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MEDENİ USUL HUKUKU (TEK) FİNAL CEVAP ANAHTARI-2017

1/a) Tarafın yurtdışında olması halinde nasıl tebligat yapılacağı Tebligat Kanunu’nda düzenlenmiştir. Tarafın 
yurtdışında olması ve tebligatın uzun sürmesi tebligat yapılmadan karar verme imkanı tanımaz. Tensip zaptı 
dava açıldığı sırada, o davanın açıldığını, o davada uygulanan yargılama usulünü göstermek amacı ile 
tutulmaktadır.  Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden, davalı davasından haberdar edilmeden davalının 
adresinin yurtdışında olduğu, tebligatın uzun süreceği gerekçesiyle davanın reddedilmesi yerinde değildir. Bu 
durum hukuki dinlenilme hakkına aykırıdır. HMK m. 27’ye göre, hukuki dinlenilme hakkı yargılama ile ilgili bilgi 
sahibi olma, açıklama ve ispat hakkını içermektedir. Bu bakımdan tarafın davasından haberdar edilmesi 
gerekmektedir. Dilekçeler teatisi aşaması tamamlandıktan sonra ön inceleme aşamasının yapılmalıdır. Ön 
inceleme aşaması duruşmasız da yapılabilmektedir. Nitekim HMK m.138’e göre, dava şartları ve ilk itirazlar 
hakkında, mahkeme dosya üzerinden karar verebilir. Hakimin dilekçeler teatisi aşamasını tamamlaması, ön 
inceleme aşamasına geçmesi ve bu aşamada tarafları dinlemeye ihtiyaç duymuyorsa, duruşma yapmadan 
davasını usulden reddetmesi gerekirdi. 

1/b) Türk Ticaret Kanunu’nda veya özel kanunlarda, açıkça ticari dava oldukları ve ticaret mahkemesinde 
bakılacakları öngörülmüş olan davalar mutlak ticari davalardır (TTK m. 5/2). Bu davaların niteliğini belirlerken 
tarafların tacir olup olmadıkları ve yapılan işin ticari iş olup olmadığı önemli değildir.  Bir dava mutlak ticari dava 
olmayıp da, her iki taraf tacirse ve her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili bir dava söz konusuysa bu dava bir nisbi 
ticari davadır (TTK m. 4/1). TTK m. 19/2’deki ticari iş karinesi (taraflardan biri için ticari iş sayılan sözleşmeler, 
diğer taraf için de ticari iş sayılır) görevli mahkemeyi belirlerken uygulanmaz. Olayda, (A) A.Ş. ve B arasında arsa 
payı karşılığı inşaat sözleşmesinden doğan uyuşmazlık mutlak ticari dava olarak nitelendirilemez. (A) AŞ tacir 
olmasına rağmen, B tacir değildir ve her iki tarafın ticari işletmesini ilgilendiren bir uyuşmazlık da söz konusu 
değildir. Nihayetinde bu dava nisbi ticari dava olarak da nitelendirilemez. (A) AŞ’nin bütün işlerinin ticari 
sayılmasından dolayı TTK m. 19/2 gereği karşı taraf için de bu iş ticari sayılsa dahi, görevli mahkemeyi 
belirlerken ticari iş karinesi uygulanamayacağından Asliye Ticaret Mahkemesi görevli değildir. 

Mahkemenin gerekçesi yerinde olmadığı gibi, görevli mahkeme açısından vardığı sonuç da doğru değildir. B tacir 
olmadığı gibi TKHK m. 3/k uyarınca tüketici de değildir. Bu yüzden Tüketici Mahkemesi görevli olmaz. Olayda 
görevli mahkeme HMK m. 2 gereğince Asliye Hukuk Mahkemesidir.

