baþvuruyu esastan reddetmeyip, düzelterek yeniden veya yeniden esas hakkýnda bir karar vermesi ve bu kararýn Yargýtayca tamamen veya kýsmen bozularak dosyanýn tekrar bölge
adliye mahkemesine gönderilmesi durumunda, bölge adliye mahkemesince Yargýtayýn
bozma kararýna uyulup uyulmayacaðýna dair bir karar verilecek, direnme kararý verilmesi
durumunda inceleme Yargýtay Hukuk Genel Kurulunca yapýlacak ve verilecek karar
baðlayýcý olacaktýr.
Ýlk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinden verilen kararlar arasýnda
farklýlýklara sebebiyet vermemek için, bu mahkemelerin kesin olarak verdikleri kararlar
ile istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleþmiþ bulunan kararlarýna karþý
yürürlükteki hukuka aykýrý bulunduðu ileri sürülerek Adalet Bakanlýðý veya doðrudan
Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca kanun yararýna temyiz yoluna baþvurulabilme esasý
getirilmiþtir. Yargýtay tarafýndan kanun yararýna bozulan kararlar Adalet Bakanlýðýnca
Resmî Gazetede yayýmlanacak ve bu kararlar mahkemelerin uygulamalarýna kaynaklýk
edecektir.
Ayrýca, Tasarý ile, ilk derece mahkemelerinden verilen kararlarýn, ikinci derece
mahkemesi olarak bölge adliye mahkemelerince inceleneceði kuralýna istisna olarak, ilk
derece mahkemelerinde görev yapan hâkimler hakkýndaki tazminat davalarýnýn bölge
adliye mahkemesi hukuk dairesinde açýlmasý ve görülmesi esasý getirilmiþtir. Bölge adliye
mahkemesi bu davalara ilk derece mahkemesi sýfatýyla bakacaktýr. Bölge adliye
mahkemesi hâkimleri hakkýnda ise, Yargýtayýn ilgili hukuk dairesinde dava açýlabilecek ve
bu daire de ilk derece mahkemesi sýfatý ile davayý inceleyerek karara baðlayacaktýr.
Tasarý bu amaçlarla hazýrlanmýþtýr.
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5236 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇELERÝ
MADDE 1. - Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanun uyarýnca ilk derece mahkemelerinin kararlarýna karþý önce istinaf yoluna baþvuru kabul edilmiþ olduðundan, maddede bu yönde
deðiþiklik yapýlarak yetkili mahkemenin bir davaya bakmasýna fiilî veya hukukî bir engel
çýktýðý veya iki mahkemenin yargýsal sýnýrlarý kapsamýnýn belirlenmesinde tereddüt
edildiði takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk derece mahkemeleri için bölge adliye
mahkemelerine, bölge adliye mahkemeleri için Yargýtaya baþvurulacaðý; iki mahkemenin
ayný dava hakkýnda göreve veya yetkiye iliþkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna
baþvurulmaksýzýn kesinleþtiði takdirde, görevli veya yetkili mahkemenin ilgisine göre
bölge adliye mahkemesince veya Yargýtayca belirleneceði; bölge adliye mahkemesince
veya Yargýtayca verilen merci tayini kararlarý ile kanun yolu incelemesi sonucunda kesinleþen göreve veya yetkiye iliþkin kararlarýn, davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi
baðlayacaðý belirtilmiþtir.
MADDE 2. - Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin
Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanun uyarýnca bölge adliye mahkemelerinin
kurulmasý kabul edildiðinden, davadan çekinme (memnuiyet) sebebinin gerçekleþmesine
raðmen davadan çekinmeyip iþlemlere devam etmiþ olan hâkimin bu iþlemlerinin, o hâkim
ilk derece mahkemesi hâkimi ise bölge adliye mahkemesince; bölge adliye mahkemesi
hâkimi ise Yargýtayca iptal olunabileceði maddede açýklanmýþtýr.
MADDE 3. - Yürürlükteki Kanununun 33 üncü maddesinde mevcut düzenleme, ilk
derece mahkemesi hâkimlerinin reddi istemlerinin hangi merci tarafýndan karara
baðlanacaðýný öngörmektedir. Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye
Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda Kanunla bölge adliye
mahkemelerinin kurulmasý kabul edildiðinden, bölge adliye mahkemelerinde görev alacak
hukuk daireleri baþkan ve üyelerinin ret istemi hakkýndaki kararlarýn hangi merci tarafýndan karara baðlanacaðýný düzenlemek gereði doðmuþtur. Kanunun 33 üncü maddesine
eklenen bu son fýkra ile, bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri baþkan ve üyelerinin
reddi isteminin, reddedilen baþkan ve üyenin katýlmadýðý bir toplantýda görevli olduðu
dairece incelenerek karara baðlanacaðý esasý benimsenmiþtir. Dairenin toplantýsýný
engellemeye yönelik kötü niyetli ret istemlerini engellemek amacýyla, Yargýtay
Kanununun 39 uncu madde hükmüne paralel olarak, maddede “Dairenin toplantýsýný
engelleyen toplu ret istemleri dinlenmez” hükmü getirilmiþtir.
MADDE 4. - Maddeyle 35 inci maddenin son fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle hâkimin
reddi isteminin reddine iliþkin karara karþý kanun yolu yeniden düzenlenmiþtir. Buna göre,
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ilk derece mahkemesi hâkiminin reddi isteminin reddine iliþkin karara karþý istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin baþkan ve üyeleri hakkýndaki kararlara
karþý da temyiz yoluna ancak hükümle birlikte baþvurulabileceði esasý getirilmiþtir.
MADDE 5. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 35 inci maddesinde yapýlan
deðiþiklikle ilk derece mahkemesi hâkiminin reddi isteðine iliþkin kararlara karþý bölge
adliye mahkemesine hükümle birlikte baþvurulmasý öngörüldüðünden, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 36 ncý maddesinin son fýkrasýna, merci kararýnýn bölge adliye
mahkemesince uygun bulunmayarak kaldýrýlmasý halinde, tahsil olunmuþ para cezasýnýn
ilgilinin isteði üzerine geri verilmesini saðlayacak düzenleme eklenmiþtir.
MADDE 6. - Yürürlükteki Kanununun 36/A maddesine göre hâkimin reddi istemi
hakkýndaki merci kararlarýna karþý esas hükümle birlikte temyiz yoluna baþvurulmaktadýr.
Maddede bu kararlara karþý istinaf yoluna baþvuruyu saðlayacak deðiþiklik yapýlmakta,
hâkim reddi istemleri hakkýnda esas hüküm bakýmýndan istinaf yolu açýk veya kapalý
olmasýna göre bu kararlara iliþkin farklý düzenleme getirilmektedir.
MADDE 7 - Maddede bölge adliye mahkemesi baþkan ve üyelerinin reddine iliþkin
esaslar belirtilmiþ, baþkan ve üyelerin reddi halinde, esas hüküm bakýmýndan temyiz yolunun açýk veya kapalý olmasýna göre farklý düzenleme öngörülmüþtür. Esas hüküm
bakýmýndan temyiz yolu kapalý bulunan dava ve iþlerde bölge adliye mahkemesinin ret
istemi hakkýndaki kararlarýnýn kesin olduðu, esas hüküm bakýmýndan temyiz yolu açýk
bulunan dava ve iþlerde ise bölge adliye mahkemesinin bu konudaki kararlarýna karþý yedi
gün içinde temyiz yoluna baþvurulabileceði, Yargýtayýn bu konudaki kararlarýna uyma
zorunluðu belirtilmiþtir.
Bölge adliye mahkemesi hâkiminin reddine iliþkin istemin reddi konusundaki bölge
adliye mahkemesi kararýnýn Yargýtay tarafýndan bozulmasý veya ret isteminin kabulüne
iliþkin kararýn onanmasý halinde, ret sebebinin doðduðu tarihten itibaren reddedilen
hâkimce yapýlan ve ret isteminde bulunan tarafça itiraz edilen esasa iliþkin iþlemlerin,
davaya daha sonra bakacak bölge adliye mahkemesi tarafýndan iptal olunacaðý belirtilmiþtir.
MADDE 8. - Zabýt kâtiplerinin reddine iliþkin kararlarýn kesin olmasý esasý benimsenerek davalarýn uzamasý önlenmiþtir.
MADDE 9. - Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasý nedeniyle Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun 48 inci maddesinde deðiþiklik yapýlmasý zorunlu olmuþtur.
Bunun sonucu olarak maddenin ikinci fýkrasýndaki “temyiz” ibaresi yerine “istinaf” ibaresi kullanýlmýþtýr.
Bölge adliye mahkemelerinde kararýn bozulmasý deðil, kaldýrýlmasý kararý verilmesi
kuralý getirildiðinden, fýkranýn son cümlesinde de buna paralel olarak deðiþiklik yapýlmasý
gerekmiþtir.
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MADDE 10. - Madde baþta Anayasanýn ve uluslararasý sözleþmelerin kabul ettiði bir
esasý tekrarlamakta ve adaletin güvencesi olan duruþmanýn açýklýðýný tanýmlamaktadýr.
Açýklýk, duruþmanýn herkese açýk olmasý demektir; tabiî olarak maddî olanaklarýn zorunlu kýldýðý haller saklýdýr. Baþka bir deyiþle açýklýk, mahkeme salonuna alabildiði kadar
kiþinin, kabul koþullarýna tâbi tutulmaksýzýn girebilmesi demektir. Herkese açýk olmak, bir
kayda tâbi tutulmadan, mahkeme salonuna kiþinin girebilmesi anlamýný taþýr.
Ýkinci fýkra iki halde duruþmanýn bir kýsmýný veya tamamýnýn kapalý yapýlabilmesine
olanak vermektedir.
1. Genel ahlak
2. Kamu güvenliðinin kesin olarak gerekli kýlmasý gibi her iki halde de duruþmanýn
kapalý yapýlmasýna mahkemece karar verilebilecektir.
Üçüncü fýkrada duruþmanýn kapalý yapýlmasý konusundaki gerekçeli kararýnýn açýk
duruþmada açýklanacaðý düzenlenmiþtir.
Dördüncü fýkrada kapalý duruþmalarda hazýr bulunabilecek kimseler ve bu konudaki
yayýn yasaklarý hakkýndaki Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 377 nci maddesine yollama yapýlmaktadýr.
MADDE 11. - Bölge adliye mahkemelerinin kurulmasý nedeniyle eski hale getirme
istemlerinin ilk derece mahkemeleri yanýnda bölge adliye mahkemelerine de yapýlabilmesine olanak saðlanmýþtýr.
MADDE 12. - Madde ile, adlî ara vermede görülebilecek dava ve iþlere iliþkin 176 ncý
maddenin üçüncü ve son fýkrasýnda deðiþiklik yapýlmaktadýr.
Maddenin üçüncü fýkrasýna yapýlan deðiþiklikle, bölge adliye mahkemesine baþvuru
dilekçesi ile bu mahkemeye verilmesi gereken diðer dilekçelerin adlî ara verme süresi
içinde gönderilebilmesine olanak saðlanmaktadýr.
Maddenin son fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle de, bu madde hükmünün bölge adliye
mahkemesi incelemelerinde de uygulanmasýna olanak verilmektedir.
MADDE 13. - Ýlk itirazlar sonucu iptaline karar verilen dilekçenin yerine yeni bir
dilekçe verilmesinin veya görevsizlik ya da yetkisizlik kararý verilmesi üzerine davacýnýn
karþý tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptýrmasýnýn zorunlu olduðu
hallerde, yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çaðrý kâðýdý teblið ettirilmesi için bu
iþlemlerin baþlangýcý ile süresini belirleyen 193 üncü maddenin üçüncü fýkrasýnda yapýlan
deðiþiklikle, bu hallerde kararýn kesinleþmesi tarihinden baþlayarak on gün içinde maddenin birinci ve ikinci fýkrasýnda belirlenen iþlemlerin yapýlmasý esasý getirilmiþtir.
MADDE 14. - Madde ile, 4709 sayýlý Kanunla Anayasanýn 40 ýncý maddesinde
yapýlan deðiþiklikle “Devlet, iþlemlerinde ilgili kiþilerin hangi kanun yollarý ve mercilere
baþvuracaðýný ve sürelerini belirlemek zorundadýr.” hükmü getirilmiþ olduðundan, bu
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hükme uygulama kabiliyeti kazandýrmak amacýyla 388 inci maddenin (4) numaralý
bendinde deðiþiklik yapýlarak kanun yoluna baþvuru süresine yer verilmiþtir.
MADDE 15. - Madde ile, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Üçüncü Bap
baþlýðý “Kanun Yollarý” olarak deðiþtirilmiþ, istinafa iliþkin hükümler Birinci Fasýlda
toplanmýþ bu doðrultuda Birinci Fasýl baþlýðý “Ýstinaf” olarak deðiþtirilerek Kanuna yeni
bir fasýl eklenmiþtir.
MADDE 426/A - Ýlk derece mahkemelerinin sadece nihaî kararlarýna karþý istinaf yoluna baþvurulabilme esasý benimsenmiþ; ara kararlarýna karþý ise bölge adliye mahkemesine baþvuru olanaðý tanýnmamýþtýr. Nihaî kararlarýn miktar veya deðeri Kanunda belirtilen birmilyar liranýn altýnda ise, bu nihaî kararlara karþý istinaf yoluna baþvurulamayacaktýr. Alacaðýn bir kýsmý dava edilmiþ ise, bu sýnýr, alacaðýn tamamýna göre belirlenecek,
geri kalan kýsmýnýn taraflar arasýnda çekiþmeli olup olmamasý önem arzetmeyecektir.
Ýstinaf yoluna baþvuran taraf açýsýndan bu sýnýr, davada ileri sürdüðü istemin kabul
edilmeyen bölümüne göre belirlenecektir.
Diðer kanunlarda temyiz edilebileceði veya Yargýtaya baþvurulabileceði belirtilmiþ
olan ve bölge adliye mahkemelerinin görev alanýna giren nihaî kararlara karþý, istinaf yoluna gidilebilecektir. Böylece, diðer kanunlarda mevcut hükümler bakýmýndan söz konusu
olabilecek duraksamalar giderilmek istenilmiþtir.
MADDE 426/B - Ýstinaf dilekçesinin içeriði düzenlenmiþtir.
Ýstinaf yoluna baþvurma dilekçeyle yapýlýr. Dilekçe, baþvuran ile karþý tarafýn davadaki sýfatlarý, adý, soyadý ve adreslerine iliþkin bilgilerle, varsa yasal temsilci ve vekillerinin
adý, soyadý ve adresleri, kararýn hangi mahkemeden verilmiþ olduðu ve tarihi ile sayýsý,
teblið tarihi, kararýn özeti, baþvuru sebepleri ve gerekçesi, istem sonucu ile baþvuranýn
veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin imzasýný içerir. Ayrýca dilekçeye karþý tarafýn
sayýsý kadar örnek eklenir. Ýstinaf yoluna baþvuru ile nihaî kararýn yeniden incelenmesi
amaçlandýðýndan, özellikle “kararýn özeti” ile “baþvuru sebepleri ve gerekçesi” baþvuru
dilekçesinde yer almalýdýr.
Son fýkrada, istinaf dilekçesinin yukarýda belirtilen hususlarý içermemesi durumunda
baþvurunun sonucuna iliþkin hükümlere yer verilmiþtir. Dilekçe, baþvuranýn kimliði ve
imzasýyla, baþvurulan kararý yeteri kadar belli edecek kayýtlarý taþýyorsa baþvuru reddedilmeyip, 426/O maddesi çerçevesinde gerekli incelemenin yapýlmasý öngörülmüþtür.
