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MEDENİ USUL HUKUKU İKİNCİ ÖĞRETİM FİNAL SINAVI CEVAP ANAHTARI 

1a) Tensip zaptı dava açıldığı sırada,  davada uygulanan yargılama usulünü göstermek amacı 

ile tutulmaktadır. Dava dilekçesi davalıya tebliğ edilmeden, davalı davasından haberdar 

edilmeden davalının adresinin dava dilekçesinde yer almamasına rağmen bu eksikliğin 

giderilmesinin 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 ve açıklama ve ispat hakkını içermektedir. Bu bakımdan 

tarafın davasından haberdar edilmesi gerekmektedir. Dilekçeler teatisi aşaması 

tamamlandıktan sonra ön inceleme aşamasının yapılması gerekmektedir. Ön inceleme 

aşaması duruşmasız da yapılabilmektedir. 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.  

Ayrıca belirtmek gerekir ki, davalının adresi dava dilekçesinin zorunlu unsurlarındandır. 

Davacı, davalının adresini dava dilekçesinde bildirmediği için kendisine verilen bir haftalık 

süre içinde de davalının adresini bulamamışsa dava açılmamış sayılmaz; mahkemece 

öncelikle araştırma yapılarak davalının adresinin belirlenmesi gerekir. Davalının adresinin 

tespiti için mahkemece yapılan araştırmaya rağmen adres tespit edilemezse gerekirse ilan yolu 

ile dava dilekçesinin tebliği gerekir. Bu nedenlerle mahkemenin davayı tensip zaptıyla 

reddetmesi yerinde olmamıştır. 

1b) Görev kuralları dava konusunun niteliğine göre bir uyuşmazlığın hangi mahkemede 

görüleceğini belirler. Ancak kanunla düzenlenir, dava şartıdır, kamu düzenindendir. Olayda A 

AŞ ile hazır giyim ihracatı işiyle uğraşan B arasında bir sözleşme bulunmaktadır. B’nin tacir 

olup olmamasına göre görevli mahkemede farklı sonuçlara varılabilecektir.  

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 eğer B tacirse, iki taraf da tacir olduğu ve iki tarafın da ticari işletmeleriyle ilgili 

bir durum söz konusu olduğundan Asliye Ticaret Mahkemesi görevli görevli olacaktır. 

Olayda eğer B tacir değilse, nisbi ticari dava şartları sağlanmadığından Asliye Hukuk 

Mahkemesi görevli olacaktır. Ancak olaydaki ticari iş olmama gerekçesi yerinde 

değildir. (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.  
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1c) Yetki, bir davaya belirli bir devletin ülkesi içinde hangi yerdeki mahkemede bakılacağını 

belirler. Mahkemelerin yargı yetkisi, dava konusuna bağlı bir sınırlamanın dışında, yer 

itibariyle de sınırlanmıştır olup, bulundukları ilçenin idari sınırları dâhilinde yargı yetkisine 

sahiplerdir.  

Yetki kuralları esas olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmekle birlikte özel 

kanunlarda düzenlenen durumlar da söz konusudur. Kural olarak yetki kuralları kamu 

düzeninden değildir. Böyle durumlarda eğer taraflar kamu tüzel kişisi veya tacir ise usuli bir 

sözleşme niteliğinde olan yetki sözleşmesi yapabilirler. Yetkinin kesin yetki olduğu, bazı 

durumlarda düzenlemenin lafzından açıkça bazı durumlarda da maddenin düzenleme 

şeklinden anlaşılabilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre genel yetki kuralı, davalının 

davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeridir. HMK m.10’da bir özel yetki hali söz konusudur. 

Buna göre, sözleşmeden doğan davalar sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde açılır. İfa 

yerini taraflar kararlaştırmamışsa, BK m.89’a göre ifa yeri belirlenir. Buna göre, olayda bir 

para borcunun dava edilmesi söz konusudur. Bu nedenle genel yetkili mahkemenin yanı 

sıra alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri mahkemeleri de yetkili olacaktır. Bu 

sebeple mahkemenin ifa yeri belirlenmemesi gerekçesi yerinde değildir.  

Eğer iki taraf da tacirse, belirli bir uyuşmazlık, belirli bir yer mahkemesi ve yazılılık şartlarına 

uyarak yetki sözleşmeleri yapmaları mümkündür. Olayda tarafların üzerinde serbestçe 

tasarruf edemeyeceği bir durum ve kesin yetki hali durumu söz konusu değildir. Yetki 

sözleşmesi yapılması durumunda, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, dava sadece 

sözleşmeyle belirlenen yer mahkemesinde açılabilir. 

1d) Belirsiz alacak davası HMK m.107’de düzenlenmiştir. Buna göre, davanın açıldığı tarihte 

alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden 

beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir 

miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir. 

Olayda böyle bir alacak söz konusu olmadığından belirsiz alacak davası açılması 

yerinde değildir. Buna rağmen açıldığında, dava hukuki yarar yokluğu nedeniyle 

reddedilir. Ancak Yargıtay daireleri arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Yargıtay’ın bir 

kararına göre, belirsiz alacak davasında, hukuki yarar eksikliğinin tamamlanabileceğini, 

mahkemenin davayı reddetmeden belirsiz olan alacaklarını belirli hale getirebilmesi için 

HMK m.115 uyarınca kesin süre vermesi gerektiğini düşünmektedir. Bu eksiklik 

tamamlanmazsa dava usulden reddedilmelidir. Ancak doktrinde bu duruma izin verilmesi 

halinde, iddianın genişletilmesi yasağına aykırılık oluşacağı ve hakime dava şartı eksikliğini 

giderirken kanunun diğer maddelerinde yer alan yasak hallerini görmezden gelme imkanı 

tanımadığı ifade edilmektedir. Başka bir Yargıtay dairesinin kararında süre verilmeden 

davanın reddedilmesi gerektiği, zira buradaki hukuki yararın sonradan 

tamamlanabilecek bir hukuki yarar olmadığı ve taraflar arasındaki eşitlik ilkesine de 

aykırılık teşkil edeceği belirtilmektedir. 

1e) Sıfat dava konusu sübjektif 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 
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sahibi olmak gerekirken, davalı olabilmek için dava konusu hakkın süjesi olmak 

gerekmektedir. Taraf sıfatı bir dava şartı değildir, bir itirazdır, dava dosyasından anlaşıldığı 

takdirde hakim re ’sen nazara alabilir.  

Olayda davacı şirket A, davalı B’den yapılmayan ödemeler ile masrafların ödenmesi ve 

teminat mektubunun iadesini talep etmiştir. Uyuşmazlık konusu sözleşmenin tarafları A 

ve B olduğundan ve taleplerde 3. bir kişi olmadığından sıfat açısından bir sorun yoktur. 

2) Bu soruda 3 husus ayrı ayrı incelenmelidir. 

HMK m.141’e göre, taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön 

inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını 

genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz 

olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını 

genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia 

veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. Olayda davalı vekilini öninceleme 

sırasında ilk defa ileri sürdüğü bazı iddialar bulunmaktadır. Davalı vekili cevap 

dilekçesi vermemiştir ve bu husus dava dilekçesindeki iddiaların inkar edildiği anlamını 

taşır. Davalının ilk defa ileri sürdüğü iddialar inkar kapsamını aştığından, bu durum 

yasağa aykırı olduğundan mahkemece bu hususların dikkate alınmaması gerekirdi. 