1/c)    Olayda taşınmazların aynına ilişkin uyuşmazlık söz konusudur. Bu halde bir kesin yetki hali vardır ve HMK 
m. 12/1’e göre taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Iki taşınmaz bakımından İstanbul Bakırköy 
mahkemeleri kesin yetkili, villa için ise Bodrum mahkemeleri kesin yetkilidir. Ancak HMK m. 12/3’e göre, “Bu 
davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da 
açılabilir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu açıdan davanın villa ile ilgili talebi bakımından Bakırköy mahkemeleri 
yetkilidir. Mahkemenin kararı yerinde değildir.

1/d) HMK m. 297/2’ye göre, hükmün sonuç kısmında taleplerden her biri hakkında verilen hükümle, taraflara 
yüklenen borç ve tanınan hakların, açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekmektedir.  
Bu maddeden hareketle öğretide şarta bağlı hüküm verilemeyeceği kabul edilmektedir. Şarta bağlı hüküm 
verilmesi, icra aşamasında problemli olabilmektedir. Bu bakımdan eda davalarında dava dilekçesinde talep 
sonucu, cebri icraya müsait şekilde olmalıdır. Olayda “proje tamamlandığında yerine getirilmek şartıyla” diye bir 
talep mahkemece hükme esas alınabilir, çünkü burada bir şart yoktur. Projenin tamamlanması bir şart 
niteliğinde kabul edilemez. Mahkemenin kararı yerinde değildir.

1/e) Sıfat dava konusu subjektif hak ile taraflar arasındaki ilişkidir. Dava dilekçesinde davacı veya davalı olarak 
gösterilen kişiler şekli taraf kavramına göre o davanın tarafları iseler de, her zaman o kişiler taraf sıfatına sahip 
değillerdir. Davacı olabilmek için dava konusu hakkın sahibi olmak gerekirken, davalı olabilmek için dava konusu 
hakkın sujesi olmak gerekmektedir. Taraf sıfatı bir dava şartı değildir, bir itirazdır, dava dosyasından anlaşıldığı 
takdirde hakim re’sen nazara alabilir. Şirket genel müdürü davanın tarafı değildir. Davanın tarafı olmamasına 
rağmen onun villasının davalıya devri talep edilmiştir. Davada taraf olmayan kişi hakkında talepte bulunulması 
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yerinde değildir. Dava konusu subjektif hak ile tarafların ilişkisi olmadığından bu talep sıfat yokluğundan esastan 
reddedilmelidir. 

2/a) HMK m. 133’de “Karşı dava, cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilmek 
suretiyle açılır.” Maddeden anlaşıldığı üzere karşı dava, dava dilekçesinin tebliğ alınmasından itibaren 2 hafta 
(HMK m. 127) içerisinde açılmalıdır. Olayda 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi verilmemiş ve karşı dava 
süresinde açılmamıştır. Karşı davanın süresinde açılmaması halinde, HMK m. 133/2’ye göre davaların 
ayrılmasına karar verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Süresinden sonra karşı dava açılmışsa, karşı dava olaydaki 
gibi “usulüne uygun açılmadığı” gerekçesiyle reddedilmez, asıl davadan ayrı olarak karşı dava görülür. Dava 
açmak bir usuli işlemdir ve usuli işlemleri taraf veya HMK m. 71 vd.’na göre tarafın vekili yapabilir.  Bu vekil kural 
olarak baroya kayıtlı ve geçerli bir vekaletnameye sahip olan avukat olabilir. Olayda B’nin oğlu O ile B arasında 
davaya vekalet ilişkisi bulunmamaktadır. Bu yüzden O, B adına karşı dava açamaz. Mahkemenin B’ye süre 
vererek karşı davanın açılmasına icazet verip vermediğini sorması gerekmektedir. B icazet verdiği takdirde, karşı 
davayı asıl davadan ayrı olarak görmesi gerekmektedir. 