Bununla, istinaf dilekçesindeki bir usul eksikliði sebebiyle hak kaybýnýn önlenmesi
amaçlanmýþtýr.
MADDE 426/C - Ýstinaf dilekçesinin verilmesine iliþkin usul düzenlenmiþ olup, istinaf dilekçesinin, kararý veren mahkemeye ya da kararý veren mahkeme dýþýnda baþka bir
yer mahkemesine de verilebileceði; verilen istinaf dilekçesinin o mahkeme bölge adliye
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mahkemesi baþvuru defterine kaydolunarak baþvurana ücretsiz bir alýndý belgesi verileceði öngörülmüþtür.
Ýstinaf dilekçesinin kararý veren mahkemeden baþka bir mahkemeye verilmesi durumunda, istinaf dilekçesi, mahkeme tarafýndan bölge adliye mahkemesi baþvuru defterine
kaydolunduktan sonra kararý veren mahkemeye örnekleri ve varsa ekleriyle birlikte gönderilir ve durum derhâl mahkemesine bildirilir. “Bu durum derhâl mahkemesine bildirilir.”
ifadesinden maksat, istinaf dilekçesinin kararý veren mahkemeye gönderilmesi nedeniyle
yargýlamadaki gecikmelerin ve bundan kaynaklanan hak kayýplarýnýn önlenmesidir.
Ýstinaf yoluna baþvurma tarihi konusunda 178 inci madde hükmü uygulanacaktýr.
Ayrýca, kararý veren mahkemenin, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile baðlý
kalmadan dosyayý yetkili bölge adliye mahkemesine göndereceði vurgulanmaktadýr.
MADDE 426/D - Ýstinaf yoluna baþvuruda harç ve giderlerin yatýrýlmasýna iliþkin
esaslar düzenlenmektedir. Buna göre, istinaf yoluna baþvuruda bulunan, dilekçeyi
verirken, teblið giderleri de dahil olmak üzere gerekli harç ve giderleri ödemek zorundadýr. Bunlarýn eksik ödenmesi halinde kararý veren mahkemece yedi günlük kesin süre
verilmesi, eksik ödemenin bu süre içinde tamamlanmamasý halinde baþvurudan vazgeçmiþ
sayýlacaðý hususunun baþvurana yazýlý olarak bildirilmesi esasý benimsenmiþtir. Bu
bildirime raðmen yedi günlük kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadýðý takdirde
istinaf yoluna baþvurulmamýþ sayýlýr. Bu yükümlülüðe uymamanýn sonucunu belirlemek
baþvuruya konu teþkil eden kararý vermiþ olan ilk derece mahkemesine aittir. Baþvurunun
yapýlmamýþ sayýlmasýna iliþkin karara karþý istinaf yoluna baþvurulursa, 426/F maddesinin
ikinci fýkrasý kýyas yoluyla uygulanacaktýr.
MADDE 426/E - Ýstinaf yoluna baþvuru süresi otuz gün olarak kabul edilmiþtir.
Bunun nedeni istinaf yoluna baþvuruda bulunan tarafýn istemlerini dilekçesinde eksiksiz
gösterebilmesidir. Çünkü bölge adliye mahkemesi, baþvuranýn istemiyle baðlý olarak
inceleme yapabilecek, taraflarýn istemleri dýþýnda, kendiliðinden incelemesi gereken haller
hariç bir inceleme yapamayacaktýr. Bu istemlerin tam ve eksiksiz olarak hazýrlanabilmesi
için baþvuru süresi, diðer sürelere nazaran, gösterdiði özellik nedeniyle uzun tutulmuþtur.
Ýstinaf yoluna baþvuru süresinin ilamýn usulen taraflardan her birine tebliðiyle iþlemeye
baþlayacaðý belirtilmiþ, istinaf yoluna baþvuru süresine iliþkin özel kanun hükümleri de
saklý tutulmuþtur.
MADDE 426/F - Ýstinaf dilekçesinin reddi ile bu ret kararýna karýþ istinaf yoluna
baþvuru esaslarý düzenlenmiþtir. Buna göre, istinaf yoluna baþvurunun yasal süre geçtikten sonra yapýlmasý veya kesin olan bir karara iliþkin olmasý halinde istinaf dilekçesinin
reddedilmesi ve bu ret kararýnýn yatýrýlan giderlerden karþýlanmak suretiyle ilgiliye teblið
edilmesine iliþkin hüküm getirilmiþtir.
Bu ret kararýna karþý ilgiliye yedi gün içinde istinaf yoluna baþvurma hakký tanýnmakta, süresinde baþvuru yapýldýðý ve gerekli giderler de yatýrýldýðý takdirde dosya kararý
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veren mahkemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmektedir. Bölge adliye
mahkemesi istinaf dilekçesinin reddine iliþkin kararý yerinde görmediði takdirde, yeniden
dilekçe verilmesine gerek kalmaksýzýn, ilk istinaf dilekçesine göre inceleme yapacaktýr.
MADDE 426/G - Ýstinaf dilekçesinin kararý veren mahkemece karþý tarafa teblið olunacaðý, karþý tarafýn da tebliðden baþlayarak onbeþ gün içinde cevap dilekçesini vereceði,
kararý veren mahkemenin dilekçeler verildikten veya bunun için belirlenen süreler geçtikten sonra dosyayý dizi listesine baðlý olarak yetkili bölge adliye mahkemesine göndereceðine iliþkin hükümler getirilmiþtir.
MADDE 426/H - Ýstinaf dilekçesi kendisine teblið edilen taraf, baþvurma hakký
bulunmasa veya baþvuru süresini geçirmiþ olsa bile süresi içinde cevap vermekle yetinmeyip bu cevap dilekçesiyle kendine özgü nedenler ileri sürerek istinaf yoluna baþvurabilir. Bu baþvuru asýl baþvuruya baðýmlý bir istinaf yolu baþvurusudur. Bu nedenle katýlma
yolu ile istinaf yoluna baþvuru, asýl baþvuran tarafa baþvurusundan feragat eder veya istemi esasa girilmeden önce reddedilirse, hüküm doðurmaz. Çünkü kural olarak asýl istem
incelenmezse, ona baðlý olan istemin de incelenmemesi gerekir. Fakat istinaf yoluna
baþvuran tarafýn istemi esasa girildikten sonra reddedilirse, bu durum katýlan tarafýn
isteminin incelenmesine engel olmaz. Bunun gibi, taraflar bölge adliye mahkemesindeki
uyuþmazlýðý sona erdirirlerse, katýma yolu ile istinaf yoluna baþvuru da etkisini kaybeder.
Asýl istinaf yoluna baþvuru isteminin esasýna girilip inceleme yapýlmadan, katýlan tarafýn
istemi hakkýnda bir inceleme yapýlamaz.
MADDE 426/Ý - Ýstinaf yoluna baþvurma hakkýndan feragat edilmesi ve feragatýn
sonuçlarý düzenlenmiþtir. Buna göre, ilk derece mahkemesinde görülmüþ olan davanýn
taraflarýnýn istinaf yoluna baþvurma hakkýndan feragat edebilmeleri için ilâmýn kendilerine teblið edilmiþ olmasý koþulu öngörülmüþtür. Böylece, bir hak doðmadan ondan feragat edilemeyeceði kabul edilmiþtir.
Maddenin ikinci fýkrasý ile, feragat üzerine ilk derece mahkemesinin veya bölge adliye
mahkemesinin baþvuru dilekçesinin ya da baþvurunun reddine karar vereceði konusu,
duraksamaya yer vermeyecek biçimde hükme baðlanmýþtýr.
MADDE 426/J - Ýstinaf yoluna baþvurmanýn ilk derece mahkemesi kararý üzerindeki
etkisi düzenlenmiþtir. Madde esas itibarýyla yürürlükteki sistemde temyiz yoluna baþvurulmasýnýn hükmün icrasý üzerindeki etkisini istinaf yolu bakýmýndan ve ayný anlayýþla
düzenlemektedir. Buna göre, Türk yargýlama sisteminde hukuk mahkemeleri kararlarýna
karþý istinaf yoluna baþvurulmasý, ilk derece mahkemesi kararýnýn icra edilebilir niteliðini
ortadan kaldýrmamaktadýr. Baþka bir deyiþle, ilk derece mahkemesi kararýna karþý istinaf
yoluna baþvurulmuþ olmasý ilke olarak kararýn icrasýný durdurmayacaktýr. Böylece, getirilen düzenlemeyle, hem mevcut sistemimizdeki ilk derece mahkeme kararlarýnýn kesin148

leþmeden icra edilebilmesine iliþkin ilke korunmakta, hem de istinaf yoluna baþvurulmasýnýn kendiliðinden hakkýn yerine getirilmesini geciktirici bir etki doðurmasý önlenmektedir.
Maddenin birinci fýkrasýnýn ikinci cümlesinde Ýcra ve Ýflâs Kanununun 36 ncý maddesine yapýlan yollamayla, istinaf yoluna baþvurulmasý nedeniyle icranýn geri býrakýlmasýna
karar verme yetkisi, tek dereceli sistemde temyiz yoluna baþvurulmasýnda olduðu gibi,
bölge adliye mahkemesine tanýnmýþtýr. Böylece, istinaf yoluna baþvurulmasýnýn bütünüyle
haksýz olduðunun anlaþýldýðý durumlarda icranýn geri býrakýlmasý isteminin reddedilmesi
olanaðý bölge adliye mahkemesine verilmiþtir. Buna karþýlýk, birinci fýkranýn son cümlesiyle, nafaka kararlarýnda icranýn geri býrakýlmasýna karar verilemeyeceðine iliþkin ilke
muhafaza edilmiþtir.
Maddenin ikinci fýkrasýnda, kiþiler ve aile hukukuna, taþýnmaz mala ve bunlar
üzerindeki aynî haklara iliþkin kararlarýn kesinleþmedikçe icra edilemeyeceðine iliþkin
ilkenin istinaf yolu bakýmýndan da geçerli olduðu vurgulanmaktadýr.
MADDE 426/K - Maddede istinaf baþvurusunun kötüniyetle yapýlmasý durumunda
bölge adliye mahkemesince 422 nci madde hükümlerinin uygulanacaðý belirtilerek
kötüniyetle hareket eden tarafýn bölge adliye mahkemesince para cezasýna mahkûm edileceði öngörülmüþtür.
MADDE 426/L - Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine, dosya üzerinde yapýlacak
bir ön inceleme ile kolaylýkla tespit edilebilecek bazý temel hususlarýn eksikliði halinde,
davanýn süratle sonuçlandýrýlmasý için, hemen gerekli kararý vermesine olanak tanýnmak
istenmiþtir. Dosyanýn incelenmesinin baþka bir dairenin iþ alanýna girmesi, ilk derece
mahkeme kararýnýn kesin olmasý, istinaf yoluna baþvurunun süresi içinde yapýlmamýþ
olmasý ve asgarî baþvuru þartlarýnýn yerine getirilmemesi, örneðin baþvuru dilekçesinin
baþvurulan kararý yeteri kadar belli edecek kayýtlarý taþýmamasý halleri zaten açýklanmaya
muhtaç deðildir. Kaldý ki bu hâllerden bir kýsmýnda, örneðin baþvurunun yasal süre geçtikten sonra yapýlmasý veya kesin olan bir ilk derece mahkemesi kararýna iliþkin olmasý durumunda, bunu ilk derece mahkemesi de 426/F maddesi hükmü uyarýnca göz önüne alarak
baþvuru dilekçesini reddebilecektir. Baþvuru sebeplerinin veya gerekçesinin baþvuru
dilekçesinde hiç gösterilmemiþ olmasý hâlinde ise, bölge adliye mahkemesi 426/O maddesinin ikinci cümlesi uyarýnca sadece kamu düzeni yönünden bir inceleme yapýp gerekli
kararý bu incelemenin sonucuna göre hemen verecektir.
MADDE 426/M - Özellikle bazý önemli ve klâsik usul eksikliklerinin mevcudiyeti
hâlinde bölge adliye mahkemesine, duruþma yapmadan davayý yeniden görmek üzere,
dosyayý ilk derece mahkemesine gönderme yetkisi tanýnmýþtýr.
Yine yargýlamanýn süratlendirilmesi düþüncesiyle, ilk derece mahkemesi kararýnýn
usul ve esas yönünden hukuka uygun olmasý yahut kanuna uymayan hususun duruþma
yapýlmaksýzýn giderilmesine olanak bulunmasý veya karar esas yönünden doðru olmakla
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birlikte gerekçesinde hata edilmiþ olmasý ya da yargýlamadaki eksikliðin duruþma yapýlmaksýzýn tamamlanacak nitelikte bulunmasý hâlinde, bölge adliye mahkemesinin duruþma
açmadan gereken kararý vermesi olanaðý saðlanmaktadýr.
MADDE 426/N - Burada “inceleme” sözcüðü ile kastedilen; Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu anlamýnda tahkikattýr. Madde, bu anlamda incelenen konunun
önemine ve kapsamýna göre, incelemenin bizzat bölge adliye mahkemesi heyeti tarafýndan
yapýlmasýna veya heyetçe görevlendirilecek bir üye tarafýndan yürütülmesine olanak
saðlanmaktadýr.
Bölge adliye mahkemeleri birden fazla ili kapsayan belirli bölgelerde kurulacaktýr.
Böyle olunca, ortaya çýkan sorun; keþif, bilirkiþi incelemesi, tanýk dinlenmesi gibi
mahallinde yapýlmasý gereken iþlemlerde, iþlemin yapýlacaðý yerin, bölge adliye
mahkemesinin yargý çevresinde bulunmakla beraber onun faaliyet gösterdiði il
merkezinde olmamasý hâlinde ne gibi bir yöntem izleneceðidir. Nitekim, bölge adliye
mahkemelerine yöneltilen eleþtirilerin en baþýnda bu gibi hâllerde bölge adliye
mahkemesinin bu iþlemleri heyet olarak veya naip üye tayin ederek yapmasýnýn çok büyük
zaman ve emek kaybýna neden olacaðýdýr. Oysa, hâlen sadece ilk derece mahkemeleri
arasýnda uygulanabilen istinabe özde, bu tür ihtiyaçlara cevap vermek için ihdas edilmiþtir.
Ýstinabenin bölge adliye mahkemeleri nezdinde de uygulanabilmesine olanak tanýmak
suretiyle, bu mahkemelerin birden fazla ili kapsayan bir yargý çevresine sahip olmalarýndan doðabilecek güçlükler kolaylýkla aþýlabilecektir. Böylece, bir bölge adliye mahkemesi kendi yargý çevresi içindeki iþlemler için ayný yargý çevresindeki bir ilk derece
mahkemesini istinabe edebileceði gibi baþka bir bölge adliye mahkemesi veya baþka bir
bölge adliye mahkemesinin yargý çevresinde kalan ilk derece mahkemesini doðrudan
istinabe edebilecektir.
MADDE 426/O - Bölge adliye mahkemesi, incelemesini istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplere baðlý olarak yapacaktýr. Temyiz incelemesinden farklý olarak, bölge adliye
mahkemesinde yapýlacak incelemede taraflarýn ileri sürdüðü sebeplerle baðlý kalýnmasýnýn
nedeni, bölge adliye mahkemesinin ilk derece mahkemesinin kararýnýn kanuna aykýrýlýðýný
tespit etmesi hâlinde, çoðu zaman yeniden yargýlama yaparak yeni bir karar verebilmesidir.
