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1) Görev, bir uyuşmazlığı çözmede görevli mahkemenin tespiti için gereklidir. Görev 
belirlenirken öncelikle yargı yolunun seçilmesi gerekmektedir. Yargı yolu davanın Adli mi 
yoksa İdari yargı yollarından hangisinde çözüleceğinin belirlenmesidir. 
Yargı yolu seçildikten sonra (adli yargının hukuk bölümü) davanın o yargı yolu içinde 
bulunan özel bir mahkemede görülüp görülmeyeceği öncelikli olarak incelenecektir. Genel 
mahkeme ile özel mahkeme arasındaki ilişki bir görev ilişkisidir. Özel mahkemeler, 
Anayasa’nın 142. maddesi uyarınca tüm mahkemeler gibi kanunla kurulan ihtisas 
mahkemeleridir. Özel mahkemeler olarak; TTK mad. 5 uyarınca ticaret mahkemeleri, 
kadastro mahkemeleri, iş mahkemeleri, icra mahkemeleri, aile mahkemeleri, tüketici 
mahkemeleri, fikri ve sınai haklar hukuk mahkemeleri sayılabilmektedir. Bu mahkemelerin 
görev alanına giren bir uyuşmazlık olup olmadığı öncelikli olarak incelenmelidir. Eğer özel 
mahkemede görülecek bir uyuşmazlık söz konusu değil ise genel mahkemeler görevli 
olacaktır. Ancak olayımızda, özel görevli mahkeme bulunmamaktadır.  
Davanın genel mahkemelerde görüleceği saptandıktan sonra, ilk derece mahkemeleri olan 
Asliye Mahkemelerinde mi, yoksa Sulh Hukuk Mahkemesinde mi görüleceği meselesini 
çözümlenmek gerekecektir. İşte bu meselenin çözümlenmesi görev kuralları vasıtası ile 
mümkün olur. Bu çerçevede doktrinde genel kabul gören ayrıma ve Kanun’daki düzenlenişine 
göre sulh hukuk mahkemeleri genel mahkeme gibi düşünülse de HMK’daki içeriği 
bakımından fonksiyonel olarak bu mahkemeleri de özel mahkeme olarak kabul etmek daha 
doğru olur (Mine Akkan, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, 15 Bası , İstanbul 2017, s. 
111). 
HMK Madde 1’e göre mahkemelerin görevi, ancak kanunla düzenlenir. Göreve ilişkin 
kurallar, dava şartıdır ve kamu düzeninden sayılır. Dolayısı ile taraflar davanın her 
aşamasında görevsizlik ileri sürebileceği gibi, mahkeme de davanın her aşamasında re’sen 
inceleyebilir. 
6100 sayılı HMK genel görevli mahkemeleri olan Asliye Hukuk mahkemelerinin görevini 
madde 2’de belirtmiştir. “Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı 
haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir 
düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.” Bu hükme göre Sulh Mahkemelerinin 
görevleri dışında kalan bütün davalar Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülecektir. 
Sulh Mahkemelerinin görevini düzenleyen temel hüküm HMK madde 4’te yer almaktadır: 
Buna göre, Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın; 
a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre 
ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan 
alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara 
karşı açılan davaları, 
b) Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin 
davaları, 
c) Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davaları, 
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ç) Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini 
görevlendirdiği davaları görürler. (Örneğin, Kat Mülkiyeti Kanununun Ek 1 maddesi 
gereğince Kat Mülkiyeti Kanunundan doğan uyuşmazlıklarda görevli mahkeme Sulh Hukuk 
Mahkemesidir.) 
Sayılanların haricinde HMK madde 383 uyarınca, çekişmesiz yargı işlerinde aksine görevli 
bir mahkeme bulunmadıkça, Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir. Çekişmesiz yargı işleri de 
bir yargılama faaliyeti olduğundan mahkemede görülür. Çekişmesiz yargı işleri HMK m. 
382’de sayılmıştır. Ancak bu sayma bir sınırlı sayma değildir. Çekişmesiz yargıyı çekişmeli 
yargıdan ayıran üç temel özellik; uyuşmazlığın bulunmaması, ilgililerin (taraf değil) ileri 
süreceği bir hakkın olmaması ve hâkimin bu işlerde re’sen harekete geçmesidir. 
Olayımızda, Ali Yüksel’e ait taşınmazda kiracı olarak bulunan Bekir ve Basri, kira 
sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi için dava açmak istemektedir. Olaydaki uyuşmazlık kira 
sözleşmesinden kaynaklandığından, Sulh Hukuk Mahkemeleri görevlidir. 
Hukuki himayenin elde edilmesi için hangi mahkemeye başvurmak gerektiği konusunda 
görev kavramı sorunun sadece bir bölümünü aydınlatır. Türkiye sınırları içinde birden fazla 
Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemesi bulunduğuna göre bunlardan hangisinde dava açılması 
gerektiği ayrı bir soru teşkil eder. Hangi yerdeki Sulh veya Asliye Hukuk Mahkemesine 
başvurulacağını düzenleyen kurallara yetki kuralları denir. Diğer bir ifade ile bir davaya yer 
itibariyle bakma iktidarına sahip mahkemeye yetkili mahkeme ve bu hususu düzenleyen 
kurallara da yetki kuralları adı verilir. Mahkemelerin yetkisi, mahkemelerin iş sahasının 
coğrafi açıdan sınırlanmasını ifade eder. 