2/b) Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzda davanın atiye terki isimli bir kurum bulunmamaktadır. Bu ifade 
uygulamada çoğunlukla davanın geri alınması talebi için kullanılmaktadır. Davacının atiye terk talebi geri alma, 
feragat ve dosyanın işlemden kaldırılması talebi olabilmektedir. Davacının talebinin ne olduğu tam olarak belli 
değilse, hakimin HMK m. 31 gereğince davacıya talebini açıklattırması gerekmektedir.  Davacının talebi davanın 
geri alınması yönündeyse, HMK m. 123’e göre, hüküm kesinleşinceye kadar, ancak davalının açık rızası ile davacı 
davasını geri alabilir. Davacının tasarruf yetkisine sahip olması, ona davalının rızası olmadan davasını geri alma 
hakkı vermez. Zira geri alma halinde dava açılmamış sayılmaktadır ve davacı davasını tekrar açabilmektedir. Bu 
bakımdan hakimin kararı yerinde değildir. Davacının talebi feragatse, tasarruf ilkesi (HMK m. 24) gereğince HMK 
m. 307 vd.’na göre feragat yapılabilir. Feragat yapılması için davalının rızasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Feragat 
halinde davanın tekrar açılması mümkün değildir, zira esas haktan da feragat yapılmış olmaktadır. Davacının 
talebi dosyanın işlemden kaldırılması yönünde de olabilir. Olayda dosyanın işlemden kaldırılması hallerinden biri 
gerçekleşmiştir. HMK m. 150’ye göre duruşmaya tarafların gelmesi gerekmektedir. HMK m. 71 vd.’na göre tarafı 
duruşmada vekili temsil edebilir. Bu vekil kural olarak baroya kayıtlı ve geçerli bir vekaletnameye sahip olan 
avukat olabilir. Olayda davalının oğlu duruşmaya onu temsilen gelmiştir ve bu durum tarafın veya vekilin 
gelmesi anlamında değildir. Bu yüzden tarafın yokluğundaki işlemler yapılabilir ve davacı dilerse dosya işlemden 
kaldırılabilir.

3) Dava konusunun devrine ilişkin HMK m. 125’de düzenleme yapılmıştır. Davacı dava konusunu 
devrederse dava konusunu devralan davacının yerine geçer ve dava kaldığı yerden devam eder. Davanın 
açılmasından sonra dava konusunun davalı tarafından devri halinde, davacı devreden tarafla olan davasından 
vazgeçerek dava konusunu devralmış kişiye karşı davasına devam edebileceği gibi, davasını devreden tarafa 
karşı tazminat davasına da dönüştürebilir. Dava konusunun davalı tarafından devredilmesi geniş yorumlanır ve 
dava konusunun davalının elinden iradesi dışında çıkması halinde de, kamulaştırma gibi, dava konusunun 
devrine ilişkin HMK m. 125 uygulama alanı bulur. Nitekim dava konusunun devri iradi olabileceği gibi 
kamulaştırma gibi irade dışında da gerçekleşebilir ve HMK m. 125 irade dışında dava konusunun devrinde de 
uygulama alanı bulur. Hakim bu halde kural olarak davacıya seçimlik yetkiden hangisini kullanmak istediğini 
sormalıdır. Bu seçimlik yetki mutlak olmakla birlikte bunun istisnaları da mevcuttur. Dava konusu taşınmazın; 
cebri icra, ortaklığın satış yoluyla giderilmesi veya kamulaştırma gibi irade dışı devri durumunda, davaya zorunlu 
olarak tazminat davası olarak devam edilmesi gerekmektedir. Zira idareye karşı adli yargıda, söz konusu davaya 
devam edilemez. 

Davacı veya davalının dava konusunu iradi olarak devretmesi durumunda, davalıya herhangi bir seçimlik hak 
tanınmadığından, hakimin davalının avukatı O’ya görüşünü sormasına gerek bulunmamaktadır. Zorunlu olarak 
B’ye karşı tazminat davası olarak devam edilmesi gerektiğinden, hakimin davacının vekiline de seçimlik hakkını 
sormadan, B’ye karşı tazminat davası olarak davaya devam etmelidir. 