Bununla beraber, kamu düzenini ilgilendiren hususlarda bölge adliye mahkemesi
istemle baðlý olmaksýzýn re’sen inceleme yapar. Örneðin, kamu düzenini ilgilendiren görev
kuralýna aykýrýlýk bölge adliye mahkemesince re’sen incelenir. Yine dava þartlarýnýn var
olup olmadýðý bölge adliye mahkemesince re’sen araþtýrýlýr. Bunun gibi, re’sen araþtýrma
ilkesinin geçerli olduðu davalarda bölge adliye mahkemesi taraflarýn istemiyle baðlý
olmaksýzýn ilk derece mahkemesinin kararýný inceler.
MADDE 426/P - Bölge adliye mahkemesince, duruþma yapýlmadan verilecek kararlara iliþkin 426/M maddesinde belirtilen hâller dýþýnda, ilk derece mahkemesi kararýnýn
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duruþmalý olarak inceleneceði esasý getirilmiþtir. Duruþma yapýlmasýna karar verilmesi
halinde duruþma günü taraflar teblið edilerek taraflarýn duruþmaya katýlmalarýnýn
saðlanacaðý belirtilmektedir.
MADDE 426/R - Bölge adliye mahkemesinde gerektiðinde tahkikat (soruþturma)
yapýlabilse de, ilk derece mahkemelerinden farklý olarak, karþýlýk dava açýlamaz, davaya
katýlma isteminde bulunulamaz, davanýn ýslahý ve 45 inci maddenin birinci fýkrasý hükmü
saklý kalmak üzere davalarýn birleþtirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesince re’sen
gözönünde tutulacaklar dýþýnda ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanýlamaz ve bölge adliye mahkemesi için yetki
sözleþmesi yapýlamaz.
Bölge adliye mahkemesinin ilk derece mahkemesi olarak davaya baktýðý sýnýrlý hâller
dýþýnda, bu mahkemeye doðrudan dava açýlamayacaðýndan karþýlýk dava da açýlamayacaktýr. Davaya katýlma, hakký veya borcu bir davanýn sonucuna baðlý olan üçüncü kiþinin
taraflardan birisine katýlmasý ve ona yardým etmesi olduðundan, müessese niteliði itibarýyla ancak ilk derece mahkemesinde yarar saðlayacaðý öngörülerek bölge adliye
mahkemesinde davaya katýlma olanaðý tanýnmamýþtýr. Bölge adliye mahkemesi ancak ilk
derece mahkemesince karara baðlanan davalara bakabileceðinden, baþka ilk derece
mahkemesinde henüz karara baðlanmamýþ dava ile birleþtirme söz konusu olamayacak,
bölge adliye mahkemesinde davalarýn birleþtirilmesi istenemeyecektir. Bölge adliye
mahkemelerinin yetkisi kamu düzeni ile ilgili olduðundan, bu konuda yetki sözleþmesi
yapýlamayacaktýr. Islah ilk derece mahkemesinde hüküm ifade edeceðinden, bölge adliye
mahkemesinde ýslah kabul edilmemiþ, buna uygun olarak, ilk derece mahkemesinde ileri
sürülmeyen iddia ve savunmalarýn karþý tarafýn muvafakatiyle dahi bölge adliye
mahkemesinde ileri sürülememesi esasý benimsenmiþtir. Bölge adliye mahkemesi iddia ve
savunmanýn deðiþtirilmesi ve geniþletilmesi yasaðýna aykýrýlýðý kendiliðinden gözetecektir. Taraflarýn ilk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak ileri sürmediði deliller de
bölge adliye mahkemesinde incelenemeyecektir. Ancak ilk derece mahkemesinde usulüne
uygun olarak ileri sürüldüðü hâlde, haksýz olarak reddedilip incelenmeyen veya ilk derece
mahkemesinde mücbir bir sebeple gösterilebilme olanaðý bulunmayan ya da tarafýn geç
ileri sürmesinde bir kusurun bulunmadýðý deliller bölge adliye mahkemesinde incelenebilecektir. Bunun gibi, bölge adliye mahkemesince kendiliðinden incelenecek hususlar, þüphesiz taraflarca da ileri sürülebilecektir.
MADDE 426/S - Bölge adliye mahkemesinde yapýlacak duruþma için taraflara gönderilecek çaðrý kâðýtlarýnda nerede ve ne zaman hazýr bulunmalarý gerektiði, duruþmada
hazýr bulunmadýklarý takdirde tahkikatýn yolluklarýnda yapýlarak karar verileceði bildirilir.
Bölge adliye mahkemesine baþvuran tarafa gönderilecek çaðrý kâðýdýnda, yapýlacak
tahkikatla ilgili olarak belirlenen gideri duruþma gününe kadar yatýrmasý istenir. Bu giderler, daha sonra yapýlacak tebligatlar da düþünülerek yeteri kadar avans olarak alýnmalýdýr.
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Bunun amacý tahkikatýn, gerekli olan giderler sebebiyle gecikmesini önlemek ve olabildiðince çabuk sonuçlanmasýný saðlamaktýr.
Baþvuranýn kabul edilebilir bir mazereti varsa, bunu süresi içinde bölge adliye
mahkemesine bildirdiði takdirde, bu mazereti kabul edilirse, giderlerini yatýrmak þartýyla,
yeni bir duruþma günü belirlenerek taraflara tebliði edilir.
Baþvuran, kendisine usulüne uygun olarak tebligat yapýldýðý halde duruþmaya
gelmezse ve kabul edilebilir bir mazeret de bildirmezse ya da gerekli avansý süresi içinde
yatýrmazsa, inceleme dosya üzerinden yapýlarak mevcut durumuna göre karar verilir.
Ancak, öngörülen tahkikat yapýlmaksýzýn karar verilemiyorsa, baþvuru reddedilir.
MADDE 426/T - Bölge adliye mahkemesi kararlarýnýn içeriðine iliþkin bu maddede
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun asliye hukuk mahkemeleri tarafýndan verilen
kararlarýn içeriðine iliþkin 388 inci maddesi ile paralellik saðlanmýþ, ancak istinaf yolunun
özellikleri göz önüne alýnarak bazý deðiþiklikler yapýlmýþtýr. 4709 sayýlý Kanunla
Anayasanýn 40 ýncý maddesinde yapýlan deðiþiklik göz önünde bulundurularak maddenin
(7) numaralý bendinde, kanun yoluna baþvuru süresinin kararda gösterilmesi gerektiði
belirtilmiþtir.
MADDE 426/U - Bu Fasýlda aksi belirtilmediði takdirde bölge adliye mahkemesi, ilk
derece mahkemesinin kararýný inceledikten sonra duruþma yapýlmasýna karar verirse, bundan sonraki incelemesini, ilk derece mahkemesinde uygulanmýþ olan yargýlama usulüne
göre yapacaktýr. Örneðin ilk derece mahkemesinde yazýlý yargýlama usulü uygulanmýþ ise,
bölge adliye mahkemesinde de yeniden yapýlacak incelemede yazýlý yargýlama usulü
uygulanacaktýr.
MADDE 16.- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa bu Kanunla istinafa iliþkin
426/A ilâ 426/U maddeleri eklenerek Birinci fasýl baþlýðý “istinaf” olarak deðiþtirildiðinden, 426/U maddesinden sonra gelmek üzere “Temyiz” ibaresini taþýyan Ýkinci Fasýl
baþlýðý eklenmiþ, mevcut Ýkinci ve Üçüncü Fasýl numaralarý Üçüncü ve Dördüncü Fasýl
olarak deðiþtirilmiþ, Kanunun 427 ilâ 439 uncu maddeleri yeniden düzenlenmiþtir.
MADDE 427.- Maddede bölge adliye mahkemesinin hukuk dairelerini hangi kararlarýna karþý temyiz yoluna gidilebileceðine iliþkin genel kural düzenlenmiþ, bu genel
kuralýn istisnalarý ise “temyiz edilemeyen kararlar” baþlýðý altýnda 428 inci maddede belirtilmiþtir. Maddede, halen mevcut duruma paralel olarak, davada haklý çýkmýþ olan tarafa
da, hukuki yararý bulunmak koþuluyla, temyiz yoluna baþvurma olanaðý tanýnmýþtýr.
Hakem kararlarýna karþý istinaf yoluna gidilemez. Hakem kararlarýna karþý istinaf yoluna gidilmesi tahkim yargýlamasýnýn niteliði ile baðdaþmayacaðýndan, bu kararlara karþý
doðrudan temyiz yolu kabul edilmiþtir. Çünkü bölge adliye mahkemelerinin yargýlama
152

yapýp yeni bir karar verme yetkisi hakem kararlarý hakkýnda geçerli olamayacaðýndan,
baþka bir ifade ile, bölge adliye mahkemesi hakem kararýnýn yerine yeni bir karar veremeyeceðinden hakem kararlarýna karþý doðrudan temyiz yoluna baþvurulacaðý belirtilmiþtir.
MADDE 428.- Maddede dava konusu olayýn iki dereceli yargýlamadan geçmiþ bulunduðu göz önüne alýnarak, bölge adliye mahkemesinin bazý kararlarýna karþý temyiz yoluna gidilemeyeceði öngörülmüþ ve böylece Yargýtayýn iþ yükünün hafifletilmesi amaçlanmýþtýr. Bu baðlamda miktar sýnýrlamasý beþmilyar lira olarak tespit edilmiþtir. Öte yandan,
genel olarak sulh hukuk mahkemesi kararlarý da temyiz edilemeyen kararlar olarak kabul
edilmiþtir. Keza çekiþmesiz yargý iþlerinde verilen kararlar bakýmýndan da, iki dereceli
yargýlamanýn yeterli güvence teþkil ettiði mülahazasýyla, bu iþlerde verilen kararlara karþý
temyiz yolu kapatýlmýþtýr. Ayný þekilde, nüfus kayýtlarýnýn düzeltilmesine iliþkin davalar
yönünden de iki dereceli bir yargýlamanýn yapýlmýþ olmasý yeterli görülmüþ, ancak
önemine binaen irs ve soybaðýna iliþkin sonuçlar doðuran davalarda temyiz yoluna
gidilebilmesine olanak tanýnmýþtýr.
MADDE 429.- Ýlk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk
dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleþmiþ bulunan kararlara karþý, yürürlükteki hukuka aykýrý olduklarý ileri
sürülerek Adalet Bakanlýðý veya Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan kanun
yararýna temyiz yoluna baþvurulabileceði belirtilmiþtir.
Karar verilirken yürürlükteki hukukun yanlýþ uygulanmasý her an için söz konusu olabilir. Kanun yararýna temyiz, yanlýþlýk tespit edilip daha sonra benzer iþlemlerden kaçýnmak için kabul edilen bir sistemdir. Yargýtay, yaptýðý incelemede uygulamanýn yanlýþ
olduðu sonucuna ulaþýrsa, kararý kanun yararýna bozacaktýr. Kanun yararýna bozma istemi
kabul edilir ve bozma kararý verilirse, bu bozma, kararýn hukuki sonuçlarýný ortadan
kaldýrmayacaktýr. Yargýtayca bozma kararýnýn Adalet Bakanlýðýna gönderileceði ve
Bakanlýkça, uygulamanýn yurdun her yerinde ayný doðrultuda yapýlmasýný saðlamak
amacýyla kararýn Resmî Gazetede yayýmlanmasýnýn saðlanmasý öngörülmüþtür.
MADDE 430.- Bu maddede, temyiz dilekçesinde bulunmasý gereken hususlar dokuz
bent hâlinde sayýlmýþtýr. Temyiz dilekçesinde öncelikle taraflarýn varsa, yasal temsilci ve
vekillerinin adý, soyadý ve adresleri yazýlacaktýr. Bundan baþka, temyiz edilen karar bölge
adliye mahkemesi tarafýndan verilmiþse, bölge adliye mahkemesinin hangi hukuk
dairesinden verildiði ve kararýn tarih ve sayýsý belirtilecektir. Buna karþýlýk, baþvurulan
karar ilk derece mahkemesince verilen yeni karar veya direnme kararýna karþý temyizde
direnme kararý ise bu kararýn hangi mahkemeye ait olduðu, tarihi ve sayýsý yazýlacaktýr.
Ayrýca, ilâmýn taraflara teblið edildiði tarih, kararýn özeti, temyiz sebepleri ve gerekçesi ile duruþma isteniyorsa bu yöndeki istem temyiz dilekçesinde yer almalýdýr. Son olarak,
temyiz eden veya varsa yasal temsilci ya da vekilin imzasý dilekçede bulunmalýdýr.
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Temyiz dilekçesinde dokuz bent olarak sayýlmýþ bulunan bu kayýtlar, temyiz
dilekçesinin zorunlu unsurlarý deðildir. Temyiz dilekçesinde bulunmasý gereken zorunlu
unsurlar; temyiz edenin kimliði, imzasý ve temyiz olunan kararýn hangi karar olduðudur.
Bu kayýtlar mevcutsa temyiz dilekçesi kabul edilerek temyiz incelemesi yapýlacaktýr.
MADDE 431.- Madde ile, temyiz dilekçesinin verilmesi düzenlenmiþtir.
Temyiz dilekçesi; kararý veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine, bölge adliye
mahkemesi hukuk dairesi kararýnýn Yargýtayca bozulmasý sonucu yeniden hüküm veren ilk
derece mahkemesine, kararý temyiz eden kiþinin bulunduðu yerdeki bölge adliye
mahkemesi hukuk dairesine veya kararý temyiz eden kiþinin bulunduðu yerdeki ilk derece
mahkemesine verilebilecektir.
Temyiz dilekçesi kararý veren bölge adliye mahkemesi ya da ilk derece mahkemesi
yerine, bir baþka yerdeki bölge adliye mahkemesi ya da ilk derece mahkemesine verilirse,
kararýnýn temyiz edildiði derhâl kararý temyiz edilen mahkemeye bildirilecektir.
Temyiz dilekçesi; temyiz defterine kaydedilerek temyiz edene ücretsiz bir alýndý belgesi verilecektir.
MADDE 432.- Ýstinaf yoluna baþvuruya iliþkin olan ve baþvuru dilekçesinin verilmesi, harç ve giderlerin yatýrýlmasý, baþvuru süresi, baþvuru dilekçesinin reddi, baþvuru
dilekçesine cevap, katýlma yolu ile baþvuru, baþvuru hakkýnda feragat ve ön inceleme
baþlýðýný taþýyan hükümler, temyiz yoluna baþvuru hâlinde de uygulanýr. Böylece, usul birliðini saðlamak ve gereksiz tekrardan kaçýnmak amacýyla, Kanunun 426/C ilâ 426/Ý ve
426/L maddeleri hükümlerini kýyas yoluyla temyiz yolunda da uygulanmasý kabul
edilmiþtir.
MADDE 433.- Bu maddede, temyiz yoluna baþvurunun, kararýn yerine getirilmesine
(icrasýna) etkisi düzenlenmiþtir.
Bir karara karþý temyiz yoluna baþvurulmuþ olmasý, kural olarak onun yerine getirilmesini (icraya konulmasýný; Ýcra ve Ýflâs Kanunu madde 24 ve devamý) durdurmaz. Yani
kural olarak, kararýn kesinleþmemiþ olmasý, kararýn yerine getirilmesini önlemez. Öteden
beri gerek usul ve gerekse icra ve iflâs hukukumuzda benimsenmiþ olan bu ilke, maddenin
ilk fýkrasýnýn birinci cümlesinde açýkça ifade edilmiþtir.