Mahkeme ayrıca davalı tarafa ileri sürdüğü iddialar ile ilgili delillerini sunması için 2 

haftalık kesin süre vermiştir. Bu isabetli değildir. Dava dilekçesinin usule uygun ihtar 

içerir şekilde tebliğinden sonra iki haftalık süre içerisinde delillerini bildirmeyen davalının 

sonradan delil gösterebilmesi için HMK m.145’teki istisnai haller olayda bulunmamaktadır. 

HMK m.145’e göre, Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir 

delilin sonradan ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri 

sürülememesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan 

gösterilmesine izin verebilir. 

Mahkeme duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesine karar vermiştir. Bu karar 

hukuka aykırıdır. Bu yönde Yargıtay kararları bulunmaktadır. 6100 sayılı HMK'nın 

uygulama alanını, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri 

hukuk dairelerinde tutulacak kayıtlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde 

UYAP'ın kullanılmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan Hukuk 

Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 52. maddesi gereğince tebligat işlemleri 7201 sayılı 

Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre fiziki ya da 

elektronik ortamda yapılacaktır.Elektronik tebligat usulünün düzenlendiği Tebligat 

Kanunu'nun 7/A maddesindeki düzenleme ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri de 

dahil olmak üzere, Tebligat Kanunu ve çıkarılan Tebligat yönetmeliği hükümleri 

incelendiğinde; duruşma gününün UYAP'tan öğrenilmesi usulünün uygulanabileceğine 

yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. Bu nedenlerle bu husus bir bozma 

nedeni teşkil etmektedir. 

3. Davanın açılması ile tarafların dava konusu şey üzerinde tasarruf edebilme imkânı 

sınırlanmış olmaz (m.24/3). Ancak böyle bir tasarruf mevcut davaya etki edecektir. Hukuk 
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Muhakemeleri Kanunu m. 125’te dava konusunun devri düzenlenmiştir. Söz konusu 

maddenin birinci fıkrasında davalının dava konusunu devretmesi durumunda davacının dava 

konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam edebileceğini düzenlemiş ve bu halde 

davacı davayı kazanırsa dava konusunu devreden ve devralanın yargılama giderlerinden 

müteselsilen sorumlu olacağını düzenlemiştir (HMK m. 125/1, a).  

Görüldüğü üzere, HMK m. 125/f. 1 uyarınca, davanın açılmasından sonra davalı taraf, dava 

konusu edilen şeyi üçüncü bir kişiye devredebilir. Davacının bu şekilde davanın açılmasından 

sonra dava konusunu üçüncü bir kişiye devretmesi halinde davacı taraf iki yetkiye sahip olur. 

Davacı ya dava konusunu devreden davalı ile olan davasından vazgeçerek dava konusunu 

devralan kişiye karşı (daha önceden dava konusunu devreden davalıya karşı açmış olduğu) 

davasına devam edecek ya da dava konusunu devralan üçüncü kişiye karşı değil de davasını 

devreden tarafa karşı bu defa davasını tazminat davasına dönüştürerek devam edecektir (m. 

125/1). Davacı, dava konusunu devralan üçüncü kişiye karşı davaya devam eder ve davayı 

kazanırsa, dava konusunu devreden ile devralan kişi yargılama giderlerinden müteselsilen 

sorumlu olacaktır (m. 125/1, bent a). 

Davanın açılmasından sonra davacı da dava konusunu üçüncü kişiye devredebilir. Bu halde 

dava konusu kendisine devredilen üçüncü kişi görülmekte olan davada davacının yerine 

geçerek davaya kaldığı yerden itibaren devam edecektir (m. 125/2). Bir davada taraf 

değişikliği ancak karşı tarafın açık rızası ile mümkündür (m. 124/1) ancak m. 125/2’deki bu 

halde taraf değişikliği karşı tarafın rızasına gerek olmadan kendiliğinden gerçekleşmektedir. 

Somut olayda, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra, davacı (A) AŞ, davalı (B) ile 

aralarında yaptıkları sözleşmeye istinaden ürettiği malları, (C) Ltd. Şti.’ye devretmiştir. 

Olayda, davacı (A) AŞ.’nin, üçüncü bir kişi olan (C) Ltd. Şti.’ye dava konusunu 

devretmesi söz konudur. Davacının dava açıldıktan sonra, dava konusunu devretmesi 

durumunda devralan davacı yerine geçerek davaya devam edecektir. Mahkeme davacının 

dava konusunu devrettiğini duruşma esnasında öğrenmiştir. HMK m. 125/f. 2’deki dava 

konusunun davacı tarafından devredilmesi halinde HMK m. 124’f. 1’de aranan ve taraf 

değişikliği için gerekli olan karşı tarafın rızası aranmamaktadır. Yine de olayda mahkeme 

tarafından duruşma esnasında öğrenilen bu durum taraflara sorulmuş ve her iki taraf da 

davaya devam edeceklerini bildirmişlerdir. Bu halde dava konusu kendisine devredilen 

üçüncü kişi (C), görülmekte olan davada davacının yerine geçecek ve davanın davacı 

tarafında bir değişiklik meydana gelerek davaya kaldığı yerden devam edilecektir.  

4. a. İspatın konusu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde etkili 

olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur. İspat vasıtaları ise delillerdir. Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu m. 200 uyarınca, bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, 

ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar 

veya değerleri 2.590-TL.’yi (2017 yılı için) geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir.  

Olayda, davacı (A) AŞ ile davalı (B) arasında 50.000 parça ürünün hazırlanıp teslim edilmesi 

konusunda bir sözleşme mevcuttur. Hukuki işlemlerin, yapılıkları zamanki miktar veya değeri 

2.590-TL.’yi (2017 yılı için) geçtiği takdirde senetle ispat olunması zorunludur. Yani kesin 

delillerle (senet, yemin, kesin hüküm, ikrar) ispat olunması gerekir. Hal böyle olmakla 
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birlikte, taraflar, 50.000 parça ürünün hazırlanıp teslim edilmesi hakkında telefon görüşmeleri 

ve e-mail yazışmaları vasıtasıyla müzakerelerde bulunmuş ve sonucunda bir mutabakata 

varmışlardır. Karşılıklı olarak her iki taraf da görülmekte olan davada, iddialarını aralarında 

mevcut olan ses-görüntü kayıtları ile e-posta yazışmalarına dayandırmıştır.  

Senetle ispat zorunluluğu, senetle ispat kuralının istisnalarından birinin var olduğu bir halde 

söz konusu olmayacaktır. Bu istisnalar Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda sayılmaktadır.  

Olaya ilişkin istisna delil başlangıcının bulunmasıdır. 