3

4/a) HMK m. 199’a göre uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli elektronik ortamdaki verilerin belge 
niteliğinde olduğu ifade edilmiştir. HMK m. 202’ye göre ise, “Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin 
tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı 
ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir.” HMK m. 199’a göre, e-postalar 
belge niteliğindedir ve bu belge taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi-sözleşmeyi muhtemel göstermektedir. Ayrıca 
taraflar karşılıklı olarak e-postaları gönderdiklerinden kendisine karşı ileri sürülen kimse tarafından gönderilme 
şartı da yerine getirilmiştir. E-postalar, senetle ispatı gereken hususlar hakkında delil başlangıcı, senetle ispatı 
gerekmeyen hususlar için belge niteliğinde değerlendirilebilir. Müddeabihin değeri dikkate alındığında, HMK m. 
200’ye göre senetle ispat zorunluluğu sınırı geçilmektedir. Olayda e-postalar delil başlangıcı niteliğindedir ve 
delil olarak kullanılabilir. HMK m. 202/1’de senetle ispat zorunluluğu bulunan hallerde delil başlangıcı bulunursa 
tanık dinlenebilir. Mahkemenin gerekçesi bu yüzden isabetli değildir. 

Mahkemenin esas bakımından geçerlilik şartına riayet edilmeyen sözleşmelerin geçerli kılınamayacağına yönelik 
gerekçesi ise isabetlidir. İspat şartı ve şekil şartı birbirinden farklıdır. Maddi hukuk açısından geçerlilik şartı 
olarak kabul edilen bir şartın yerine getirilmemesi halinde ispat şartı sağlansa dahi geçersiz işlem geçerli hale 
getirilemez, bu işlemin ispatı da beklenmez. Olaydaki arsa payı inşaat sözleşmesinin maddi hukuk bakımından 
şekil şartı yerine getirilmemişse (noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır), ispat şartının sağlanması onu geçerli 
hale getirmez. 

4/b) İkrar taraflardan birinin kendi aleyhine olarak ileri sürülen bir olayın doğruluğunu mahkemeye beyan 
etmesidir. Davalı B, 10.000 Euro tutarındaki parayı aldığını kabul etmesi ikrar niteliğindedir. HMK m. 188’e göre, 
tarafların veya vekillerinin mahkeme önünde ikrar ettikleri vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve ispatı 
gerekmez. Dolayısıyla davacının B’ye 10.000 Euro verdiğinin ispatlanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak bu 
durum basit ikrar için geçerlidir. Olayda B 10.000 Euro’nun sehven değil, Almanya’dan gidiş dönüş masrafları 
için ödendiğini ileri sürmektedir. B, karşı tarafın ileri sürdüğü ve aleyhine olan 10.000 TL’nin ödenmesi vakıasını 
ikrar etmektedir, ancak bu vakıanın karşı tarafın ileri sürdüğünden farklı bir vasfa, hukuki niteliğe sahip 
olduğunu ileri sürmektedir. Bu ikrar türü vasıflı ikrardır. Vasıflı ikrar bölünemez. Bu iradenin karşı tarafı ispat 
külfetinden kurtardığı söylenemez. Davacı, 10.000 TL’nin sehven ödendiğini ispat yükünü taşımaya devam eder. 
Bu bakımdan mahkemenin kararı isabetli değildir.

5)   HMK m. 313/3’e göre, dava konusunun dışında kalan hususlar sulhun kapsamına dahil edilebilir. Bu hüküm 
gereğince dava konusu edilmemiş olan hususları tarafların anlaşarak sulh kapsamına almaları mümkündür. 
Dikkat edilirse burada tarafların yaptıkları bir sözleşme bulunmaktadır. Zira HMK m. 313/1’e göre sulh 
sözleşmesini taraflar aralarındaki uyuşmazlığı sona erdirmek maksadıyla yapmaktadır. Öğretide davanın tarafları 
dışındaki üçüncü bir kişinin (fer’i müdahilin de) sulh sözleşmesine taraf olarak katılmasının mümkün olduğu 
ifade edilmektedir. Bu bakımdan dava dışı M’nin mahkeme önündeki sulhe dahil olması mümkündür. Bu 
yönden mahkemenin kararı isabetli değildir.