Her ne kadar kararýn temyiz edilmesi, onun yerine getirilmesini durdurmazsa da, Ýcra
ve Ýflâs Kanununun 36 ncý maddesinde öngörüldüðü üzere, kararý temyiz eden borçlu,
teminat göstermek suretiyle bölge adliye mahkemesi veya Yargýtaydan “icranýn geri
býrakýlmasý (tehiri icra) kararý” getirebilir. Bu suretle borçlu, bölge adliye mahkemesi veya
Yargýtayca verilecek karara kadar, kararýn yerine getirilmesini durdurmuþ olur. Bu husus,
maddenin ilk fýkrasýnýn ikinci cümlesinde belirtilmiþtir.
Hukukumuzda eskiden beri bazý kararlarýn kesinleþmedikçe yerine getirilmemesi de
(icraya konulmamasý) benimsenmiþ bir ilkedir (örneðin, Milletlerarasý Özel Hukuk ve
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Usul Hukuku Hakkýnda Kanunun 34, Sayýþtay Kanununun 64, Ýdarî Yargýlama Usulü
Kanununun 52, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 536 ncý maddesinde olduðu
gibi).
Bu düzenlemeye sadýk kalýnarak, maddede deðiþiklik yapýlmadan, kiþiler ve (nafaka
kararlarý hariç) aile hukukuna, taþýnmaz mala ve bununla ilgili aynî haklara iliþkin kararlarýn kesinleþmedikçe yerine getirilemeyeceði, maddenin ikinci fýkrasýnda açýklanmýþtýr.
MADDE 434. - Maddede, davanýn açýlmasýnda ve istinaf yoluna baþvuruda olduðu
gibi, temyiz isteminde de kötüniyetle hareket eden tarafýn Yargýtayca para cezasýna
mahkûm edileceði hususu belirtilmektedir.
MADDE 435. - Maddede, temyiz incelemesinin kapsamý belirtilmekte, ayrýca bu
incelemenin kural olarak dosya üzerinden yapýlacaðý vurgulandýktan sonra, hangi hâllerde
duruþmalý olarak yapýlabileceði hükme baðlanmaktadýr.
Diðer taraftan, maddede, temyiz incelemesinin duruþmalý olarak yapýlmasý durumunda, taraflarýn duruþmaya nasýl çaðrýlacaklarý, duruþmanýn yöntemi ile kararýn nasýl verileceði konularý da düzenlenmektedir.
MADDE 436. - Madde ile, temyiz incelemesi sonunda verilecek onama kararlarýnýn
da, Anayasanýn 141 inci maddesinin üçüncü fýkrasýndaki hükme uygun olarak, gerekçeli
olacaklarýna iþaret edilmekte; bunun yanýnda, uygulamada “düzelterek onama” olarak bilinen iþlemin esas ve þartlarý düzenlenmektedir.
Maddede ayrýca, düzeltme iþleminin, taraflarýn kimliklerine ait yanlýþlýklarla, yazý,
hesap veya diðer açýk ifade yanlýþlýklarýna ve bu arada kararýn doðru bulunmayan gerekçesine de uygulanacaðý hükme baðlanmaktadýr.
MADDE 437. - Maddede, Yargýtayýn hangi sebeplerden dolayý temyiz olunan kararý
bozacaðý düzenlenmekte ve bozma kararýnýn gerekçeli olacaðý belirtilmektedir.
Yargýtay, hukukun veya taraflar arasýndaki sözleþmenin yanlýþ uygulanmasý, dava þartlarýna aykýrýlýk bulunmasý, taraflardan birinin davasýný ispat için dayandýðý delillerin yasal
bir sebep olmadan kabul edilmemesi, karara etki eden yargýlama hatasý veya eksiklikleri
bulunmasý durumunda temyiz olunan kararý kýsmen veya tamamen bozabilir.
Ayrýca maddede, temyiz incelemesi sonunda Yargýtayca bozma sebeplerinin tespit
edilmesi hâlinde, hükmün kýsmen veya tamamen bozulabileceði ifade edilmektedir.
Bozma sebebi nispî nitelikte ise, tespit edilen bozma sebebinin hükmü etkilemesi gerekir.
Nitekim karara etki eden yargýlama hatasý veya eksikliklerin mevcut olmasý hâlinde, bunlarýn bozma sebebi sayýlabilmesi için, ayrýca hükmün sonucunu etkilemiþ olmalarý gerekmektedir. Buna karþýlýk, dava þartlarýnýn bulunmamasý veya taraflardan birinin iddiasýný
ispat için dayandýðý delillerin yasal bir neden olmaksýzýn kabul edilmemesi hâlinde, bu
bozma sebepleri mutlak bozma sebebi olup, ayrýca hükmün sonucunu etkileyip etk155

ilemediðinin araþtýrýlmasý gerekli deðildir. Hukukun veya taraflar arasýndaki sözleþmenin
yanlýþ uygulanmýþ olmasý ise hükmün sonucunu etkileyecektir.
MADDE 438. - Bu madde ile, Yargýtay kararlarýnýn tebliðine iliþkin usul düzenlenmiþtir.
Yapýlan deðiþiklik ile, Yargýtayýn onama veya onamaya karþý baþvurulan karar
düzeltme isteminin reddine iliþkin kararlarýnýn sonucunun bildirilmesi yerine, bozma
kararlarý gibi taraflara tebliði benimsenerek, Yargýtayýn karar düzeltme yolu açýk olan
bozma kararlarý ile onama veya onamaya karþý baþvurulan karar düzeltme isteminin reddine iliþkin kararlarýn mahkeme yazý iþleri müdürü tarafýndan derhâl taraflara teblið
edilmesi öngörülmektedir.
Yargýtaya baþvuru dilekçesi verilirken ödenmesi gerekli tebligat giderinin temyiz
dilekçesi ile birlikte temyiz isteminde bulunandan peþin alýnacaðý, ödenmemesi hâlinde
426/D maddesinin uygulanacaðý hükmü getirilmiþtir.
MADDE 439. - Bozmaya uyma veya direnme kararlarýna iliþkin bu maddede iki
olasýlýk düzenlenmiþtir. Birinci olarak, bölge adliye mahkemesinin baþvuruyu esastan
reddi kararý üzerine, Yargýtayca karar kaldýrýlarak dosyanýn ilk derece mahkemesine gönderilmesi öngörülmüþtür. Daha sonra ilk derece mahkemesinin Yargýtayýn bozma kararý
doðrultusunda karar vermesi hâlinde, sadece temyiz yoluna baþvuru olanaðý tanýnmýþtýr.
Ýkinci olasýlýkta ise bölge adliye mahkemesinin baþvuruyu esastan reddetmeyip düzelterek yeniden veya yeniden esas hakkýnda bir karar vermesi ve bu kararýn Yargýtayca
tamamen veya kýsmen bozularak dosyanýn tekrar bölge adliye mahkemesine gönderilmesi öngörülmektedir. Yine ayný maddede, bölge adliye mahkemesince Yargýtayýn bozma
kararýna uyulup uyulmayacaðý yönünde bir karar verileceði, ilk derece mahkemesi veya
bölge adliye mahkemesinin direnme kararlarý üzerine incelemenin Yargýtay Hukuk Genel
Kurulu tarafýndan yapýlacaðý ve kararýn baðlayýcý olacaðý esasý benimsenmiþtir.
MADDE 17. - Kanun yolu olarak istinaf ve temyiz yolu öngörüldüðünden ve ilk
derece mahkemelerince iadei muhakeme üzerine verilen kararlara karþý istinaf yolu söz
konusu olabileceðinden, iadeyi muhakeme üzerine verilen kararlarýn sadece temyiz olunabileceðine iliþkin olan ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 452 nci maddesinde
yer alan “Bu karar ancak kabili temyizdir.” ibaresi “Bu karara karþý kanun yollarý açýktýr.”
olarak deðiþtirilmektedir.
MADDE 18. - Hâkimler hakkýnda açýlacak hukukî sorumluluk davalarýnda görevli
mahkemeyi belirleyen 575 inci maddenin ikinci fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle, ilk derece
mahkemelerinde görev yapan hâkimler hakkýnda açýlacak tazminat davalarýnýn bölge
adliye mahkemesi hukuk dairesinde; bölge adliye mahkemesi hâkimleri hakkýnda ise
Yargýtayýn ilgili hukuk dairesinde incelenerek karara baðlanmasý esasý benimsenmiþtir.
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MADDE 19. - Bu madde ile, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa ek 4 üncü madde
eklenerek görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz, Yargýtayda duruþma, karar düzeltme, senetle ispata ve sulh mahkemelerindeki taksim davalarýnda muhakeme usulünün belirlenmesine iliþkin maddelerdeki parasal sýnýrlarýn, ekonomik ve malî koþullarda meydana gelen
deðiþime uyum saðlamasý için 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinde yer alan yeniden deðerleme oranýnda her takvim yýlý baþýndan geçerli olmak üzere
artýrýlmasý ve bu þekilde belirlenen sýnýrlarýn onmilyon lirayý aþmayan kýsýmlarýnýn dikkate
alýnmamasý öngörülmektedir. Mahkemelerce bu uygulama nedeniyle görevsizlik kararý
verilemeyecektir. Ayrýca yapýlan deðiþiklikle, her takvim yýlý baþýndan geçerli olmak üzere
uygulanacak parasal sýnýrlardaki artýþlarýn, artýþýn yürürlüðe girdiði tarihten önce ilk
derece mahkemelerince nihaî olarak karara baðlanmýþ davalar ile bölge adliye mahkemesi kararý üzerine yeniden bakýlan davalarda ve Yargýtayýn bozma kararý üzerine kararý
bozulan mahkemece yeniden bakýlan davalarda etkili olmamasý bakýmýndan düzenleme
yapýlmaktadýr.
MADDE 20. - Maddede, yürürlükten kaldýrýlan hüküm, madde ve ibare yer almaktadýr.
Buna göre, istinaf yolunun kabulü nedeniyle ve farklý bölge adliye mahkemelerinde
görülmekte olan davalarýn birleþtirilmeleri yoluyla bölge adliye mahkemelerinin meþgul
edilmesini önleyerek yargýlamanýn hýzla sonuçlandýrýlmasýný saðlamak amacýyla,
Kanunun 45 inci maddesinin son fýkrasý hükmü, 440 ilâ 444 üncü maddelerinde yer alan
konular Tasarýnýn deðiþik maddelerinde yeniden düzenlendiðinden, bu maddeler ve 443
üncü madde ile bu maddeye atýf yapan 449 uncu maddede yer alan “443 üncü madde
mucibince” ibaresi yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
MADDE 21. - Maddeyle, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanununda yapýlan deðiþiklikler bakýmýndan iki geçici madde eklenmiþtir.
GEÇÝCÝ MADDE 2. (Deðiþik: 11/05/2005- 5348 sayýlý Kanun)- Maddeyle,
26.9.2004 tarihli ve 5236 sayýlý Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda Deðiþiklik
Yapýlmasý Hakkýnda Kanunla, 18.6.1927 tarihli ve 1086 sayýlý Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununa eklenen Geçici 1 inci maddesi deðiþtirilmiþtir.
Yapýlan deðiþiklikle, bölge adliye mahkemelerinin 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayýlý
Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve
Yetkileri Hakkýnda Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarýnca Resmî Gazetede ilân edilecek
göreve baþlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna baþvurulmuþ olan kararlar hakkýnda, kesinleþinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve
5236 sayýlý Kanunla yapýlan deðiþiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin
uygulanmasýna devam olunacaðý esasý benimsenmiþtir. Bölge adliye mahkemelerinin
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faaliyete geçmesinden önce, aleyhine temyiz yoluna baþvurulmuþ olan kararlar hakkýnda
Yargýtay tarafýndan yasa yolu incelemesi yapýlacak, bu dosya ve iþler bölge adliye
mahkemelerine gönderilmeyecektir.
GEÇÝCÝ MADDE 3. - Maddeyle, bölge adliye mahkemelerinin göreve baþlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun temyize iliþkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanacaðý belirtilmiþtir.
MADDE 22. - Yürürlük maddesidir.
MADDE 23. - Yürütme maddesidir.
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EK 5: ÝCRA VE ÝFLÂS KANUNUNDA DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR KANUN
MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayýlý Ýcra ve Ýflâs Kanununun 10/a maddesi
baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýcra mahkemesi hâkiminin reddi
MADDE 10/A.- Ýcra mahkemesi hâkimi reddedildiði takdirde Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanýr. Ret talebinde bulunan, dilekçesinde ret
sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadýr.
Ret talebinin reddi hakkýndaki karara karþý istinaf yoluna baþvurulmasý, hâkimin iþe
bakýp karar vermesine engel deðildir. Ret talebinin reddi hakkýndaki kararýn kaldýrýlmasý
hâlinde reddedilen hâkimin verdiði karar yerine getirilmez. Bu durumda dosya, bölge
adliye mahkemesince icra mahkemesinin baþka bir dairesine, o yerde icra mahkemesinin
baþka bir dairesi yoksa en yakýn icra mahkemesine gönderilir. 40 ýncý madde hükümleri
kýyas yoluyla uygulanýr.
MADDE 2.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 24 üncü maddesinin ikinci fýkrasýnda yer alan
“icra mahkemesinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya istinaf” ibaresi eklenmiþtir.
MADDE 3.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 32 nci maddesinin ikinci cümlesinde yer alan
“temyiz yahut” ibaresi “istinaf veya temyiz yahut” þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 4.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 33 üncü maddesinin üçüncü fýkrasýnda yer alan
“temyiz süresi” ibareleri “istinaf veya temyiz yoluna baþvuru süresi”, “temyiz yoluna
gidebilir.” ibaresi “istinaf veya temyiz yoluna baþvurabilir.” þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 5.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 36 ncý maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýcranýn geri býrakýlmasý için verilecek süre
MADDE 36.- Ýlâma karþý istinaf veya temyiz yoluna baþvuran borçlu, hükmolunan
para veya eþyanýn resmî bir mercie depo edildiðini ispat eder yahut hükmolunan para veya
eþya kýymetinde icra mahkemesi tarafýndan kabul edilecek taþýnýr rehni veya esham veya
tahvilât veya taþýnmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eþyayý karþýlayacak malý mahcuz ise icranýn geri býrakýlmasý için bölge
adliye mahkemesi veya Yargýtaydan karar alýnmak üzere icra müdürü tarafýndan kendisine
uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatýlabilir.
Borçlu, Devlet veya adlî yardýmdan yararlanan bir kimse ise teminat gösterme zorunluluðu yoktur.
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Ücreti ilgililer tarafýndan verilirse bölge adliye mahkemesi veya Yargýtayca icranýn
geri býrakýlmasý hakkýndaki karar icra dairesine en uygun vasýtalarla bildirilir.
Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.
Bölge adliye mahkemesince baþvurunun haklý görülmesi hâlinde teminatýn geri verilip
verilmeyeceðine karar verilir. Yargýtayca hükmün bozulmasý hâlinde borçlunun baþvurusu
üzerine, bozmanýn mahiyetine göre teminatýn geri verilip verilmeyeceðine mahkemece
kesin olarak karar verilir.
Bölge adliye mahkemesince baþvurunun esastan reddine karar verilmesi veya
Yargýtayca hükmün onanmasý hâlinde alacaklýnýn istemi üzerine baþkaca iþleme gerek
kalmaksýzýn teminata konu olan para alacaklýya ödenir. Mal ve haklar ise, malýn türüne
göre icra dairesince paraya çevrilir. Ýlâm alacaklýsýnýn teminat üzerinde rüçhan hakký
vardýr.
MADDE 6.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 38 inci maddesinde yer alan “noter senetleri ve”
ibaresi “noter senetleri, istinaf ve” þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 7.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 40 ýncý maddesinin birinci ve ikinci fýkralarý
aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Bir ilâmýn bölge adliye mahkemesince kaldýrýlmasý veya temyizen bozulmasý icra
muamelelerini olduðu yerde durdurur.