Bu hallerde senetle ispatı gereken hukuki işlemler tanıkla ispat edilebilecektir. Görüldüğü 

üzere, senetle ispat kuralının istisnalarından birisi delil başlangıcıdır. Senetle ispatı gereken 

hususlarda bir yazılı delil başlangıcı mevcut ise, bu halde de senede başvurmaksızın tanık 

dinlenilmesi mümkündür (HMK m. 202/f. 1). Delil başlangıcı dava konusunun tamamen 

ispatına yeterli olmamakla beraber bunun gerçekleştiğine delalet eden ve aleyhine ibraz 

edilmiş olan tarafça verilen evrak veya belgedir (HUMK m. 202/f. 2).  

Bu durumda somut olayda tarafların iddialarını ispat amacıyla kullandıkları ses-görüntü 

kayıtları ile e-posta yazışmalarını delil başlangıcı olabilecek bir belge olarak kabul edersek 

üzerlerine düşen ispat külfetini yerine getirdikleri sonucuna ulaşabiliriz.  

Bilindiği üzere, HMK m. 199 uyarınca, belge; “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli 

yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi 

veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları…” denilerek ifade 

edilmiştir. O halde, ses-görüntü kayıtları ile e-posta yazışmalarını delil başlangıcı olabilecek 

bir belge olarak değerlendirilebilir. HMK m. 202/f. 2 uyarınca, 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.  

Netice itibariyle, ses-görüntü kayıtları ile e-posta yazışmalarını delil başlangıcı olarak 

kabul edebiliriz. Burumda, HMK m. 202/f. 1’e göre, senetle ispat zorunluluğu olan 

durumlarda delil başlangıcı bulunursa tanık dinlenebilecektir. Bu sebepledir ki, 

mahkemenin tarafların karşılıklı iddialarını ve savunmalarını dayandırdıkları deliller olan ses-

görüntü kayıtları ile e-posta yazışmalarının müddeabihin değeri göz önünde 

bulundurulduğunda değerlendirilemeyeceği şeklindeki kararı isabetli değildir. Bu durumda, 

mahkeme bu belgeleri delil başlangıcı sayarak senetle ispat kuralının istisnasının var olduğu 

gerekçesi ile değerlendirmeli ve olayda bir hukuki işlemin varlığı ile müddeabihin değerinin 

2590 Tl’yi geçmesine rağmen takdiri delillerle ispatın söz konusu olabileceğine 

hükmetmeliydi. Mahkemenin ses-görüntü ve e-pota yazışmaları ile ispata dair 

değerlendirmeleri isabetli değildir.  

4. b. Bilirkişi, hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi 

mümkün olmayan, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde görüşüne 

başvurulan kişidir (HMK m. 266). Bilirkişi hâkime ancak özel ve teknik bilgisi ile yardımcı 

olan bir kişidir. Bu nedenle hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile 

çözümlenmesi mümkün olan konularla ilgili olarak bilirkişiye müracaat edilemez (HMK m. 
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266/c. 2; HUMK m. 275/c. 2). Hâkimin mesleki bilgi, birikim ve deneyimi ile 

çözümleyebileceği konularda bilirkişiye başvurulması bozma sebebi olacaktır. Hukuk 

kurallarını re’sen araştırıp bulma ve olaya uygulama, zaten hâkimin işidir (HMK m. 33; 

HUMK m. 75). Mahkeme çözümü hukuk dışında özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde 

taraflardan birinin yahut kendisinin isteği üzerine bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına 

karar verebilir.  

Taraflar, aynı zamanda sunulan bilirkişi raporundaki eksiklikler ya da belirsizlikler nedeni ile 

tatmin olmazlarsa, bilirkişi raporuna itirazda bulunabilme hakkına sahiptir. Buna göre; taraflar 

bilirkişi raporunun, kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, raporda eksik 

gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik arz eden hususların ise 

bilirkişiye açıklattırılmasını veya yeni bir bilirkişi atanarak bilirkişi incelemesi yaptırılmasını 

sağlamak için bilirkişi raporuna itiraz ile mahkemeden talep edebilirler (m. 281/1).  

Burada rapora itiraz için taraflara tanınmış bulunan iki haftalık süre, kesin süre olup hak 

düşürücü bir nitelik taşır. Dolayısıyla, taraflar, bu süre içerisinde, itirazlarını dile getirmez ise 

bilirkişi raporu, onlar bakımından kesinleşir yani taraflar rapora itiraz olanağını tümüyle 

kaybederler. Mahkemenin öngörülen yetkilerini kullanmasına, yani bilirkişiden re’sen ek 

rapor talep etmesine veya inceleme yaptırmak üzere yeni bir bilirkişi atamasına herhangi bir 

engel oluşturmaz. 

Bilirkişi raporunda eksiklik ya da belirsizlik arz eden noktalar mevcutsa somut uyuşmazlığı 

karara bağlayacak olan mahkeme, belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını 

sağlamak için, bilirkişiden, yeni sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi ayrıca 

gerekiyorsa raporu veren bilirkişinin sözlü açıklamalarda bulunmak üzere tayin edeceği 

duruşmada hazır bulunmasını da re’sen isteyebilecektir (HMK m. 281/2). 

Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için ek rapor alabileceği gibi gerekli görürse, ek rapor 

almadan yeni görevlendireceği bir bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme yaptırarak yeni bir 

bilirkişi raporu da aldırabilir (HMK m. 281/3). Daha önce alınan raporlar ile son rapor 

arasında çelişki olduğu takdirde mahkemece raporlar arasındaki çelişkiyi gidermek için 

konusunda uzman bilirkişiden veya bilirkişi kurulundan rapor alınarak tüm deliller birlikte 

değerlendirilmek sureti ile bir karar verilmesi gerekir. 

Somut olayda, mahkeme, dosyada yer alan bilirkişi raporuna iki tarafın da itiraz etmesine 

rağmen yeni bir raporun düzenlenmesine gerek olmadığına karar vermiştir. Esasen 

sözleşmenin noterde düzenlenmesi gerekirken bu hususa riayet edilmediğini hükme 

bağlamıştır. Sorudan anlaşıldığı üzere, mahkeme yeni bir raporun alınmasına gerek görmemiş 

ve sözleşmenin noterde düzenlenmesi gerektiğine ve bu hususa riayet edilmediğine kendi 

hukuk bilgisi ile karar vermiştir. Öncelikle hakimlik mesleğinin gerektirdiği bilgi ile 

çözümlenebilecek olan konularda bilirkişiye başvurmak söz konusu olamayacaktır. 

Ayrıca, taraflar itirazı üzerine yeni bir raporun düzenlenmesini istedikleri takdirde 

mahkeme, gerekli görürse, bu yönde bir karar verecektir, mecbur değildir.  



 

7 
 

5. Yemin, taraflardan birinin bir vakıanın gerçeğe uygun olup olmadığı hakkında beyanda 

bulunmasıdır. Başka bir ifade ile yemin, beyan edilen vakıanın (konunun) söylenen şekilde 

gerçekleştiğine, kutsal şeyleri tanık göstermektir. 