Geçerlilik şekline tabi işlemler, taşınmazların devrindeki gibi, mahkeme önünde yapılan sulh sözleşmesi ile 
geçerli olarak yapılmış olmaktadır. Ayrıca tapuda resmi olarak işlemin yapılmasına gerek kalmamaktadır.  Bu 
bakımdan da mahkemenin kararı isabetli değildir.

6) Bir hükme karşı başvurulacak kanun yolunun kalmaması ile hüküm şekli anlamda kesinleşir. Bu durum şu 
hallerde gerçekleşir, ilk derece mahkemesince verilen karara karşı kanun yoluna başvurma imkanı yoktur ya da 
imkan varken süresi içinde kanun yoluna başvurulmamıştır veya hükme karşı kanun yoluna başvurulmuştur, bu 
başvurudan sonra başvurulacak başka bir kanun yolu kalmamıştır, yani tüm kanun yolları tüketilmiştir. Olayda 
tarafların hiçbirinin kanun yoluna gitmemesi üzerine karar şekli anlamda kesinleşmiştir. Şekli anlamda kesin 
hüküm, hükmün olağan kanun yollarına başvurularak değiştirilememesi ve gelecek için uyuşmazlığın son 
bulmasını amaçlar. Esasa ilişkin tüm nihai kararlar şekli anlamda kesinleşme sürecinin tamamlanması ile, maddi 
anlamda kesin hüküm teşkil ederler (HMK m. 303/1). Şekli anlamda kesin hüküm maddi anlamda kesin hükmün 
şartıdır. Maddi anlamda kesin hüküm hükmün kararı veren mahkeme tarafından değiştirilememesi, olağan 
kanun yollarına başvurulamaması, tekrar dava edilememesi ve daha sonra açılan davada bağlayıcı olması 
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anlamına gelmektedir. Olayda verilen kısmen ret, kısmen kabul kararına karşı taraflar kanun yoluna gitmezlerse, 
hüküm önce şekli anlamda sonra maddi anlamda kesinleşir. 

7) HMK m. 375/1-c bendine göre, vekil veya temsilcisi olmayan kimselerin huzuruyla davanın görülmüş ve 
karara bağlanmış olması yargılamanın yenilenmesi sebebi teşkil eder. Vekaletnamesi olmayan bir avukatın veya 
kanuni temsilcisi olmayan bir kişinin davada tarafı temsil etmesi bu bent kapsamındadır. Gerçek anlamda iradi 
veya kanuni temsilci dışındaki kişilerin davaya temsilci veya vekil gibi katılması sonucu asıl tarafın gerçekte 
temsil edilmediği bir durum söz konusu olmaktadır. Bu durum tarafın iradesinin yargılamaya yansımamış olması, 
hukuki dinlenilme hakkının da tamamen ihlal edilmiş olması demektir. Halbuki olayda iradi temsilcinin vekalet 
deruhte edebilme noktasında bir sorun yoktur.  Avukatlık ruhsatı ve hukuk diploması sahtedir. Burada geçerli bir 
vekalet verilmiştir, maddi hukuk açısından vekalet ilişkisinde bir sorun yoktur. Bu durumda c bendine dayanarak 
yargılamanın yenilenmesi talep edilemez. Buradaki sorun meslek hukuku açısındandır. Bu husus her ne kadar bir 
dava şartı olsa da, kanun koyucu tüm dava şartlarını yargılamanın yenilenmesi sebebi saymamıştır. Olayda bir 
yargılamanın yenilenmesi sebebi yoktur. O’nun değerlendirmesi yerindedir.