Bir ilâm hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldýrýlýr veya
yeniden esas hakkýnda karar verilir ya da Yargýtayca bozulup da aleyhine icra takibi
yapýlmýþ olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadýðý kesin bir ilâmla tahakkuk ederse,
ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn icra tamamen veya kýsmen eski hâline iade olunur.
MADDE 8.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 69 uncu maddesinin dördüncü fýkrasýnda yer
alan “kararý temyiz eden” ibaresi “karara karþý istinaf yoluna baþvuran” þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 9.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 97 nci maddesinin beþinci ve ondördüncü
fýkralarý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Takibin devamýna dair verilen icra mahkemesi kararý kesindir.
Davanýn reddi hakkýndaki karara karþý istinaf veya temyiz yoluna baþvuran istihkak
davacýsý icra dairesinden 36 ncý maddeye göre mühlet isteyebilir.
MADDE 10.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 149/a maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýcra mahkemesinin geri býrakýlma isteminin reddine iliþkin kararýna karþý istinaf yoluna baþvuran borçlu veya üçüncü þahýs, takip konusu alacaðýn yüzde onbeþi nispetinde tem160

inat yatýrmadýðý takdirde satýþ durmaz. Bölge adliye mahkemesince talebin reddi hâlinde
bu teminat, ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn alacaklýya tazminat olarak ödenir.
MADDE 11.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 150/a maddesinin (2) numaralý bendi aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
2. Ýtirazýn kaldýrýlmasý kararýna karþý istinaf yoluna baþvurulmasý hâlinde 149/a maddesinin ikinci fýkrasý hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.
MADDE 12.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 164 üncü maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Kanun yollarýna baþvurma
Madde 164.- Ticaret mahkemesince verilen nihaî kararlar, 160 ýncý maddenin son
fýkrasýna göre alýnan masraftan karþýlanmak suretiyle mahkemece re’sen taraflara teblið
olunur.
Bu kararlara karþý teblið tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna baþvurulabilir.
Bölge adliye mahkemesi kararýna karþý da teblið tarihinden itibaren on gün içinde temyiz
yoluna baþvurulabilir. Ýstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu hükümlerine göre yapýlýr.
Ýflâs kararýna karþý kanun yoluna baþvurulmasý, iflâsýn ilânýna ve masanýn teþkiline
mâni deðildir. Yalnýz ikinci alacaklýlar toplantýsý, iflâs kararý kesinleþmedikçe yapýlamaz.
Bölge adliye mahkemesince iflâs kararý kaldýrýlýrsa, borçlunun mallarý üzerindeki tedbirler devam eder. Þu kadar ki, ticaret mahkemesi davanýn seyrine göre bu tedbirleri
deðiþtirmeye veya kaldýrmaya yetkilidir.
MADDE 13.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 169/a maddesinin son fýkrasý aþaðýdaki þekilde
deðiþtirilmiþtir.
Ýtirazýn reddi kararýna karþý istinaf yoluna baþvurulmasý, hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Þu kadar ki, borçlu 33 üncü maddenin üçüncü fýkrasýna göre teminat gösterirse
icra durur.
MADDE 14.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 182 nci maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýflâsýn kaldýrýlmasýna, alacak hakkýndaki taleplerin kaydý için muayyen müddetin
bitmesinden iflâsýn kapanmasýna kadar karar verilir. Ýflâsýn kaldýrýlmasý hakkýnda verilen
hükme karþý teblið tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna baþvurulabilir. Bölge
adliye mahkemesi kararýna karþý teblið tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna
baþvurulabilir. Ýstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
hükümlerine göre yapýlýr.
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MADDE 15.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 254 üncü maddesine üçüncü fýkradan sonra
gelmek üzere aþaðýdaki fýkra eklenmiþtir.
Ýflâsýn kapanmasý hakkýnda verilen hükme karþý teblið tarihinden itibaren on gün
içinde istinaf yoluna baþvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararýna karþý teblið tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna baþvurulabilir. Ýstinaf ve temyiz incelemeleri,
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapýlýr.
MADDE 16.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 258 inci maddesinin üçüncü fýkrasý aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýhtiyatî haciz talebinin reddi halinde alacaklý istinaf yoluna baþvurabilir. Bölge adliye
mahkemesi bu baþvuruyu öncelikle inceler ve verdiði karar kesindir.
MADDE 17.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 265 inci maddesinin beþinci fýkrasý aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýtiraz üzerine verilen karara karþý istinaf yoluna baþvurulabilir. Bölge adliye
mahkemesi bu baþvuruyu öncelikle inceler ve verdiði karar kesindir. Ýstinaf yoluna baþvuru, ihtiyatî haciz kararýnýn icrasýný durdurmaz.
MADDE 18.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 299 uncu maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Kanun yollarýna baþvurma
MADDE 299. - Konkordato hakkýnda verilen hükme karþý teblið tarihinden itibaren
on gün içinde borçlu ve itiraz eden her alacaklý tarafýndan istinaf yoluna baþvurulabilir.
Bölge adliye mahkemesi kararýna karþý teblið tarihinden itibaren on gün içinde temyiz
yoluna baþvurulabilir. Ýstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu hükümlerine göre yapýlýr.
MADDE 19.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 307 nci maddesinin ikinci fýkrasý aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliðinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna baþvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararýna karþý teblið tarihinden itibaren on gün
içinde temyiz yoluna baþvurulabilir.
MADDE 20.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 320 nci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýstinaf yoluna baþvurma
MADDE 320.- Karar hakkýnda teblið tarihinden itibaren on gün içinde borçlu ile alacaklýlardan her biri istinaf yoluna baþvurabilir.
Ýcra mahkemesi tarafýndan verilmiþ olan fevkalâde mühletin hükmü, bölge adliye
mahkemesinin kesin kararýna kadar geçerlidir.
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MADDE 21.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 327 nci maddesinin beþinci fýkrasýnýn ikinci
cümlesinde geçen “temyize müracaat olunabilir.” ibaresi, “istinaf yoluna baþvurulabilir.”;
altýncý fýkrasýnda geçen “Temyiz” ibaresi “Bölge adliye mahkemesi” þeklinde
deðiþtirilmiþtir.
MADDE 22.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 328 inci maddesinin ikinci fýkrasýnýn üçüncü
cümlesinde geçen “temyiz de” ibaresi “bölge adliye mahkemesi de” þeklinde deðiþtirilmiþtir.
MADDE 23.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 353 üncü maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýstinaf yoluna baþvurma
MADDE 353 .- Ýcra mahkemesinin duruþma yaparak verdiði kararlara karþý tefhim
veya teblið tarihinden itibaren yedi gün içinde sanýk veya þikâyetçi veya Cumhuriyet
savcýsý tarafýndan istinaf yoluna baþvurulabilir.
Baþvuru, dilekçeyle veya tutanaða geçirilecek sözlü beyanla icra mahkemesine yapýlýr.
Dilekçe veya beyan üzerine dosya hemen bölge adliye mahkemesine gönderilir.
Bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin bu kararlarýna karþý temyiz yoluna baþvurulamaz.
MADDE 24.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 362 nci maddesinden sonra gelen bölüm
baþlýðý “KANUN YOLLARINA BAÞVURMA VE SON MADDELER” olarak, 363 üncü
maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýstinaf yoluna baþvurma ve incelenmesi
MADDE 363.- Ýcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi
tarafýndan hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu
maddede düzenlenen davetiyenin içeriði, yediemin ücreti, yediemin deðiþtirilmesi, hacizli
taþýnýr mallarýn muhafaza þekli, kýymet takdirine iliþkin þikâyet, ihaleye katýlabilmek için
teminat yatýrýlmasý ve teminatýn miktarý, satýþýn durdurulmasý, satýþ ilânýnýn iptali,
süresinde satýþ istenmemesi nedeniyle satýþýn düþürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluþturulmasý, icra mahkemesinin iflâs idaresinin iþlemleri
hakkýnda þikâyet üzerine verdiði kararlara karþý, iflâs idare memurunun ücret ve masraflarý hakkýndaki hesap pusulasý ve 36 ncý maddeye göre icranýn geri býrakýlmasýna iliþkin
kararlarý dýþýndaki kararlarýna karþý, ait olduðu alacak, hak veya malýn deðer veya miktarýnýn bin lirayý geçmesi þartýyla istinaf yoluna baþvurulabilir. Ýstinaf yoluna baþvuru
süresi tefhim veya teblið tarihinden itibaren on gündür.
Ýcra mahkemesi kararlarý aleyhine iþlemleri uzatmak gibi kötüniyetle istinaf yoluna
baþvurulduðu anlaþýlýrsa Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü
uygulanýr.
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Kesin bir karara karþý kötüniyetle istinaf yoluna baþvuranlar hakkýnda da yukarýdaki
fýkra hükmü uygulanýr.
Ýstinaf yoluna baþvuru satýþtan baþka icra iþlemlerini durdurmaz. Ýcranýn devamý için
gereken evrak alýkonularak bunlarýn birer örneði bölge adliye mahkemesine gönderilecek
dosyaya konulur.
MADDE 25.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 364 üncü maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.
Temyiz yoluna baþvurma ve incelenmesi
MADDE 364.- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya
deðeri onbin lirayý geçen nihaî kararlara karþý temyiz yoluna baþvurulabilir.
Yukarýda belirtilen kararlara karþý temyiz yoluna baþvurma ve incelemesi Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapýlýr. Bu durumda da 363 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fýkra hükümleri uygulanýr.
Temyiz yoluna baþvurma, satýþtan baþka icra iþlemlerini durdurmaz.
MADDE 26.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 365 inci maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Ýstinaf dilekçesinin reddi
MADDE 365.- Ýstinaf yoluna baþvurma, yasal süre geçtikten sonra yapýlýr veya istinaf yoluna baþvurulmasýna olanak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz
veya þikâyetin reddine yahut süresi geçmiþ bir þikâyete iliþkin olursa, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununun ilgili hükümleri gereðince istem icra mahkemesince reddedilir.
Ýstinaf yoluna baþvuran kiþi ret kararýný kabul etmezse, istinaf dilekçesi diðer tarafa
teblið edildikten sonra, karar sureti ve verilirse cevap dilekçesiyle birlikte yetkili bölge
adliye mahkemesine gönderilir. Þu kadar ki bu hâlde satýþ dahil hiçbir icra iþlemi durmaz.
Bölge adliye mahkemesi, birinci fýkra kapsamýna girdiði hâlde reddine karar
verilmemiþ baþvuruyu geri çevirmeyip doðrudan kesin karara baðlar.
MADDE 27.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 366 ncý maddesi baþlýðý ile birlikte aþaðýdaki
þekilde deðiþtirilmiþtir.
Bölge adliye mahkemesi ve Yargýtay kararlarý
MADDE 366.- Ýstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa
göre yapýlýr ve onbeþ gün içinde karara baðlanýr.
Ýlgili ister ve ücretini verir veya gönderirse karar özeti en seri vasýtalarla mahalline
bildirilir.
164

Yargýtayýn icra ve iflâs iþlerine bakan hukuk dairesinin kararlarýna karþý genel hükümlere göre direnme kararý verilebilir. Direnme kararlarý, Hukuk Genel Kurulunda acele
iþlerden sayýlýr.
Yargýtayýn bozma kararý veya bölge adliye mahkemesinin kaldýrma, düzelterek veya
yeniden esas hakkýnda vereceði kararlarý üzerine icra ve iflâs iþlerinde 40 ýncý madde
hükmü kýyas yoluyla uygulanýr.
MADDE 28.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 227 nci maddesinin ikinci fýkrasý yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr.
MADDE 29.- Ýcra ve Ýflâs Kanununa aþaðýdaki geçici madde eklenmiþtir.
GEÇÝCÝ MADDE 7.- Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayýlý
Adlî Yargý Ýlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve
Yetkileri Hakkýnda Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarýnca göreve baþlama tarihinden
önce verilen kararlar hakkýnda, kesinleþinceye kadar Ýcra ve Ýflâs Kanununun bu Kanunla
yapýlan deðiþiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye iliþkin hükümleri uygulanýr.
MADDE 30.- Bu Kanun 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüðe girer.
MADDE 31.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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EK 6: 5311 SAYILI KANUN ÜZERÝNE AÇIKLAYICI NOTLAR
5311 SAYILI KANUNUN GENEL GEREKÇESÝ
Ýcra ve Ýflas Kanununun bazý maddelerinde önceki tarihlerde deðiþiklikler yapýlmýþ ise
de, günümüzün deðiþen sosyal ve ekonomik koþullarý nedeniyle, adaletin hýzlandýrýlmasýna yönelik adlî reform çalýþmalarý çerçevesinde, alacaklý ile borçlunun menfaatlerinin baðdaþtýrýlmasý ve Kanunun aksayan yönlerinin düzeltilmesi, Kanundaki boþluklarýn doldurulmasý bazý kötüniyetli kiþilerin bu boþluklardan yararlanma teþebbüslerinin önlenmesi,
uygulamada tereddütlerin giderilmesi ve bazý konulara açýklýk getirilmesi amacý ile bu
Tasarý hazýrlanmýþtýr. Ancak, Tasarýda Ýcra ve Ýflas Kanununun bütün hükümleri ele alýnmamýþ, öncelik arz eden deðiþiklikler yapýlmýþtýr. Öte yandan, Adlî Yargý Ýlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda
Kanun Tasarýsý ile ilk derece mahkemelerince verilen kararlarýn olaylara, maddî hukuka
ve usul hükümlerine uygunluðunu denetlemek üzere bölge adliye mahkemeleri kurulmuþ
ve bu mahkemelerce verilmiþ olup da temyiz olunan kararlarýn yalnýzca hukuka uygunluðunu denetleme ve içtihat mahkemesi olma görevi Yargýtaya verilmiþ olduðundan, icra
tetkik mercii kararlarýna karþý “istinaf yolu”na baþvurma olanaðý getirilmesine yönelik
düzenlemeler yapýlmasý zorunlu hale gelmiþtir.
Tasarýyla genel olarak;
Ýcra ve Ýflâs Kanununun 10/a, 24, 32, 33, 36, 38, 40, 49, 69, 97, 149/a, 150/a, 164,
169/a, 177, 182, 254, 258, 265, 299, 307, 320, 327, 328, 353, 363, 364, 365 ve 366 ncý
maddelerinde deðiþiklik yapýlmýþtýr.
Ýcra ve Ýflâs Kanununda köklü deðiþiklik yapýlýncaya kadar, bu Kanunda yer alan
hukukî terimler bakýmýndan bir karýþýklýða sebep olmamak için Tasarýda da ayný terimlerin
mümkün olduðunca kullanýlmasý yoluna gidilmiþtir. Öte yandan ayný düþünceyle, bölge
adliye mahkemelerinin kuruluþunun gerektirdiði deðiþiklikler yapýlmýþ, günümüzün
ekonomik ve malî koþullarý göz önünde tutularak parasal sýnýrlar artýrýlmýþtýr.
Bu baðlamda Tasarýyla yapýlan düzenlemelerle;
Bölge adliye mahkemelerinden de icranýn geri býrakýlmasý kararý alýnabilmesi olanaðý
saðlanmýþtýr.