Yeminin konusu, davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan ve kişinin 

kendisinden kaynaklanan vakıalardır. Bir kimsenin bir hususu bilmesi onun kendisinden 

kaynaklanan vakıa sayılır (m. 225). Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 226’ya göre yemine 

konu olamayacak vakıalar şunlardır: 

1. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar 

2. Bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli görülmediği 

hâller 

3. Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da 

kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar 

Uyuşmazlık konusu vakıanın ispatı için yeminden başka delili olduğunu beyan etmiş olan 

taraf dahi yemin teklif edebilir (m. 227). Yemin teklif edilen kimse, duruşmada bizzat hazır 

bulunmadığı takdirde, kendisine yemin için bir davetiye çıkarılır. Yemin davetiyesine, yemine 

konu hususlar hakkında sorulacak sorular ile geçerli bir özrü olmaksızın yemin için tayin 

olunan gün ve saatte mahkemeye bizzat gelmediği veya gelip de yemini iade etmediği yahut 

yemini eda etmekten kaçındığı takdirde, yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılacağı yazılır 

(m. 228).  

Yemin için davet edilen kimse, tayin edilen gün ve saatte mahkemede geçerli bir özrü 

olmaksızın bizzat hazır bulunmaz yahut hazır bulunup da yemini iade etmez ya da yemini eda 

etmekten kaçınırsa yemin konusu vakıaları ikrar etmiş sayılır (m. 229/1). Yeminin iadesi 

durumunda yemin teklif eden taraf yani kendisine yemin iade olunan kimse, yemin etmekten 

kaçınırsa yeminin konusunu oluşturan vakıayı ikrar etmiş ispat edilememiş sayılır. Yeminin 

iadesi durumunda yemin teklif eden tarafın yemini yerine getirmekten kaçınması hâlinde, 

yemine konu vakıa yemin teklif eden taraf açısından ispatlanamamış sayılacaktır (m. 229/2). 

Yemin teklifi ile ispatına çalışılan yani yeminin konusunu oluşturan vakıa, her iki tarafın 

değil, yalnızca kendisine yemin teklif edilen tarafın şahsından kaynaklanıyorsa (Mesela bir 

kişinin yazdığı bir mektuptaki açıklamanın teyidi isteniyorsa), o kişi bu yöndeki yemini iade 

edemeyecektir (m. 230).  

6100 sayılı HMK’nın 232. maddesinde 1086 sayılı Kanun’un 353. maddesinde olduğu gibi 

yeminin teklif olunacağı kimselerle, iade veya eda edecek kimseler gösterilmiştir. Yemin, 

ancak tarafa teklif olunur ve ancak karşı tarafça eda yahut iade olunur (m. 232/1).  

Yemin davetiyesi ile bildirilen yemin konusu hakkında, doğacak tereddütlerin de derhâl 

giderilmesi için hâkim, yeminin icrasından önce yemin edecek kimseye, hangi konuda yemin 

edeceğini açıklar, yeminin anlam ve önemini anlatır ve yalan yere yemin etmesi hâlinde 

cezalandırılacağı hususunda dikkatini çeker (m. 233/2). Hâkim sorulan soruları yemin edecek 

kimseye tevcih edecek, sonra kanunda yazılı şekilde yemin fıkrasını okuyacak ve kanunda 
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yazılı biçimde yemin eden kimsenin cevabını alacaktır. Yemin edecek kimse, yemin 

konusunun yeterli açıklıkta olmadığını ileri sürerse; hâkim, karşı tarafın görüşünü aldıktan 

sonra derhâl bu konuda kararını verir (m. 233/3).Yemin edecek kimse, mahkemeye 

gelemeyecek kadar hasta veya özürlü ise hâkim, bulunduğu yerde o kimseye yemin ettirir.  

Hâkim, yemin eden kimsenin beyanını dinleyip tutanağa geçirir ve yazılanları yüksek sesle 

huzurunda okur; beyanında ısrar edip etmediğini sorar ve verilen cevabı tutanağa kaydeder 

(m. 238).  

Yemin deliline ilişkin müracaatın diğer delillerle birlikte yapılması gerekmektedir. Davacı 

dava dilekçesinde davalı ise cevap dilekçesinde yemin delilini bildirmek zorundadır. 

Mahkeme ancak bu halde yani dava ve cevap dilekçesinde yeminde deliline dayanıldığının 

bildirilmesi halinde yemin teklifini hatırlatabilir. Yemin deliline başvurulamayacak olan 

vakıalar, “Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar, Bir işlemin 

geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli görülmediği hâller, Yemin 

edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması ya da 

kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar” olduğundan olayda davanın konusunu 

oluşturan taleplerin yemin deliline başvurulması mümkün olmayan taleplerdir 

şeklindeki mahkemenin değerlendirmesi yerinde değildir. Ayrıca, tarafların yemin 

deliline dayanabilmesi için karşılıklı mutabakata varmaları gerekmemektedir.  

6. a. İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz 

taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı 

istinaf yoluna başvurulabilir.  

Nihai kararları bakımından miktar ve değere tabi olan davalarda kanun koyucu bir sınır 

öngörmüştür. Buna göre miktar veya değeri (2017 yılı için) 3.110 lirayı geçen malvarlığına 

ilişkin davalar hakkındaki kararlar hakkında istinaf yoluna başvurulabilir. Yani miktar veya 

değeri (2017 yılı için) 3.110 lirayı geçmeyen malvarlığına ilişkin kararlar kesindir. Alacağın 

bir kısmı dava edilmişse bu sınır alacağın tamamına göre belirlenir (HMK m. 341/f. 3). 

Alacağın tamamı dava edilmişse bu durumda kararda asıl istemin kabul edilmeyen bölümü 

bin beş yüz lirayı geçiyorsa istinaf yoluna başvurulabilir (HMK m. 341/f. 4). Malvarlığına 

ilişkin olmayan davalar bakımından ise, Kanunda bir sınırlama yapılmadığından 341. 

Maddenin birinci fıkrasındaki hüküm dikkate alınarak bu konudaki ilk derece mahkemesi 

kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir.   

İstinafa davanın tarafları başvurabilir. İstinaf yoluna başvuran kişinin hukuki yararının 

bulunması gerekmektedir. Taraflardan birinin istinaf yoluna başvurma hakkı bulunmasa veya 

başvuru süresine geçirmiş olsa dahi diğer tarafın istinaf dilekçesine karşı vereceği cevap 

dilekçesi ile istinaf yoluna başvurması mümkündür.  

İstinaf süresi özel kanunlardaki hükümleri saklı kalmak üzere ilamın usulen taraflara 

tebliğinden itibaren iki haftadır (HMK m. 345). İstinaf dilekçesi karşı tarafa tebliğ olunur ve 

dilekçesinin karşı tarafa tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde, karşı taraf istinaf 

dilekçesine cevap vermelidir. Bir taraf istinafa başvuru süresini kaçırmış olsa dahi diğer 

tarafın istinaf dilekçesine vereceği cevapla katılma yoluyla istinaf başvurusu yapabilir. Bu 
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durumda süreyi geçirmiş olması sebebi ile başvuru reddedilmez. Katılma yolu ile istinaf 

halinde istinaf yoluna asıl başvuran taraf, buna iki haftalık sürede cevap verebilir.  

İstinafa başvuru süresi bakımından özel kanunlardaki sürelere özellikle dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Örneğin İş Mahkemeleri Kanununa göre istinafa başvuru süresi kararın tefhim 

veya tebliğinden itibaren sekiz gündür. İcra İflas Kanununa göre ise icra mahkemesi 

kararlarına karşı istinaf süresi kararın tefhim veya tebliği tarihinden itibaren on gündür (İİK 

m. 363/f. 1). 