Karar İncelemesi:

1. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, cevap dilekçesi vermeyen davalının sonradan delil ileri süremeyeceğine 
karar vermiştir. Taraflar dava ve cevap dilekçesinde delillerini göstermek ve başka yerden getirtilecek delillerin 
bilgisini vermek zorundadır (HMK m. 119, 129). Tarafların mümkünse delillerini dilekçelerine eklemeleri 
gerekmektedir (HMK m. 121). Ön inceleme aşamasında, öncesinde dayanılan ancak mahkemeye sunulmamış 
olan deliller, HMK m. 140/5 çerçevesinde mahkemeye sunulur. Bu maddeye göre delillerin sunulabilmesi için 
daha önceden söz konusu delillerin dilekçede gösterilmiş olması gerekmektedir. Davalı cevap dilekçesi 
vermediğinden HMK m. 140/5’ten yararlanamayacaktır. Tahkikat aşamasında yeni delil sunulması ancak HMK 
m. 145 çerçevesinde mümkün olabilir. HMK m. 145’e göre delillerin sunulabilmesi için delilin sonradan ileri 
sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyor ise ve süresinde ileri sürülememesi ilgili tarafın kusurundan 
kaynaklanmıyor ise mahkeme, o delilin sonradan gösterilmesine izin verebilir. Hakimin takdiri söz konusudur. 
Davalı cevap dilekçesi vermese de 145. maddenin şartları gerçekleşmişse bu imkandan yararlanabilir. Kararda 
bu maddenin de şartlarının oluşmadığı ifade edilmektedir. Delillerin mahkemeye sunulması iddia ve savunmanın 
değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı kapsamında olmamakla beraber, mahkemeye yeni vakıa sunulması imkanı 
elde edildiği takdirde o vakıa için delil sunulması da mümkündür. Nitekim davalı cevap dilekçesi vermediğinde 
HMK m. 128 gereğince dava dilekçesindeki vakıaları inkar etmiş sayılacaktır. İnkar kapsamında savunma yapma 
imkanı bulunmaktadır. Yargıtay kararında söz konusu bu durumların hiçbirinin gerçekleşmediği görülmektedir. 
Bu bakımdan Yargıtayın kararı isabetlidir. 

2. Yargıtay, ıslahla delil ileri sürülebileceğine karar vermiştir. Islah hukukumuzda kabul edilen iddia ve 
savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağını aşmak için getirilmiş bir hukuki kurumdur. İddia ve 
savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı, vakıalar ve talep sonucu için söz konusu olmaktadır. 
Delillerin mahkemeye getirilmesi ise delillere ilişkin kabul edilmiş olan düzenlemeler çerçevesinde yapılmaktadır 
(HMK m. 121, 140/5, 145). Yani delillerin ileri sürülmesinin iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi 
yasağıyla bir ilgisi yoktur. İlgisi olmayan iki kurumun istisnasının diğerine uygulanması ise kesinlikle hatalıdır. Bu 
bakımdan ıslahla delil ileri sürülemez. Nitekim HMK m. 176 ve 177/1 de ıslahla delillerin ileri sürülmesinin bir 
dayanağı olamaz. Islahın asıl amacı iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı çerçevesinde 
yapılan usuli işlemlerdeki değişikliklerdir. Yoksa tüm usuli işlemlerin yenilenmesi için getirilmiş bir kurum 
değildir. Sonuç olarak diyebiliriz ki Yargıtay’ın kararı yerinde değildir. 