Ýflâsýn açýldýðý tarihte tahakkuk etmiþ ve kesinleþmiþ her türlü vergi alacaklarý ile
iflâsýn açýldýðý tarihte tahakkuk etmemiþ olsa bile vergiyi doðuran olayýn iflâsýn açýlmasýndan önce meydana gelmiþ olmasý kaydýyla her türlü vergi alacaklarýnýn iflâs masasýna kaydedileceði hükmü getirilmek suretiyle özellikle vergi alacaklarýnýn iflâs masasýna
kayýt ve kabulünde ortaya çýkan sorunlarýn giderilmesi amaçlanmýþtýr.
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Kambiyo senetlerine dayanan bir alacaðýn rehin veya temlik cirosu ile alacaklýya devir
ve teslim edilmiþ olmasýnýn, alacaðýn ve alacaklýnýn nisaba dahil edilmesine engel oluþturmayacaðý hususu düzenlenmiþtir.
Ýstinaf yoluna baþvurma süresi 363 üncü maddeyle on gün olarak belirlenmiþtir. Ancak
icra tetkik merciinin icra suçlarýna iliþkin verdiði kararlara karþý istinaf yoluna baþvurma
süresi yedi gün olarak belirlenmek suretiyle Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 310
uncu maddesiyle de paralellik saðlanmýþtýr.
Mahkemelerin yeniden teþkilâtlanmasýyla hukuk sistemine giren istinaf yoluna
baþvurma usulü düzenlenmiþtir. Bu kanun yolunun kabul edilmesi nedeniyle Ýcra ve Ýflâs
Kanununun çeþitli maddelerinde gerekli uyumu saðlamak üzere deðiþiklikler yapýlmýþtýr.
Ýstinaf yoluna baþvurma usulü Ýcra ve Ýflâs Kanununun 363 üncü maddesinde yapýlan
deðiþiklikle düzenlenmektedir. Böylece 363 üncü maddenin bölüm baþlýðý “Kanun
Yollarýna Baþvurma ve Son Maddeler” ve kenar baþlýðý “Ýstinaf yoluna baþvurulabilen
kararlar ve kötüniyet” olarak deðiþtirilmiþtir. Ýcra tetkik merciinin Ýcra ve Ýflâs Kanununun
85 inci maddesinin uygulama biçimi, icra dairesi tarafýndan hesaplanan vekâlet ücreti, Ýcra
ve Ýflâs Kanununun 103 üncü maddesinin uygulama biçimi ve davetiyenin içeriði,
yediemin ücreti, yediemin deðiþtirilmesi, hacizli taþýnýr mallarýn muhafaza þekli, kýymet
takdirine iliþkin þikâyet, ihaleye katýlabilmek için teminat yatýrýlmasý ve teminatýn miktarý,
satýþýn durdurulmasý, satýþ ilânýnýn iptali süresi içinde satýþ istenmemesi nedeniyle satýþýn
düþürülmesi, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 263 üncü maddesinin uygulanma biçimi, iflâs
idaresinin oluþturulmasý, iflâs idare memurunun ücret ve masraflarý hakkýndaki hesap
pusulasý ve Ýcra ve Ýflâs Kanununun 36 ncý maddesine göre icranýn geri býrakýlmasýna
iliþkin kararlar dýþýndaki kararlarýna karþý, ait olduðu alacak, hak ve malýn deðer veya miktarýnýn beþyüzmilyon lirayý geçmesi þartýyla kararýn tefhim ve tebliðinden itibaren on gün
içinde istinaf yoluna baþvurulabileceði hüküm altýna alýnmýþtýr.
Ýcra tetkik merci kararlarý aleyhine kötüniyetle istinaf yoluna baþvurulmasý halinde,
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmünün uygulanacaðý belirtilmiþtir. Ayrýca, istinaf yoluna baþvurunun satýþtan baþka icra iþlemlerini durdurmayacaðý
vurgulanmýþtýr. Ýhalenin feshi ve istihkak davalarýnda bölge adliye mahkemesi hukuk
dairelerince verilen ve miktar ve deðeri ikimilyar lirayý geçen nihaî kararlara karþý temyiz yoluna baþvurulmasý imkâný getirilmiþ ve temyiz yoluna baþvurmanýn usulü ile temyiz
edenin Devlet olmasý hâlinde teminat gösterme zorunluðu olmadýðý hususu düzenlenmiþtir.
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5311 SAYILI KANUNUN MADDE GEREKÇELERÝ
MADDE 1.- Ýstinaf yoluna uyum amacýyla maddede gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr.
MADDE 2.- Maddeyle taþýnýr teslimine dair ilâmlarýn icrasýnda bölge adliye
mahkemesinden de icranýn geri býrakýlmasý kararý alýnabilmesi olanaðý saðlanmýþtýr.
MADDE 3.- Maddeyle bölge adliye mahkemesinden de icranýn geri býrakýlmasý kararý
alýnabilmesi olanaðý saðlanmýþtýr.
MADDE 4.- Yapýlan deðiþiklikle istinaf yoluna uyum saðlanmýþtýr.
MADDE 5.- Yapýlan deðiþiklikle istinaf yoluna uyum saðlanmýþtýr.
MADDE 6.- Maddeyle ilâm mahiyetini haiz belgeler arasýna istinaf yoluna baþvururken alýnan kefaletnameler de ilave edilmiþtir.
MADDE 7.- Yapýlan deðiþiklikle istinaf yoluyla uyum saðlanmýþtýr.
MADDE 8.- Yapýlan deðiþiklikle istinaf yoluyla uyum saðlanmýþtýr.
MADDE 9.- Maddenin beþinci fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle, takibin devamýna dair
verilen tetkik mercii kararýnýn kesin olacaðý hükmü getirilmiþtir. Ayrýca istinaf yoluyla
uyum saðlamak amacýyla ondördüncü fýkraya “istinaf” sözcüðü eklenmiþtir.
MADDE 10.- Yapýlan deðiþiklikle istinaf yoluna uyum saðlanmýþtýr.
MADDE 11.- Ýstinaf yoluyla uyumu saðlamak amacýyla maddede gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr.
MADDE 12.- Maddeyle istinaf yoluna uyum saðlamak amacýyla gerekli düzenlemeler yapýlmýþtýr
MADDE 13.- Maddenin son fýkrasýnda yapýlan deðiþiklikle istinaf yoluyla uyum
saðlanmýþtýr.
MADDE 14.- Maddeyle iflâsýn kalkmasý kararýna karþý kanun yollarýna baþvurma
esasý getirilerek bunun hangi usullerle yerine getirileceði belirtilmiþtir.
MADDE 15.- Maddeyle iflâsýn kapanmasý hakkýndaki karara karþý kanun yollarýna
baþvurma esasý benimsenerek, bunun hangi usullerle yerine getirileceði belirtilmiþtir.
MADDE 16.- Yapýlan deðiþiklikle ihtiyati haciz talebinin reddi hâlinde alacaklýya istinaf yoluna baþvurabilme hakký tanýnmýþtýr.
MADDE 17.- Ýstinaf yoluyla uyum saðlamak amacýyla maddede düzenleme
yapýlmýþtýr.
MADDE 18.- Maddede, konkordato hakkýnda verilen hükme karþý kanun yollarýna
baþvurma þekli düzenlenmiþtir.
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MADDE 19.- Ýstinaf yoluna uyum amacýyla maddede gerekli düzenlemeler
yapýlmýþtýr.
MADDE 20.- Ýstinaf yoluna uyum amacýyla maddede gerekli düzenlemeler
yapýlmýþtýr.
MADDE 21.- Ýstinaf yoluna uyum amacýyla maddede gerekli düzenlemeler
yapýlmýþtýr.
MADDE 22.- Ýstinaf yoluna uyum amacýyla maddede gerekli düzenlemeler
yapýlmýþtýr.
MADDE 23.- Ýstinaf yoluna uyum amacýyla maddede gerekli düzenlemeler
yapýlmýþtýr.
MADDE 24.- Mahkemelerin yeniden teþkilâtlanmasýyla hukuk sistemimize giren istinaf yoluna baþvurma usulü Ýcra ve Ýflâs Kanununun 363 üncü maddesinde bu maddeyle
yapýlan deðiþiklikle düzenlenmektedir. Böylece 362 nci maddeden sonra gelen bölüm
baþlýðý “KANUN YOLLARINA BAÞVURU VE SON MADDELER” ve 363 üncü maddenin kenar baþlýðý “Ýstinaf yoluna baþvurulabilen kararlar ve kötü niyet” olarak deðiþtirilmiþtir.
Maddenin birinci fýkrasýyla icra tetkik merciinin Ýcra ve Ýflâs Kanununun 85 inci maddesinin uygulama biçimi, icra dairesi tarafýndan hesaplanan vekalet ücreti, Ýcra ve Ýflâs
Kanununun 103 üncü maddesinin uygulama biçimi ve davetiyenin içeriði, yediemin
ücreti, yediemin deðiþtirilmesi, hacizli taþýnýr mallarýn muhafaza þekli, kýymet takdirine
iliþkin þikâyet, ihaleye katýlabilmek için teminat yatýrýlmasý ve teminatýn miktarý, satýþýn
durdurulmasý, satýþ ilânýnýn iptali, süresi içinde satýþ istenmemesi nedeniyle satýþýn
düþürülmesi, Ýcra ve Ýflâs Kanununun 263 üncü maddesinin uygulanma biçimi, iflâs
idaresinin oluþturulmasý, iflâs idare memurunun ücret ve masraflarý hakkýndaki hesap
pusulasý ve Ýcra ve Ýflâs Kanununun 36 ncý maddesine göre icranýn geri býrakýlmasýna
iliþkin kararlar dýþýndaki kararlarýna karþý, ait olduðu alacak, hak ve malýn deðer veya miktarýnýn bin lirayý geçmesi þartýyla, kararýn tefhim ve tebliðinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna baþvurulabileceði hüküm altýna alýnmýþtýr.
Maddenin ikinci fýkrasý ile de icra tetkik merci kararlarý aleyhine kötü niyetle istinaf
yoluna baþvurulmasý halinde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi
hükmünün uygulanacaðý belirtilmiþtir.
Maddenin son fýkrasýnda istinaf yoluna baþvurunun satýþtan baþka icra iþlemlerini durdurmayacaðý vurgulanmýþtýr.
MADDE 25.- Maddeyle Ýcra ve Ýflâs Kanununun 364 üncü maddesi deðiþtirilmek
suretiyle, ihalenin feshi ve istihkak davalarýnda bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince verilen ve miktar veya deðeri onbin lirayý geçen nihaî kararlara karþý temyiz yoluna
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baþvurulmasý imkâný getirilmiþ ve temyiz yoluna baþvurmanýn usulü düzenlenmiþtir.
Temyiz edenin Devlet olmasý halinde teminat gösterme zorunluðu olmadýðý belirtilmiþtir.
MADDE 26.- Maddeyle Ýcra ve Ýflâs Kanununun 365 inci maddesi baþlýðýyla birlikte
deðiþtirilerek, istinaf dilekçesinin tetkik mercii hâkimliðince reddi düzenlenmiþtir.
MADDE 27.- Maddeyle Ýcra ve Ýflâs Kanununun 366 ncý maddesi baþlýðýyla birlikte
deðiþtirilerek, bölge adliye mahkemesi ve Yargýtayýn inceleme usulü gösterilmiþtir.
MADDE 28.- Ýcra ve Ýflâs Kanununun 227 nci maddesinin ikinci fýkrasý yürürlükten
kaldýrýlmýþtýr.
MADDE 29.- Bölge adliye mahkemelerinin göreve baþlama tarihinden önce verilen
kararlar hakkýnda, kanun yollarý bakýmýndan, Ýcra ve Ýflas Kanununun bu Kanunla yapýlan
deðiþiklikten önceki maddelerinin uygulanacaðý hükmü getirilmiþtir.
MADDE 30.- Yürürlükle ilgilidir.
MADDE 31.-Yürütmeyle ilgilidir.
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EK 7: ÝÞ MAHKEMELERÝ KANUNU
MADDE 1 – Ýþ Kanununa göre iþçi sayýlan kimselerle (o kanunun deðiþtirilen ikinci
maddesinin Ç, D ve E fýkralarýnda istisna edilen iþlerde çalýþanlar hariç) iþveren veya iþveren vekilleri arasýnda iþ akdinden veya iþ Kanununa dayanan her türlü hak iddialarýndan
doðan hukuk uyuþmazlýklarýnýn çözülmesi ile görevli olarak lüzum görülen yerlerde iþ
mahkemeleri kurulur.
Bu mahkemeler:
A) 5018 sayýlý kanunun 4 üncü maddesinin (E) fýkrasýna göre sendikalarýn açacaklarý
ve bu sýfatla aleyhlerine açýlacak hukuk davalarýna;
B) Ýþçi Sigortalarý Kurumu ile sigortalýlar veya yerine kaim olan hak sahipleri arasýndaki uyuþmazlýklardan doðan itiraz ve davalara da bakarlar.
Ýþ mahkemesi kurulmamýþ olan yerlerdeki bu davalara o yerde görevlendirilecek
mahkeme tarafýndan, temsilci üyeler alýnmaksýzýn, bu kanundaki esas ve usullere göre
bakýlýr.
Fiili ve hukuki imkansýzlýklar dolayýsiyle iþ mahkemesinin toplu olarak görevini yapamadýðý hallerde de yukarki fýkra hükmü uygulanýr.
MADDE 2 – Ýþ mahkemeleri bu iþ için görevlendirilen yargýcýn baþkanlýðýnda (....)(1)
teþekkül eder.
(Ýkinci fýkra iptal: Anayasa Mah. nin 14/5/1970 tarih ve E. 1967/40, K. 1970/26
sayýlý kararý ile.)
(3, 4 ve 5 inci fýkralar iptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E. 1970/63, K.
1971/38 sayýlý kararý ile.)
Madde 3 – 4 – (Ýptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve 1970/63, K. 1971/38
sayýlý kararý ile.)
MADDE 5 – Ýþ mahkemelerinde açýlacak her dava, açýldýðý tarihte dava olunanýn Türk
Medeni Kanunu gereðince ikametgahý sayýlan yer mahkemesinde bakýlabileceði gibi,
iþçinin iþini yaptýðý iþyeri için yetkili mahkemede de bakýlabilir. Bunlara aykýrý sözleþme
muteber sayýlmaz.
MADDE 6 – (Ýptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E. 1970/63, K. 1971/38
sayýlý kararý ile)
MADDE 7 – Ýþ mahkemelerinde þifahi yargýlama usulü uygulanýr. Ýlk oturumda
mahkeme taraflarý sulha teþvik eder. Uzlaþamadýklarý ve taraflar veya vekillerinden birisi
gelmediði takdirde yargýlamaya devam olunarak esas hakkýnda hüküm verilir.
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Ýþ Kanununun 79 uncu maddesinde yazýlý uzlaþma teþebbüsünün yapýlmamýþ olmasý
davanýn kabulüne ve görülmesine mani teþkil etmez.
MADDE 8 – (Deðiþik: 2/3/2005-5308/1 md.)
Ýþ mahkemelerince verilen nihaî kararlara karþý istinaf yoluna baþvurulabilir. Þu kadar
ki, para ile deðerlendirilemeyen dava ve iþler hakkýndaki kararlar hariç, miktar veya deðeri
bin lirayý geçmeyen davalar hakkýndaki nihaî kararlar kesindir.
Ýstinaf yoluna baþvurma süresi, karar yüze karþý verilmiþse nihaî kararýn taraflara
tefhimi, yokluklarýnda verilmiþ ise tebliði tarihinden itibaren sekiz gündür.
Bölge adliye mahkemesinin para ile deðerlendirilemeyen dava ve iþler hakkýndaki
kararlarý ile miktar veya deðeri beþbin lirayý geçen davalar hakkýndaki nihaî kararlara karþý
teblið tarihinden baþlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna baþvurulabilir.