İstinaf yoluna dilekçe ile başvurulabilir (HMK m. 342). Yani bir karar kendiliğinden bölge 

adliye mahkemesine gönderilmez. İstinaf dilekçesinde nelerin bulunmasını gerektiği 342. 

Maddenin ikinci fıkrasında 8 bent halinde sayılmıştır. İstinaf yoluna başvuran kişinin 

dilekçesinde istinafa başvuru sebeplerini gerekçeleri ile birlikte açıkça belirtmesi aranmıştır. 

Bölge adliye mahkemesi istinaf incelemesini istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı 

olarak yapacaktır. Sadece kamu düzeninden olan halleri kendiliğinden gözetebilir. İstinaf 

dilekçesi karşı taraf sayısından bir fazla olarak hazırlandıktan sonra kararı veren mahkemeye 

veya o yer mahkemesine gönderilmek üzere başka yer mahkemesine yapılabilir. İstinaf 

dilekçesinin verilmesi esnasında gerekli harç ve giderler yatırılmalıdır. 

6. b. Taraflardan sadece birisinin süresi içinde karara karşı kanun yoluna müracaat etmesi 

halinde karşı taraf “katılma yolu ile istinaf” yoluna müracaat edebilecektir. İstinaf süresi özel 

kanunlardaki hükümleri saklı kalmak üzere ilamın usulen taraflara tebliğinden itibaren iki 

haftadır (HMK m. 345). İstinaf dilekçesi karşı tarafa tebliğ olunur ve dilekçesinin karşı tarafa 

tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde, karşı taraf istinaf dilekçesine cevap vermelidir. 

Bir taraf istinafa başvuru süresini kaçırmış olsa dahi diğer tarafın istinaf dilekçesine vereceği 

cevapla katılma yoluyla istinaf başvurusu yapabilir. Bu durumda süreyi geçirmiş olması 

sebebi ile başvuru reddedilmez. Katılma yolu ile istinaf halinde istinaf yoluna asıl başvuran 

taraf, buna iki haftalık sürede cevap verebilir. 

7. Yargılamanın iadesi, bazı ağır yargılama hatalarından ve noksanlarından dolayı, maddi 

anlamda kesin hükmün bertaraf edilmesini ve daha önce kesin hükme bağlanmış olan bir dava 

hakkında yeniden yargılama ve inceleme yapılmasını sağlayan olağanüstü bir kanun yoludur.  

Olağanüstü bir kanun yolu olması nedeni ile yargılamanın yenilenmesi yoluna ancak belli 

sebeplerin gerçekleşmesi halinde başvurulabilir. Bu sebepler sınırlı olarak sayılmış olup 

Kanun’da belirtilmeyen sebeplerden dolayı yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemez. 

Yargılamanın iadesi sebepleri 375’nci maddede şu şekilde sayılmıştır:  

Olaya ilişkin sebep f bendinde bulunmaktadır: f) Bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan 

husus hakkında kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olması.  

Yargılamanın iadesi yoluna ancak davanın tarafları başvurabilir. Yargılamanın iadesi yoluna 

başvurmakta hukuki yararı olan taraf, yargılamanın iadesini isteyebilir. Yargılamanın iadesi 

talebi, bir dava olarak açılır ve incelenir. Yargılamanın iadesi davası hükmü vermiş olan 

mahkemeye açılır ve o mahkemece incelenip karara bağlanır. Yargılamanın iadesi davası bir 

dava dilekçesi ile açılır ve bu dilekçede özellikle yargılamanın iadesini haklı gösteren sebebin 

yazılması gerekir. Yargılamanın iadesi davacısı, dayanılan sebebin niteliğine göre, karşı 
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tarafın zarar ve ziyanını ödeyeceğine dair mahkemece takdir olunacak teminatı göstermeye 

mecburdur. Vekilin yargılamanın iadesi davası açabilmesi için, vekâletnamesinde bir 

yargılamanın iadesini talep etme yetkisinin açık bir biçimde bulunması gerekir. 

Somut olayda, “mahkemenin verdiği kararın kesinleşmesinden 2 ay sonra hükme esas alınan 

bilirkişi raporunun gerçeğe aykırı olduğu, ilgili raporu düzenleyen bilirkişiler hakkında ceza 

davalarının bulunduğu ve bu davaların bir kısmının bilirkişiler aleyhine sonuçlandığı” 

şeklindeki gerekçelerin şirket avukatı (D) tarafından yargılamanın yenilenmesi talebi 

bakımından isabetli kabul edilemeyeceği savunmasının yerindeliğinin tartışılması 

istenmektedir.  

Hüküm kesinleştikten sonra, bilirkişi veya tercümanın, hükme esas alınan husus hakkında 

kasten gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun sabit olmasının bir yargılamanın yenilenmesi 

sebebi olduğu HMK m. 375/f. 1, f’de ifade edilmiştir. Ancak, HMK m. 375/f. 2’de, birinci 

fıkranın (e), (f) ve (g) bentlerindeki hâllerde yargılamanın iadesinin istenebilmesinin, bu 

sebeplerin kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyet kararı ile belirlenmiş olması şartına bağlı 

olduğu ifade edilmiştir. Somut olayda, gerçeğe aykırı düzenlenen bilirkişi raporları 

kasten bu şekilde düzenlenmişse, devam eden ceza davalarının bir kısmı bilirkişiler 

aleyhine sonuçlanarak kesin bir mahkumiyet kararı ile sonuçlanmışsa HMK m. HMK 

m. 375/f. 1, f uyarınca yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilebilecektir. Bu halde 

yargılamanın yenilenmesi süresi; kararın davalıya veya gerçek vekil veya temsilciye tebliğ 

edildiği; alacaklı veya davalı yerine geçenlerin karardan usulen haberdar olduğu tarihten 

itibaren üç ay ve herhâlde iade talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden itibaren on 

yıldır. 

B 1) Konu: Karar, tarafların davayı sulh ile sonuçlandırmaları halinde, vekil ile müvekkil 

arasında vekalet ücret sözleşmesinin bulunmamasına karşın üzerinden vekalet ücretinin 

belirleneceği sulh miktarının ispatının kime ait olduğuna ve bunun sonuçlarına ilişkindir. 

İki farklı vekalet ücreti vardır. Bunlardan biri, müvekkil ile avukat arasındaki vekalet 

ücretidir. Bu ücreti taraflar bir sözleşme (avukatlık ücret sözleşmesi) ile kararlaştırabilirler. 

Avukatlık ücreti kararlaştırılmamış ise değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde Avukatlık 

Asgari Ücret Tarifesi uygulanır. Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde ise asgari ücret 

tarifelerinin altında olmamak kaydıyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından 

davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre değişmek üzere ilamın kesinleştiği 

tarihteki dava değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti 

olarak belirlenir (AvK m 164/4). Diğer vekalet ücreti ise Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerine 

göre hesaplanan ve yargılama gideri sayılan vekalet ücretidir. Taraf davada kendisini vekil ile 

temsil ettirmiş ve davayı kazanmış ise, diğer yargılama giderleri ile birlikte lehine bir de 

vekalet ücreti ödenmesine hükmedilir. Ayrıca AvK m. 165 hükmü uyarınca “İş sahibinin 

birden çok olması halinde bunlardan her biri, sulh veya her ne suretle olursa olsun taraflar 

arasında anlaşmayla sonuçlanan ve takipsiz bırakılan işlerde her iki taraf avukat ücretinin 

ödenmesi hususunda müteselsil borçlu sayılırlar”. 