3. Kozan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, basit yargılama usulü uygulanan uyuşmazlığın Sulh Hukuk 
Mahkemesinde görülmesine karar vermiştir. Sulh Hukuk Mahkemesinde basit yargılama usulünün uygulanması, 
basit yargılama usulünün uygulandığı davaların Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiği sonucuna bizi 
götüremez. Bir mahkemede uygulanacak yargılama usulü ile mahkemenin görev alanı başka şeylerdir. Görev 
yargılama usulüne göre belirlenemez. Dava ve işin niteliğine göre görev belirlenir. Yargılama usulü ise, özel 
hüküm varsa o hükme göre, yoksa o mahkemeye göre belirlenir. Bu bakımdan mahkemenin basit yargılama 
usulü uygulandığı gerekçesiyle Sulh Hukuk Mahkemesinin görevli olduğuna karar vermesi hatalıdır. 
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4. Yargıtay mirasçılık belgesinin iptaline ve yeni bir mirasçılık belgesi verilmesi talebinin çekişmeli yargı 
olduğu gerekçesiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar vermiştir. İİK m. 282/2, c.6’ya 
göre mirasçılık belgesi verilmesi çekişmesiz yargı işidir. Mirasçılık belgesi verilmesi işi, itiraz edilip edilmemesine 
bakılmaksızın çekişmesiz yargı işidir. Mevcut bir mirasçılık belgesinin iptaline ilişkin talep ve böyle bir talebe 
bağlı olarak, eskisinin iptali ile yeni bir mirasçılık belgesi verilmesine yönelik talep, çekişmeli yargı işi olarak 
kabul edilmelidir. Kanun sadece mirasçılık belgesi verilmesi işini çekişmesiz yargı işi olarak kabul etmiş, verilmiş 
bir mirasçılık belgesinin iptali işini çekişmesiz yargı işleri arasında zikretmemiştir. Mirasçılık belgesinin iptali ile 
yeni hukuki duruma göre yeni bir mirasçılık belgesi verilmesi talebi halinde artık salt bir mirasçılık belgesi 
verilmesi işi söz konusu değildir. Ortada artık bir çekişmeli yargı işi vardır. HMK m. 2 açısından görevli mahkeme 
Asliye Hukuk Mahkemesi olmalıdır. Yargıtayın kararı yerindedir. 

5. Yargıtay birinci bozma kararında hiç kimsenin kendi muvazaalı işleminin sonuçlarından 
yararlanamayacağı sebebiyle tescile, ikinci bozma kararında muvazaalı olduğu yargı kararıyla kesinleşen 
sözleşmeye dayanılamayacağından tescil talebinin reddine karar vermiştir. Usuli müktesep hak Yargıtayın 
kararlarıyla yerleşmiş bir kurumdur. Usuli müktesep hakkın doğduğu hallerden biri, Yargıtayın bozma kararına 
karşı ilk derece mahkemesinin uyma kararı vermesidir. Uyulan bozma kararında bazı hukuki ve fiili sebepler 
yanlış bile olsa artık bunlar yeniden incelenemez. Yargıtay oluşturduğu usuli müktesep hak kurumuna birçok 
istisna getirmiştir. Kararda usuli müktesep hak doğduğu gerekçesiyle, muvazaa sebebiyle sakatlanan işlemin (bir 
itiraz niteliğindedir) geçersizliğinin hüküm altına alınmasının önüne geçilmektedir. Halbuki hukuk güvenliği 
ilkesinden, hakimin re’sen nazara alması gereken usul hataları açısından düşünüldüğünde, usuli müktesep hakka 
dayanarak karardaki gibi bir uygulamaya gitmemek gerekmektedir. Bu noktada usuli müktesep hak kurumunun 
varlığı tartışılmalıdır. Ayrıca Yargıtay kararlarında hakimin re’sen dikkate alabileceği hususlar da usuli müktesep 
hakkın istisnası teşkil ederken, muvazaanın varlığı halinde istisna kabul edilmemesi de çelişkili bir durumdur. 

 HMK m. 373/6’ya göre, “Davanın esastan reddi veya kabulünü içeren bozmaya uyularak tesis olunan kararın 
önceki bozmayı ortadan kaldıracak şekilde yeniden bozulması üzerine alt mahkemece verilen kararın temyiz 
incelemesi, her hâlde Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yapılır.” Öğretide bu hükmün usuli müktesep hak 
kurumunu ortadan kaldırıp kaldırmadığı tartışılmıştır. Zira ilk bozma kararını ortadan kaldıran bir bozma 
kararının verilebileceği, yani Yargıtay’ın iki çelişkili karar vermesi hali düzenlenmiştir. Maddenin amacının usuli 
müktesep hakk kurumunu kaldırmak olduğu düşünülürse HGK kararı yerinde değildir. 