Kanun yoluna baþvurulan kararlar, bölge adliye mahkemesi ve Yargýtayca iki ay içinde
karara baðlanýr.
Yargýtayýn kararlarýna karþý karar düzeltme yoluna baþvurulamaz.
MADDE 9 – Ýþ mahkemelerinin çalýþma zamanlarý ihtiyaca göre haftanýn münasip
günleri ve iþ bakýmýndan günün münasip saatleri nazara alýnarak Adalet Bakanlýðýnca tesbit olunur.
MADDE 10 – Ýþ Kanununun uygulanmasý ile görevli olan idari merciler, kendilerine
yapýlan müracaatlarý 15 gün içinde idari yoldan neticelendiremedikleri ve iþ
mahkemelerinin görevi içinde gördükleri takdirde bu hususa dair olan evrak ve belgeleri
yetkili iþ mahkemesine tevdi ederler. Mahkeme, re’sen gün tayin ederek taraflarý davet ve
müracaat sahibinin davacý olduðunu tesbitten ve zabýtnameye imzasýný aldýktan sonra bu
kanundaki esas ve usullere göre davayý görerek kararýný verir. Ýdari merciin bu yoldaki
tevdii mahkemenin göreve mütaallik kararýný takyit etmez.
MADDE 11 – (Birinci fýkra mülga: 21/11/1980-2345/3 md.)
(Ek: 12/11/1980 – 2339/1 md.) Türkçe bilmeyen yabancý uyruklu kiþilerin taraf
olduklarý iþ davalarýnda mahkemece çaðýrýlacak tercüman ve mütercim ücreti, mütekabiliyet þartý ile Devlet Hazinesinden karþýlanýr.
MADDE 12 – 14 – (Ýptal: Anayasa Mah. nin 13/4/1971 tarih ve E. 1970/63, K.
1971/38 sayýlý kararý ile.)
MADDE 15 – Bu Kanunda sarahat bulunmýyan hallerde Hukuk Muhakemeleri Usulü
Kanunu hükümleri uygulanýr.
MADDE 16 – Ýþ kazalariyle meslek hastalýklarý ve Analýk Sigortalarý hakkýndaki 4772
sayýlý kanunun 67 nci ve Ýhtiyarlýk Sigortasý hakkýndaki 5417 sayýlý kanunun 38 inci maddelerinin ikinci fýkralarý hükümleri kaldýrýlmýþtýr.
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GEÇÝCÝ MADDE 1- (Ek: 2/3/2005-5308/2 md.)
Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayýlý Adlî Yargý Ýlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluþ, Görev ve Yetkileri Hakkýnda
Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarýnca Resmî Gazetede ilân edilecek göreve baþlama tarihinden önce verilen kararlar hakkýnda yapýlan temyiz baþvurularý, kesinleþinceye kadar
Yargýtay tarafýndan sonuçlandýrýlýr. Bu kararlar hakkýnda Ýþ Mahkemeleri Kanununun bu
Kanunla yapýlan deðiþiklikten önceki temyize iliþkin hükümleri uygulanýr.
MADDE 17 – Bu Kanun yayýmý tarihinden altý ay sonra yürürlüðe girer.
MADDE 18 – Bu Kanunu Adalet ve Çalýþma Bakanlarý yürütür.
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EK 8 : AVRUPA KONSEYÝ BAKANLAR KOMÝTESÝ HUKUKÝ
VE TÝCARÝ DAVALARDA TEMYÝZ SÝSTEMLERÝ VE
USULLERÝ ÝÞLEVÝNÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ HAKKINDAKÝ (95) 5 SAYILI TAVSÝYE KARARI
Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasýnýn 15.b maddesi uyarýnca,
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesince, Ýnsan Haklarý ve Ana Hürriyetlerin
Korunmasý Sözleþmesine ek 7 nolu Protokolün, taraflara, mahkumiyet veya hükmün bir
yüksek mahkemece temyizen incelenmesi gerektiði belirtilerek;
Temyiz usullerinin yalnýzca ceza davalarý için deðil, hukuki ve ticari davalar için de
var olmasý gerektiði konusunda görüþ birliðini ifade ederek;
Temyiz baþvurularýndaki artýþ ve temyiz süreci uzunluðunun yarattýðý sorunlara
bakarak;
Sözleþmenin 6. maddesi 1. paragrafýnda yer alan, herkesin makul sürede dinlenmesi
hakkýnýn bu sorunlardan etkilenebileceðini düþünerek;
Etkisiz veya yetersiz usuller ile taraflarca temyize baþvuru hakkýnýn kötüye kullanýlmasýnýn haklý gösterilmeyecek gecikmelere neden olduðu ve adalet sistemine gölge
düþürdüðünü bilerek;
Etkili temyiz usullerinin davaya taraf olanlar ve adalet yönetiminin yararýna olduðuna
inanarak;
Adalete Baþvuruyu Kolaylaþtýrýcý Tedbirler üzerine (81) 7 sayýlý Tavsiye, Adaletin
Ýþlevini Geliþtirmeye Yönelik Hukuk Usulü Ýlkeleri üzerine (84) 5 sayýlý Tavsiye,
Mahkemelerdeki Ýþ Yükünü Önleyici Azaltýcý Tedbirlere iliþkin (86) 12 sayýlý Tavsiye ve
Fakru Zaruret Ýçinde Olanlarýn Hukuka ve Adalete Etkili Baþvurusu üzerine (93) 1 sayýlý
Tavsiyeyi dikkate alarak;
Üye devletler hükümetlerine hukuki ve ticari davalardaki temyiz sistemleri ve usullerini geliþtirmek üzere gerekli gördükleri tüm tedbirleri ve özellikle aþaðýda yer alanlarý,
durum gereðine göre, benimsemelerini veya güçlendirmelerini tavsiye etmektedir.
I. Genel Ýlkeler
Madde 1: Adli denetim hakký
a-Ýlke olarak, aþaðýdaki bir mahkemece (ilk derece mahkemesi) verilen her kararýn bir
yüksek mahkeme (ikinci derce mahkeme) tarafýndan denetimi mümkün olmalýdýr.(HUMK
m.427.I).
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b-Bu ilkeye getirilecek istisnalar hukukta var olmalý ve adaletin genel ilkeleri ile
uyumlu olmalýdýr.
c-Taraflara, temyiz hakký ile temyiz süresi gibi bu hakký nasýl kullanacaklarý konusunda bilgi verilmelidir. (HUMK m.388/4).
d-Birinci derecede görülen bir davaya bakan hakimlerin ayný davanýn temyiz
incelemesine katýlmasýna izin verilmelidir.
II. Adli Denetimde Sýnýrlamalar
Madde 2: Ýlk derece mahkemesi seviyesinde alýnan tedbirler
a-Ýlke olarak usule iliþkin hususlar ilk derece mahkemelerinde halledilmelidir. Tüm
olasý iddialar, olgular ve kanýtlar ilk derece mahkemesine sunulmalýdýr. Devletler bu
amaçla yasa çýkarmayý ve diðer tedbirleri benimsemeyi düþünmelidirler.
b-Taraflara temyiz hakkýný kullanýp kullanmamayý deðerlendirme imkaný vermek ve
mümkün olduðunda temyizi sýnýrlamak üzere ilk derece mahkemesi kararlarýnýn kolayca
anlaþýlabilir dilde yazýlý, açýk ve eksiksiz bir derecesi olmasý yasaca öngörülmelidir.
(HUMK m.388). Ýlke olarak itiraz edilmeyen hususlara iliþkin kararlar veya jüri kararlarýnda gerekçe gösterilmez.
c-Ýlk derece mahkemesi, uygun davalarda, kaybeden taraf için tamiri imkansýz veya
ciddi bir zarara neden olmadýkça ve sonraki evrede adaletin yerini bulmasýný imkansýzlaþtýrmayacaksa, geçici icraya izin verebilmelidir. (HUMK m.443).
Madde 3: Temyiz hakký dýþýnda býrakýlanlar
Uygun iþlerin yalnýzca ikinci derece mahkemelerce görülmesini saðlamak üzere
devletler aþaðýdaki tedbirlerden biri veya tümünü göz önüne almalýdýr:
a-Belirli dava türleri, örneðin ufak müddeabihlerin hariç tutulmasý (HUMK m432,
IV),
b-Temyize baþvuru için mahkemece izin verilmesi (HUMK m.432, IV),
c-Temyiz hakkýnýn kullanýlmasý için süre sýnýrlamasý getirilmesi (HUMK
m.432,437,440),
d-Usule iliþkin hususlarda temyiz hakkýnýn, davanýn esasýna iliþkin temyize talik
edilmesi.
Madde 4: Temyiz sisteminin kötüye kullanýlmasýný önleyici tedbirler
Temyiz sistemi veya usulün kötüye kullanýlmasýný önlemek için devletler aþaðýdaki
tedbirlerden biri veya tümünü göz önüne almalýdýrlar:
a-Temyize baþvurulan erken bir evrede gerekçeli nedenlerini göstermesi ve ne istediklerini belirtmesi zorunluluðu (HUMK m.435/6,428),
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b-Temyiz baþvurusunun belirgin olarak asýlsýz, mantýksýz veya kötü niyetli olduðunun
ikinci derece mahkemece anlaþýlmasý üzerine basit bir þekilde örneðin diðer tarafa duyuru yapmaksýzýn redde karar verebilmesi (Yargýtay Kanununun m.40, III,IV), bu davalarda
para cezasý gibi uygun yaptýrýmlarýn öngörülebilmesi (HUMK m.444),
c-Hükmün derhal icra edilebilmesi halinde, yalnýzca icranýn temyiz baþvurusunda
bulunan için tamiri imkansýz veya ciddi bir zarara neden olacaðý veya sonraki evrede
adaletin gerçekleþmesini imkansýzlaþtýrmasý halinde icranýn tehirine izin verilmesi ve
durumda hükümdeki miktara uyarlý teminatýn saðlanmasý (HUMK m.443),
d-Hükmün derhal icra edilebilmesi halinde, temyiz baþvurusunda bulunan hükmün
gereðini yerine getirmediðinde, yeterli teminat gösterilmediði veya ilk derece ya da ikinci derece mahkemece icranýn tehirine karar verilmediði takdirde temyiz incelemesinin reddine karar verilmesi,
e-Bir tarafýn kusuruyla gereksiz gecikmeye neden olmasý halinde, bu tarafýn gecikmeden kaynaklanan ilave harcý ödemesi.
Madde 5: Ýkinci derece mahkemede incelemenin kapsamýný sýnýrlayan tedbirler
Temyize konu edilen hususlarýn ikinci derece mahkemece incelenmesini saðlamak
üzere devletler aþaðýdaki tedbirlerden biri veya tümünü göz önüne almalýdýr:
a-Mahkeme veya taraflarýn ilk derece mahkemesince saptanan bulgularýn bazýlarýný
veya tamamýný kabul etmeye yetkili olmasý,
b-Taraflarýn davanýn belirli hususlarýyla sýnýrlý bir karar verilmesini isteyebilmesi,
c-Temyize baþvuru için izin gerekli olduðunda, mahkemenin temyiz kapsamýný
örneðin hukuki sorunla sýnýrlandýrmaya yetkilendirilmesi,
d-Ýkinci derece mahkemece, yeni durumlar ortaya çýkmadýkça veya birinci derece
mahkemece neden sunulmadýðýna iliþkin iç hukukta yer alan diðer mazeretler olmadýkça
temyiz evresinde yeni iddia, bulgu veya kanýtlarýn tanýtýlmasýna iliþkin sýnýrlamalara yer
verilmesi,
e-Mahkemenin her davaya göre kendiliðinden saptayacaðý tutum dýþýnda, temyiz
incelemesinin temyiz baþvurusundaki gerekçeli nedenlerle sýnýrlý tutulmasý.
III. TEMYÝZ SÝSTEMLERÝ VE USULLERÝ ÝÞLEVÝNÝN GELÝÞTÝRÝLMESÝ
ÝÇÝN DÝÐER TEDBÝRLER
Madde 6: Temyiz usulleri etkinliðini geliþtirme tedbirleri
Temyizlerin hýzla ve etkin bir biçimde dinlenmesi için devletler aþaðýdaki tedbirlerden
biri veya tümünü göz önüne almalýdýr:
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a-Davalara bakmak üzere gerektiðinden fazla hakim kullanýlmamalýdýr. Tek hakim
örneðin aþaðýdaki iþlerden bazýlarý veya tümüne bakabilir:
Temyize baþvuru için izin verilmesi sistemi,
Usule iliþkin baþvurular,
Ufak davalar,
Taraflar öyle istediðinde,
Dava belirgin þekilde asýlsýz ise,
Aile davalarý,
Müstacel davalar.
b-Birinci derece mahkemede iþlem görmüþ davalarda, taraflar arasýnda teati edilerek
layiha sayýsýnýn gerekli minimumla örneðin her tarafýn yalnýzca bir kere cevap layihasýný
ikinci derece mahkemeye verebilmesiyle sýnýrlandýrýlmasý (HUMK m.433),
c-Sözlü usule ikinci derece mahkemede yer veren devletlerde, mahkeme gerekli
görmedikçe taraflarýn duruþmasýz karar verilmesini birlikte isteyebilmesi,
d-Yazýlý usullerin çokça kullanýlmasýný yeðleyerek veya kanýt özetleri veya yazýlý layihalar kullanmak suretiyle sözle duruþma süresinin kesinlikle makul süreye çekilmesi,
e-Sözlü duruþmaya yer verildiðinde, mümkün olduðunca kýsa sürede tamamlanmasý
(sözlü duruþmanýn yoðunlaþtýrýlmasý) saðlanmalýdýr. Mahkeme davayý duruþmada ele
almalý ve duruþma sonrasýnda kararý hemen veya yasaca öngörülen kýsa sürede vermelidir.
(HUMK m.438)
f-Belgeler ve iddialarýn teatisi örneðinde olduðu gibi sürelere kesin riayetin saðlanmasý (HUMK m.433 II); sürelere riayetsizlik halinde para cezasý, temyizin reddi veya
sürenin iliþkili olduðu konuyu nazara almamak örneklerinde olduðu gibi yaptýrým
öngörülmesi,
g-Ýkinci derece mahkemeye duruþma öncesi veya sýrasýnda davanýn geliþmesini
düzenlemek üzere örneðin hazýrlýk araþtýrmalarý veya taraflarýn anlaþmaya varmalarýný
teþvik için aktif bir rol verilmesi,
h-Müstacel davalara iliþkin hususlarýn örneðin böyle bir davanýn öncelikle
görüþülmesini kimin talep edebileceði, bir davanýn müstacel iþlerden olabileceðini
belirleyecek ölçütlerin neler olduðu ve böyle davalara bakmak üzere adli sistemde kimin
yetkili olduðunun düzenlenmesi (HUMK m.438 VI),
ý-Mahkeme ve avukatlar ile davada yer alan diðerleri arasýndaki temaslarýn geliþtirilmesi amacýyla ikinci derece mahkeme ve barolarý kapsayan seminerler düzenlenmesi
veya usulleri nasýl geliþtirebileceklerini tartýþma imkaný verilmesi,
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i-Ýkinci derece mahkemenin yeterli teknik olanaklarla örneðin telefaks veya bilgisayarla donatýlmasý ve benzeri olanaklarýn birinci derece mahkemede de saðlanarak duruþma zabýtlarý ve kararlarýn kolayca hazýrlanmasý,
j-Mahkemede taraf avukatý olarak nitelikli avukat kullanýmýnýn geliþtirilmesi.