Bu kapsamda davacının vekil olarak takip ettiği dava davalıların anlaşması üzerine feragatle 

sonuçlanmış olup, taraflar arasında vekalet ücret sözleşmesi bulunmadığından, öncelikle sulh 

olunan miktar tespit edilerek, vekalet ücretinin de buna göre belirlenmesi gereklidir. Sulh 

sonucu davalının elde ettiği menfaatin ne olduğunun ispatı davalıdadır. Dava ve takibin 
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müddeabihlerine göre davalıya sağlanan menfaatin, daha az bir miktar olduğunun ispat 

edilmesi durumunda vekalet ücretinin bu miktar üzerinden ancak bu hususun ispat 

edilememesi halinde ise söz konusu dava ve icra takibinin müddeabihleri üzerinden ayrı ayrı 

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre nispi hesaplanacak ücretin altında olmamak üzere 

Avukatlık Kanunu' nun 164. maddesine göre %10'u ile % 20 arasında bir miktarın akdi 

vekalet ücreti olarak ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre yapılacak hesaplamaya göre 

karşı yasal vekalet ücretinin hesaplanması, ve bu bedellerden davalıların müteselsilen sorumlu 

tutulmaları gerektiği de kabul edilmelidir. 

2) Konu: Karar, dava konusunun devredilmesi halinde devreden hakkındaki davanın pasif 

dava ehliyeti yokluğundan bahisle reddinin mümkün olup olamayacağına ve inanç 

sözleşmesinin ispatına ilişkindir. Bu durumda yukarda açıklanan ilkeler doğrultusunda davacı 

HMK m. 125 gereğince seçimlik hakkını kullanmış, dava konusunu devralmış olan kişiye 

karşı davaya devam etmiştir. Bu takdirde davanın kabulü halinde yalnızca dava konusunu 

devralan kişi aleyhine hüküm verilir, dava konusunu devreden aleyhine hüküm verilemez, zira 

dava konusunu devredenin davada davalı sıfatı kalmamıştır. Bu noktada dava ehliyeti ve taraf 

sıfatı ayrımı yapılacak olursa dava ehliyeti kişinin bizzat veya vekili aracılığı ile bir davayı 

davacı veya davalı olarak takip etme ve usuli işlemleri yapabilme ehliyetidir. Taraf sıfatı ise, 

kendisi leh veya aleyhinde dava açılan kimselerin, dava konusu olan maddi hukuk 

münasebetine, hak sahibi olarak veya mükellef olarak katılıp katılmadığı meselesidir. Somut 

olaya bakıldığında dava konusunu devredenin taraf sıfatı kalmamıştır. Dava konusunu 

devralan devredenin yerine geçer. Devralanın davayı kaybetmesi halinde ise devreden ile 

birlikte yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur. Sonuç olarak yerel mahkemenin 

bu hususu göz ardı ederek devredenin pasif dava ehliyetinin olmadığından bahisle hakkındaki 

davanın reddine karar vererek lehine vekalet ücretine hükmetmesi doğru değildir.  

Ayrıca; İnanç sözleşmesi, 5.2.1947 tarihli ve 20/6 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı 

uyarınca karar uyarınca inanç ilişkisinin ancak, yazılı delille kanıtlanabilir. Bu yazılı delil, 

tarafların getirecekleri ve onların imzalarını taşıyan bir belge olmalıdır. Kısaca, inanç 

ilişkisinin varlığını kabul edebilmek için yazılı bir sözleşmenin açıklanan nitelikte bir yazılı 

delil bulunmasa da, yanlar arasındaki uyuşmazlığın tümünü kanıtlamaya yeterli sayılmamakla 

beraber bunun vukuuna delalet edecek karşı tarafın elinden çıkmış (inanılan tarafından el ile 

yazılmış fakat imzalanmamış olan bir senet veya mektup, daktilo veya bilgisayarla yazılmış 

olmakla birlikte inanılanın parafını taşıyan belge, usulüne uygun onanmamış parmak izli veya 

mühürlü senetler gibi) yazılı delil başlangıcı niteliğinde bir belgenin varlığı aranır. Dolayısyla 

davacının davada dayandığı yazılı delil olan inanç sözleşmesine göre payı 1/5 oranında 

olmasına karşılık mahkemece usulünce kanıtlanmadığı halde kardeşler arasında pay devri 

iddiasına itibar edilerek talep doğrultusunda 3/10 oranında payın iptali ve davacı adına 

tesciline karar verilmesi de doğru değildir. 

3) Konu: Karar, yerel mahkemece verilen bir nihai karara karşı temyiz yolu açık olmasına 

rağmen o kararın eski hale getirme kurumu ile değiştirilmesinin ya da ortadan kaldırılmasının 

mümkün olup olmayacağına ilişkindir. 

Eski hale getirme (HMK m. 95,96), elde olmayan sebeplerle süresinde yapılamayan bir işlemi 

sonradan yapma imkanı vermektedir. Eski hale getirme talebinin kabul edilebilmesi için 

sürenin elde olmayan bir sebeple kaçırılması, süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak 

istenen aynı sonuca başka bir hukuki yoldan ulaşılamaması, eski hale getirme talebinin 

engelin kalkmasından itibaren 2 hafta içinde yapılması, en geç nihai karar verilinceye kadar 

eski hale getirme talebinde bulunulması gerekir. 
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Somut olaya bakıldığında; Mahkemece davanın açılmamış sayılmasına dair verilen karar 

nihai bir karardır. Nihai kararlara karşı temyiz yolu açık olup eski hale getirme talebinde 

bulunulduğu tarih itibariyle henüz temyiz süresi dolmamıştır. Süresinde yapılamayan işlemle 

ulaşılmak istenen sonuca, nihai kararın temyiz edilmesi suretiyle ulaşılması mümkün 

olduğundan eski hale getirme talebinde bulunulamaz. Yargılamadan el çekmiş olan 

mahkemelerin eski hale getirme yoluyla verdikleri nihai kararı değiştirme ya da ortadan 

kaldırmaları da usulen mümkün değildir. Bu nedenle yerel mahkemenin davacı vekilinin eski 

hale getirme talebini reddetmesi gerekirken talebin kabulü yerinde değildir. 

4) Konu: Karar, süresinde ve hiç cevap dilekçesi vermeyen davalı tarafın ileride ıslah hakkını 

kullanarak zamanaşımı defini ileri sürüp süremeyeceğine ilişkindir. 