IV. Üçüncü Derece Mahkemenin Rol ve Ýþlevi
Madde 7: Üçüncü derece mahkemeye yapýlacak temyiz baþvurularýna iliþkin tedbirler:
a-Ýkinci derece mahkeme üzerinde denetim iþlevini görmek üzere kurulu üçüncü
derece mahkeme var olduðunda, bu tavsiyedeki hükümler, uygun görüldüðünde, bu
mahkeme için de geçerli olacaktýr. Bu tavsiyenin amaçlarý baðlamýnda, anayasa mahkemesi ve benzeri dahil edilmemiþtir.
b-Devletler, üçüncü derece mahkemelere iliþkin tedbirleri düþünürken, davalara birinci ve ikinci derece mahkemelerce bakýldýðýný göz önünde bulundurmalýdýrlar.
c-Üçüncü derece mahkemeye temyizler, özellikle üçüncü kez adli inceleme gerektiren
örneðin hukukun geliþmesini saðlayýcý veya hukuksal yorumda birlik saðlamaya katkýsý
olacak davalar için kullanýlmalýdýr. Bunlar kamusal önem taþýyan genel nitelikteki hukuki
konularla da sýnýrlandýrýlabilir. Temyiz baþvurusunda bulunan kiþi, davanýn bu amaçlara
katkýsý olacaðýna iliþkin nedenlerini belirtmeye mecbur tutulmalýdýr.
d-Devletler, üçüncü derece mahkemenin bir davaya örneðin ilk derece mahkemesi gibi
kararý vermek üzere veya ikinci derece mahkemenin by-pass yapýlmasý usulüyle (sýçrama
usulü) doðrudan bakmasýný saðlayan bir sistem düþünebilirler. Bu usuller, özellikle sonuçta üçüncü derece mahkemeye gidecek hukuka iliþkin hususlar için uygun olabilir.
e-Ýkinci veya üçüncü derece mahkemece icranýn tehirine karar verilmedikçe veya
temyiz eden yeterli teminat vermedikçe ikinci derece mahkeme kararlarý icraya
verilebilmelidir.
f-Temyiz için izne yer vermeyen veya üçüncü derece mahkemeye temyizin kýsmen
reddine imkan saðlamayan devletler üçüncü derece adli mahkemeyi gerektiren dava
sayýsýný sýnýrlamaya yönelik sistemleri düþünebilirler. Üçüncü derece mahkeme incelenmesini davanýn belli hususlarýyla, örneðin temyiz için izin verilmesi veya davanýn ön
inceleme sonrasý temyizin kýsmen reddi gibi sýnýrlamasýna imkan veren özel nedenler
yasada belirlenebilir.
g-Ýlke olarak, yeni bulgular veya yeni kanýt üçüncü derece mahkemede ileri
sürülmeyebilir.
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EK 9: AVRUPA KONSEYÝ BAKANLAR KOMÝTESÝNÝN
ADALETÝN ÝÞLEYÝÞÝNÝ GELÝÞTÝRÝCÝ HUKUK
YARGILAMA USULÜ ÝLKELERÝ HAKKINDAKÝ (84) 5
SAYILI TAVSÝYE KARARI
Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesinin 6. maddesiyle güvence altýna alýnan adalete
baþvuru hakký her demokratik toplumun temel bir niteliði olduðundan;
Bakanlar Komitesinin (76) 5 ve (78) 8 sayýlý adli yardým hakkýndaki kararlarýnda yer
alan tedbir ve ilkelerin uygulanmasý ile R (81) 7 sayýlý Tavsiyedeki adalete baþvuruyu
saðlayýcý tedbirler, vatandaþlarýn adalete baþvuru hakkýný kullanmalarýný kolaylaþtýracaðýndan,
Yalnýz üye devletlerdeki hukuk yargýlama usulünün bazý kurallarý modern toplumun
ihtiyaçlarý gerisinde kaldýðý ve bu kurallarýn bazen istismar edildiði veya davalarýn uzatýlmasýna alet edilmesi nedeniyle adaletin etkin bir biçimde gerçekleþtirilmesine engel olarak
belirmesinden,
Hukuk yargýlama usulü geleneksel kurallarýnca taraflara saðlanmýþ bulunan
güvenceleri korur ve demokratik bir toplum için gerekli olan yüksek düzeydeki adalet
icraatýný muhafaza ederken, sadeleþtirilmesi, daha esnek ve süratli hale getirilmesi gerektiðinden,
Bu amaç doðrultusunda taraflara sadeleþtirilmiþ ve daha seri yargýlama yöntemleri
saðlanmasý ve kendilerinin, istismarcý veya uzatýcý taktiklere karþý özellikle mahkemenin
yargýlamayý daha etkili bir biçimde yönetmesi için yetki ile donatýlarak korunmasý lüzumlu görüldüðünden, Avrupa Adalet Bakanlarýnýn Mayýs 1980 tarihinde Lüksembourg’daki
XII. Konferansýnda yer alan tartýþmalar ile varýlan sonuçlar göz önüne alýnarak,
Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Yasasýnýn 15.b maddesi gereðince üye devletler
hükümetlerine, Tavsiye Ekinde yer alan ilkeler ýþýðýnda yargýlama usulünü geliþtirmek için
gerekli görülen tedbirleri benimsemesi veya teyit etmesini önermektedir.
Adaletin Ýþleyiþini Geliþtirici Hukuk Yargýlama Usulü Ýlkeleri:
Birinci Ýlke
1-Yargýlama, normalde iki duruþmadan fazla olmamalý; birincisi hazýrlýk niteliðinde
ön duruþma ve ikincisi, delillerin ikamesi, iddia ve savunmalarýn dinlenmesi ve mümkün
olduðunda hüküm vermek için olmalýdýr. Mahkemece, ikinci duruþma için gerekli tüm
adýmlarýn zamanýnda atýlmýþ olmasý saðlanmalý ve ilke olarak yeni delillerin belirmesi
veya diðer istisnai ve önemli durumlar dýþýnda hiçbir talike izin verilmemelidir.
179

2-Taraflardan biri usule iliþkin tebligatý almasýna karþýn, kanun veya mahkemece
öngörülen sürede gerekli usul iþlemini yerine getirmediðinde, hakkýnda yaptýrým uygulanmalýdýr. Yaptýrýmlar duruma göre, bu usul iþleminden yoksun býrakýlma, tazminat, masraflara hükmetme, para cezasý tayini ve davanýn mahkeme listesinden çýkartýlmasýný da
içerebilmelidir.
3-Mahkeme tanýklarý celp edebilmeli ve haklý bir neden olmaksýzýn icabet etmemeleri
halinde de uygun yaptýrýmlara (para cezasý, tazminat vs.) hükmetmelidir. Bir tanýðýn yokluðunda ifadesine baþvurmaksýzýn davanýn devamýna karar vermek mahkemenin
yetkisindedir. Delillerin alýnmasýný kolaylaþtýrmak için uygun görülen durumlarda telefon
veya video gibi modern teknik vasýtalarýn kullanýlmasýna imkan verilmelidir.
4-Bilirkiþi geçerli bir neden olmaksýzýn raporunu mahkemeye vermediði veya geciktirdiðinde uygun yaptýrýmlar öngörülmelidir. Yaptýrýmlar, takdir edilen ücretten indirim,
masraf veya zararýn tazmini kadar, gereðine mahkemece veya bir meslek teþekkülünce
hükmedilen disiplin tedbirleri þeklinde de olabilir.
Ýkinci Ýlke
1-Bir tarafýn dayanaktan yoksunluðu belirgin olan davasý hakkýnda mahkeme, basit
usulle karar verebilmeli ve uygun olduðunda bu taraf hakkýnda para cezasý veya diðer
tarafýn zararýný tazmine hükmetmelidir.
2-Bir taraf usul iþlemlerinde adil olmadýðý ve usulü açýkça yargýlamanýn uzamasý
amacýna kullandýðýnda, mahkeme iddialar hakkýnda derhal karar verme veya para cezasý,
zararýn tazmini veya usuli iþlemin iptaline karar verme yetkisiyle donatýlmalý; özel
davalarda avukatýn yargýlama masrafýný tediye mecburiyeti getirilmelidir.
Üçüncü Ýlke
Mahkeme, en azýndan ön duruþmada ve mümkün olduðunca tüm yargýlama süresince,
taraflarýn eþit iþlem görme hakký da dahil tüm haklarýna saygý gösterirken, yargýlamanýn
süratle geliþmesini saðlamak için aktif bir rol oynamalýdýr. Özellikle, taraflarýn gerekli
açýklamayý yapmasýný saðlamak üzere mahkemenin bizzat taraflarýn menfaatleri dýþýndaki
menfaatlerin söz konusu olduðu davalarda delil istemesi, delillerin alýnmasýný kontrol,
muhtemel ifadesi davaya etkili olmayacak tanýðý hariç tutmak, belli bir vakýa hakkýndaki
tanýk sayýsýnýn kabarýk olmasý halinde ise bunu sýnýrlamak yetkisi olmalýdýr. Bu yetkiler
yargýlamanýn amacýna ters düþmeyecek þekilde kullanýlmalýdýr.
Dördüncü Ýlke
Mahkeme kanunla açýkça belirtilmiþ davalar dýþýnda kalanlar için en azýnda ilk bakýþta davanýn niteliðine göre sözlü veya yazýlý yargýlama usulünü veya her ikisinin birlikte
kullanýmýna karar verebilmelidir.
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Beþinci Ýlke
Kanunda aksi öngörülmediði takdirde, taraflar iddia, defi veya savunmalarýný ve
özellikle delillerini yargýlamanýn mümkün olan en erken safhasýnda ve herhalde ön hazýrlýk safhasýnýn varlýðý halinde bunun bitiminden önce sunmalýdýr. Ýtiraz üzerine, mahkeme
aþaðýdaki haller dýþýnda ilk safhada sunulmayan vakýalarý normal olarak kabul etmemelidir.
1-Bunlarýn ilk safhada bilinmemesi,
2-Bunlarý sunan kiþinin ilk safhada yargýlamaya taraf olmamasý,
3-Bunlarýn kabulü için bazý özel nedenlerin bulunmasý.
Altýncý Ýlke
Karar, yargýlamanýn sonunda veya ondan sonra mümkün olan kýsa sürede ittihaz olunmalýdýr. Karar mümkün olduðunca açýk olmalýdýr. Taraflarca ileri sürülmüþ olan tüm iddialar hakkýnda açýkça veya zýmni olarak karar verilmelidir.
Yedinci Ýlke
Karar sonrasý kanun yollarýnýn istismar edilmesini önleyici tedbirler alýnmalýdýr.
Avrupa Konseyi üye devletlerinde yüksek mahkemeye baþvuru temel bir hak olarak
tanýnmýþ ise de, temyiz belirli kýsýtlamalardan yoksun býrakýlamaz. Adalete baþvuruyu
kolaylaþtýrýcý tedbirler konusundaki R (81) 7 sayýlý Tavsiye Kararýnýn 10. ve 15. ilkeleri
uyarýnca, bu kýsýtlamalar, yargýlama süresini ve masrafýný, müddeabih özellikle ufak bir
miktar olduðunda, sýnýrlamak veya sýrf yargýlamayý uzatmak amacýna yönelik temyizi
önlemek ihtiyacý ile haklý görülmektedir.
Yukarýda anýlan Tavsiye Kararýnda kanun yollarýnýn istismarýna karþý iki tedbir vardýr:
Kararlarýn muvakkat olarak tenfizi ve mahkemece hükmedilen miktara meri faiz oranlarýnýn tenfiz öncesinde uygulanmasýdýr. Hiç kuþkusuz uygulamada temyiz hakkýna konulan bazý kayýtlar temyizin sýnýrlandýrýlmasý olarak iþlev görmektedir. Böylece ekseri
devletlerin hukuk sistemlerinde temyiz mahkemelerinin ufak miktarlara iliþkin baþvurularla yüklü hale gelmemesi için minimum miktarlar vazedilmiþtir. Yalnýz, para deðerindeki düþmeler sonucu bu miktarlarýn tesiri azalmaktadýr. Bazý devletlerce bu tür ayarlama
iþlemi idari kararla olurken, diðerlerinde yasama tasarrufu ile gerçekleþtirilmektedir.
Yasama yöntemi periyodik revizyonlarý zorlaþtýrmaktadýr. Bu nedenle, bu türden ayarlama
için basitleþtirilmiþ bir usul veya objektif ekonomik baza dayalý bir kural söz konusu
olmalýdýr.
Sekizinci Ýlke
1-Aþaðýda yer alan davalara iliþkin çekiþmeleri süratle halletmek için ek olarak özel
kurallar veya kurallar demeti vazedilmelidir.
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a-Müstacel davalar,
b-Tartýþma konusu edilmeyen hakka ve ufak müddeabihlere iliþkin davalar,
c-Trafik kazalarý, iþveren-iþçi, ev sahibi-kiracý meseleleri, aile hukukunun belirli
konularý, boþanma, çocuklarýn korunmasý ve özellikle nafaka ile nafakanýn yeniden deðerlendirilmesi davalarý.
2-Bu amaç için aþaðýdaki tedbirlerden biri veya bir kaçýna baþvurulabilir: Davanýn
basit yöntemlerle açýlmasý; hiç duruþma yapýlmamasý veya yalnýzca bir duruþma veya
durum gerektirirse ön hazýrlýk duruþmasýnýn öngörülmesi; davaya göre münhasýran yazýlý
veya sözlü yargýlama; belirli savunmalarýn yasaklanmasý veya sýnýrlandýrýlmasý; delile
iliþkin daha esnek kurallar getirilmesi; hiç talik yapýlmamasý veya yalnýzca kýsa süreli
talike yer verilmesi, bir mahkeme bilirkiþisinin mümkün olduðunca yargýlamanýn
baþlangýcýnda resen veya taraflarýn talebi üzerine tayin edilmesi; davanýn yürütülmesi ile
delillerin istenilmesi ve alýnmasýnda mahkemenin aktif rol oynamasýdýr.
3-Bu özel kurallarýn uygulanmasý, duruma göre zorunlu olabileceði gibi taraflarýn
baþvurusuna veya rýza göstermesine de baðlý olabilir.
Dokuzuncu Ýlke
Adli makamlara, etkinliðe en elveriþli koþullarda adalet icrasý ve özellikle hukukun
çeþitli kaynaklarýna baþvuru ile adalet idaresini hýzlandýrma için en modern teknik imkanlar saðlanmalýdýr.
(Dokuzuncu ilke dar anlamda hukuk yargýlama ilkesi olarak gözükmese de, hukuk
yargýlamasýnýn daha süratle idaresi, hakimler ile diðer yardýmcý personelin uygun teknik
vasýtalardan yararlanmasý halinde mümkün olacaktýr. Bu vasýtalar arasýnda adli organlarýn
idaresi bakýmýndan üzerinde durulmasý gereken ilk husus bilgisayar kullanýmý, ikinci ise,
önemli alanda veri bankalarýdýr. Ulusal ve uluslararasý hukukta yer alan yürürlükteki yasa
metinlerinin gün geçtikçe kabarýk hale gelmesi sonucu hakimlerin ve avukatlarýn görevleri gittikçe zorlaþmakta, belirli bir davada uygulanacak tüm hukuk kurallarýný bulabilmek
uzun zaman almak yanýnda oldukça güç de olmaktadýr. Ýþte bu nedenlerle, hukukun çeþitli
kaynaklarýna rahatlýkla baþvuru imkaný saðlayacak bilgi iþlem merkezinin kullanýmý çok
önemli görülmektedir.)
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