5521 Sayılı İş Muhakemeleri Kanununun 7. maddesinde, iş mahkemelerinde sözlü yargılama 

usulünün uygulanacağı düzenlenmiştir. Ancak, 1.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK’nın 

m. 447 hükmü uyarınca sözlü yargılama usulü kaldırılmış, aynı Kanunun 316 vd. 

maddelerinde iş davaları için basit yargılama usulü benimsenmiştir. HMK’nın yürürlükte 

olduğu dönemde m. 312/2. uyarınca cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden 

itibaren iki haftadır. Ancak durum ve koşullara göre mahkemece yine bu süre içinde başvuran 

davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Cevap 

dilekçesinde zamanaşımı defi ileri sürülmemiş ya da süresi içinde cevap dilekçesi 

verilmemişse ilerleyen aşamalarda 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 141/2 

maddesi uyarınca zamanaşımı defi davacının açık muvafakatiyle yapılabilir. Ayrıca tarafların 

davada iddia ve savunmanın değiştirilmesi yasağı sebebiyle yapamadıkları işlemleri yaparak 

verdikleri dilekçeleri tamamen veya kısmen düzeltmelerine ıslah denir (HMK m. 176). 

Somut olayda, dava 25.1.2012 günü HMK’nın yürürlükte olduğu dönemde açılmış, dava 

dilekçesi ve tensip zaptının davalıya usulüne uygun tebliğine rağmen davalı süresi içinde 

cevap dilekçesi sunmadığı gibi delillerini de bildirmemiştir. Bilahare verdiği 27.4.2012 tarihli 

dilekçeyle savunma ve delillerini ıslah suretiyle savunma hakkını kullanmak istemiş ve 

zamanaşımı definde bulunmuştur. Davacı ise buna karşı koymuştur. HGK'nun 2010/9-629 

esas ve 2011/70 karar sayılı 6.4.2011 tarihli ilamıyla süresinde verilmiş cevap dilekçesinin 

ıslahı suretiyle zamanaşımı definde bulunabileceği benimsenmiştir. Bu nedenle, süresinde ve 

hiç verilmeyen cevabın ıslahı mümkün olmadığından davalının 27.4.2012 tarihli 

dilekçesindeki savunmasıyla buna dair delillerinin ve davacı tarafça kabul edilmeyen 

zamanaşımı definin yerel mahkemece dikkate alınması doğru değildir. Ancak diğer bir görüşe 

göre, cevap dilekçesinin verilmemesi de bir usul işlemidir. Çünkü HMK dilekçenin 

verilmemesine inkar sonucunu bağlamıştır. Islahın konusunu da usul işlemlerinin 

oluşturduğunu düşünürsek, verilmeyen cevap dilekçesinin ıslahının mümkün olabileceği ve 

bu nedenle cevap dilekçesi hiç verilmese dahi zamanaşımı definin ileri sürülebileceği de akla 

gelebilir. 

5) Konu: Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin söz konusu kararı, talep edilen yoksulluk nafakası 

hakkında kesin hükmün varlığından bahisle davanın yerel mahkemece usulden reddine 

ilişkindir. 

Maddi anlamda kesin hükmün ön şartı şekli anlamda kesin hükümdür. Şekli anlamda kesin 

hüküm, mahkemenin nihai kararına karşı başvuru yapılabilecek bir kanun yolunun kalmaması 

veya baştan itibaren hiç bulunmaması halinde ortaya çıkar. Maddi anlamda kesin hüküm ise, 

hükmün kararı veren mahkeme tarafından değiştirilememesi, olağan kanun yollarına 

başvurulamaması, tekrar dava edilememesi ve daha sonra açılan davada bağlayıcı olmasını 
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ifade eder.  Maddi anlamda kesin hüküm üç unsurdan oluşmaktadır (HMK m. 303). Kesin 

hükmün varlığı için davanın taraflarının, dava sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile 

ikinci davadaki talep sonucunun aynı olması gerekir. Ayrıca sadece esasa ilişkin nihai kararlar 

maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder ve maddi anlamda kesin hüküm kural olarak hüküm 

fıkrası hakkında geçerlidir. HMK m. 114’e baktığımızda kesin hüküm bir dava şartıdır. 

Dolayısıyla tarafları, sebebi ve talep sonucu aynı olan ikinci bir dava açılmak istenildiğinde 

kesin hüküm etkisi gündeme gelecek ve ikinci dava usulden reddedilecektir. 

Bu kapsamda yerel mahkemede görülen daha önceki boşanma davasında ne kadının yoksulluk 

nafakası talebi vardır ne de mahkemenin bu yönde bir kararı mevcuttur. Dolayısıyla boşanma 

davasında nafaka hususu hüküm altına alınmamıştır. Böylece yoksulluk nafakasına ilişkin 

açılan davada, kesin hüküm etkisini gündeme getirecek unsurlar oluşmamıştır. Bu nedenle 

yoksulluk nafakasına ilişkin davanın daha sonra açılmasında bir sakınca yoktur. Sonuç olarak 

yerel mahkemenin nafaka talebine ilişkin davayı usulden reddi doğru olmayıp Yargıtay’ın 

bozma kararı yerindedir. 

C) a) Aleyhe bozma yasağı: Kanun yolu incelemesini yapan mahkemenin, bir önceki 

derecede verilmiş bulunan kararı, mevcut halinden, kanun yoluna başvuran tarafın daha 

aleyhine olarak bozmaması, kaldırmaması yahut değiştirmemesi olarak ifade edilebilir. 

Aleyhe bozma yasağı taraflardan yalnız birisinin kanun yoluna başvurduğu durumda gündeme 

gelecektir. Bu halde kanun yolu incelemesi sadece başvuran tarafın lehine ve ileri sürdüğü 

sebeplerle sınırlı olarak yapılır. Bu inceleme neticesinde başvuran tarafın aleyhine karar 

verilecek veya bozulacak hususlar tespit edilse bile, hüküm onun aleyhine bozulamayacaktır. 

Yasak istinafta, başvuru yapan tarafın aleyhine olacak şekilde kararın ortadan kaldırılamaması 

şeklinde kendini gösterirken, Yargıtay’da, başvuru yapan tarafın aleyhine olacak şekilde 

kararın bozulamaması olarak kendini gösterir. Ayrıca HMK’da aleyhe bozma yasağına ilişkin 

bir düzenleme bulunmayıp, kurum Yargıtay uygulamaları ile ortaya çıkmıştır. 

b) Tavzih: Hem ilk derece mahkemelerinde hem de üst derece mahkemelerde hakim kararını 

verdikten sonra bu kararını değiştiremez. Ancak bazı hallerde hüküm açık olmayabilir, 

uygulanmasında bazı tereddütler ortaya çıkabilir ya da birbirine aykırı fıkralar içerebilir. Bu 

halde taraflar mahkemeye başvurarak hükmün tavzih edilmesini (açıklığa kavuşturulmasını, 

açıklanmasını) isteyebilirler. Bu bağlamda hükmün tavzihi, o hükmü veren mahkemeden 

hükmün icrasına kadar istenebilir. Ayrıca hükmün tavzihi bir kanun yolu değildir. 

c) Münhasır olmayan delil sözleşmesi: Taraflar, yaptıkları sözleşme ile aralarında çıkacak 

uyuşmazlıkta, belli bir vakıanın ya da işlemin, sadece belli delil veya delillerle değil de, 

kanunen mümkün olan deliller yanında, kendi kararlaştıracakları deliller ile de 

ispatlanabileceğini kabul ederlerse münhasır olmayan bir delil sözleşmesi yapmış 

olurlar(HMK m. 193). Örneğin, senetle ispatı zorunlu olan bir hukuki işlemin tanıkla da ispat 

edilebileceğinin kararlaştırıldığı sözleşme muhasır olmayan delil sözleşmesidir. 

d) Mahkeme içi ikrar: İkrar; görülmekte olan bir davada, taraflardan birinin, diğer tarafça 

ileri sürülen ve kendisi aleyhine hukuki sonuç doğurabilecek nitelik taşıyan maddi vakıanın 

doğruluğunu kabul etmesidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu zamanında ikrar, 

mahkeme içi ve mahkeme dışı ikrar şeklinde ikiye ayrılarak düzenlenmişti. Ancak HMK’da 

mahkeme dışı ikrara yer verilmemiştir. Mahkeme içi ikrar tarafın tek taraflı açık irade beyanı 

ile olur. İkrar mahkeme önünde sözlü yapılabileceği gibi maddi vakıanın ikrarını içeren bir 

dilekçenin mahkemeye sunulması ile de yapılabilir. İkrarın sözlü olarak yapılması halinde, 

tarafın ikrarı tutanağa yazılır; tutanağın ikrara ilişkin bölümü, ikrar eden tarafın önünde 
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okunarak imza attırılır(HMK m. 154/3-ç). Ayrıca tarafların mahkeme önünde ikrar ettikleri 

vakıalar, çekişmeli olmaktan çıkar ve ispatı gerekmez(HMK m. 188/1). 

e) Davadan feragat: Davadan feragat tasarruf ilkesinin bir sonucu olup, davacının açmış 

olduğu davadaki talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.  Feragatin 

geçerliliği karşı tarafın onayına bağlı değildir. Feragat beyanı, etkisini,  onu yapanın tek yönlü 

irade beyanı ile gösterir. Feragat, davanın geri alınmasından farklı olarak hakkın özüne etki 

eder ve o haktan vazgeçme anlamına gelir. Davadan feragat neticesinde, feragate konu hak 

tamamen düşer ve artık bir daha dava konusu yapılamaz. Ayrıca davadan feragat hüküm 

kesinleşinceye kadar davanın her aşamasında mümkündür( HMK m. 310). 

f) Terditli dava: Davacının açtığı davada birden fazla talepte bulunuyor ve asıl talebi kabul 

edilmediği takdirde yardımcı talebi hakkında karar verilmesini talep ediyorsa terditli veya 

kademeli dava söz konusudur. Terditli davada davacı, davalıya karşı, aralarında hukuki veya 

ekonomik bağ bulunan birden fazla talebini aslilik-ferilik ilişkisi kurmak suretiyle dava 

dilekçesinde ileri sürmektedir(HMK m. 111). Örneğin, davacının dava dilekçesinde bir malın 

teslimini, bu kabul edilmediği takdirde bedelinin ödenmesinin talep edildiği dava, terditli bir 

davadır.  

g) Delil tespiti: Geçici hukuki koruma tedbirlerinden biri olan delil tespiti, ileride açılacak 

veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp 

emniyet altına alınmasını sağlama işlevi gören bir kurumdur. Diğer geçici hukuki 

korumalardan farklı olarak delil tespiti asıl uyuşmazlık konusu şeye değil, onun ispatına 

ilişkindir. Delil tespiti için iki temel şart bulunmaktadır. Bunlardan ilki, ancak henüz inceleme 

sırası gelmemiş delillerin tespiti istenebilir; ikincisi ise, delil tespiti talep edenin bunda hukuki 

yararı olmalıdır. Delilin hemen tespit edilmemesi halinde ileride yok olacak veya gösterilmesi 

önemli ölçüde zorlaşacak ise hukuki yararın varlığı kabul edilir (HMK m. 400/2). 

Delil tespiti dava açılmadan önce istenebileceği gibi, dava açıldıktan sonra inceleme sırası 

gelmemiş delil hakkında da istenebilir (HMK m. 400). Delil tespti, henüz dava açılmadan 

önce isteniyorsa esas hakkında davaya bakacak olan mahkeme veya üzerinde keşif ya da 

bilirkişi incelemesi yapılacak olan şeyin yahut tanık olarak dinlenecek kişinin oturduğu yer 

mahkemesi yetkilidir. Görev bakımından esas davaya bakacak olan mahkeme veya sulh 

mahkemesi görevlidir (HMK m. 401/1). Delil tespiti mahkemeden bir dilekçe ile istenir. 

Talepte bulunan, mahkemece takdir edilen tespit giderlerini avans olarak yatırmak zorundadır; 

aksi halde işlem yapılmaz (HMK m. 402/2). 

h) İsticvap: İsticvap, tarafların özel olarak hakim tarafından dinlenmesi ve tarafların kendi 

aleyhlerine olan vakıa ya da vakıalar hakkında hakim tarafından sorgulanmasıdır. Amaç 

isticvap konusu vakıalar hakkında ikrar elde etmektir. Taraflar dava konusu vakıalar ve 

onunla ilgili hususlarda isticvap edilir (HMK m. 169). Taraf ancak kendi aleyhine olan 

vakıalar hakkında isticvap edilebilir. İsticvap edilecek taraf, kendisinin isticvap edileceği 

duruşmaya gelmez veya gelip de sorulara cevap vermez ise isticvabın konusunu oluşturan 

vakıaları ikrar etmiş sayılır (HMK m. 171).   

i) Direnme: Temyiz incelemesi sonunda kararı bozulan alt derece mahkemesi, bozma 

kararına uymak  zorunda değildir. Alt derece mahkemesi, Yargıtay’ın bozma gerekçelerini de 

değerlendirdikten sonra hala kendi verdiği kararın doğru olduğunu düşünüyorsa bozma 

kararına uymak yerine kendi kararında direnebilir (HMK m. 373/3,5). Ancak Yargıtay 

kararına direnilemeyeceği veya Yargıtay’ın bu konuda verdiği kararların kesin olduğu gibi 
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düzenlemeler mevcutsa direnme kararı verilemez. Direnme kararı eski hükmün aynısıdır, bu 

sebeple kararı veren mahkeme, daha önce vermiş olduğu kararı değiştiremez. 

Direnme kararı nihai bir karar olup, bu kararla birlikte mahkeme davadan elini çeker. 

Direnme kararına karşı taraflar tekrar temyiz yoluna gidebilirler. Daha önce temyize başvuru 

yapmayan taraf direnme kararını temyiz edemez. Direnme kararı temyiz edilirse inceleme, 

kararına direnilen dairece yapılır. Daire direnme kararını yerinde görürse kararını düzeltir; 

görmezse dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kuruluna gönderir (HMK m. 373/5). Hukuk Genel 

Kurulu direnme kararını doğru bulursa direnme kararını onar; bozma kararını doğru bulursa 

direnme kararını bozar. Hukuk Genel Kurulu’nun temyiz incelemesi sonunda verdiği karara 

uyulmak zorundadır, bu karara karşı direnme kararı verilemez (HMK m. 373/7). 

   

 

 

 

 