Yetki kuralları, genel yetkili mahkemeleri ve özel yetkili mahkemeleri belirleyen kurallar 
olarak iki gruba ayrılır. Genel Yetkili Mahkeme; HMK madde 6’ya göre, “davalı gerçek veya 
tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Yerleşim yeri, 22/11/2001 
tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre belirlenir.” Medeni kanunumuz 
madde 19/1’e göre, “Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir”. Söz 
konusu hükme göre bir yerin iradi yerleşim yeri olabilmesi için, öncelikle kişinin orada fiilen 
oturması gerekir. Aynı zamanda, kişinin burada sürekli kalma niyetinin olması gerekir. Bu 
anlamda bir yerde fiilen oturma objektif unsur; oturma niyeti ise sübjektif unsur olarak 
nitelendirilir. 
Genel yetki kuralı bir şahsa karşı açılacak bütün davalar için yetkili olan mahkemeyi tayin 
eder. 
Özel yetki kuralları ise, belirli bazı davalar açısından yetkili mahkemeyi tayin eder. Ancak, 
kanun bazı davaların belirli bir mahkemede görülmesini emretmiştir. Bu durumlarda kesin 
yetki söz konusu olacaktır. Kesin yetki hallerinde, genel yetki kuralları ile özel yetki kuralları 
uygulanmayacaktır. Davanın mutlaka kesin yetkili mahkemede açılması gerekir. Kesin yetki 
kuralları, genel yetki kuralını ve özel yetki kurallarını bertaraf eder. Kesin olmayan yetki 
kuralları bir ilk itirazdır. İlk itiraz yalnızca taraflar tarafından ileri sürülebilir. İlk itiraz 
yalnızca cevap dilekçesinde ileri sürülebilir. Cevap dilekçesi verildikten sonra yetki itirazı 
taraflarca ileri sürülemez, hakim tarafından da hiçbir zaman resen dikkate alınmaz. Ancak 
kesin yetki hallerinde, kamu düzeni teşkil ettiğinden, yetkili mahkemede dava açılması dava 
şartı sayılır. Bu nedenle taraflar her zaman ileri sürebileceği gibi, mahkeme de re’sen 
inceleme yapmak zorundadır. 
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Olayımızda bir kira sözleşmesi bulunmaktadır. HMK m. 10 gereğince sözleşmeden doğan 
özel yetki kuralı mevcuttur. Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa yeri mahkemesinde 
açılabilir. İfa yeri sözleşmede açıkça ya da zımni olarak belirlenmişse o yer mahkemesinde 
açılır. Ancak ifa yeri sözleşmede belirlenmemiş ise, TBK m. 89 uyarınca ifa yeri 
belirlenmelidir. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde, parça 
borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde, bunların dışındaki 
bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde ifa edilir. 
Ancak, taşınmazın aynına ilişkin hususlar HMK m. 12 gereğince kesin yetki kuralına tabidir. 
Kira sözleşmesi şahsi etki doğuran bir sözleşmedir. Ancak kira sözleşmesinin tapuya şerh 
edilmesi ile birlikte üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilen bir ayni hak benzeri bir etki 
doğmuş olmaktadır. HMK m. 12’ye göre, “Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni 
hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma 
hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.”  Dolayısı 
ile olayda bir kesin yetki kuralı mevcuttur. Dava, taşınmazın bulunduğu Ankara Sulh Hukuk 
Mahkemelerinde açılmalıdır. 
 
2) Davanın açılması ile hüküm arasında geçen zaman içerisinde müddeabihin çeşitli şekillerde 
istenmeyen değişikliklere maruz kalması mümkündür. Bu değişiklikleri ortaya çıkan tehlikeyi 
bertaraf etmek amacı ile ihtiyati tedbir müessesesi kabul edilmiştir. İhtiyati tedbir genel olarak 
HMK’da düzenlenmişse de, diğer kanunlarda da geçici hukuki korumalara ilişkin özel 
düzenlemeler mevcuttur. 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, ihtiyati tedbirin şartlarını genel olarak düzenlemiştir (m. 389-
399). İhtiyati tedbir bakımından aranan şartlar; ihtiyati tedbire esas olan bir hakkın bulunması 
ve ihtiyati tedbir sebebinin mevcut olmasıdır. İhtiyati tedbire esas olan hakkın iyi belirlenmesi 
gerekmektedir. Taraflar arasında çekişmeli olan şey veya yargılama konusunu oluşturan hak 
veya şey aynı zamanda tedbirin konusu olan hakkı da oluşturur (m. 389). Kanun, madde 
metninde “uyuşmazlık konusu hakkında” diyerek bu hususa vurgu yapmıştır. 
İhtiyati tedbirin diğer şartı ise, ihtiyati tedbir sebebinin mevcut olmasıdır. Kanun bu hususu 
genel olarak düzenlemiştir. m. 389/1'e göre, mevcut durumun değişmesi halinde; hakkın elde 
edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağı, hakkın elde edilmesinin tamamen imkânsız hale 
geleceği veya gecikme sebebi ile bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğması tehlikesi 
varsa, ihtiyati tedbir sebebi var kabul edilecektir. Hâkim, genel geçer sebepler veya durumları 
dikkate alarak değil, bu belirtilen sebeplerden hangisine istinaden ve hangi somut durum 
sebebi ile tedbire karar verdiğini belirtmelidir. 
İhtiyati tedbir isteyen, bu konuda dilekçe ile talepte bulunacaktır. Dilekçede, diğer genel 
hususlar dışında, özellikle şu hususlara dikkat edilmesi, belirtilmesi ve mahkemece aranması 
gerekir (m. 390/3) İhtiyati tedbirin dayandığı hakkın açıkça belirtilmesi ve ihtiyati tedbirin 
dayandığı sebep veya sebeplerin somut ve açık olarak tam olarak belirtilmesi gerekir. 
Dilekçede bu hususların belirtilmesi yeterli olmayıp bunları en azından yaklaşık ispat 
seviyesinde ispata elverişli olarak dayanak ve delillerinin gösterilmesi zorunludur. 
İhtiyati tedbire karar verilebilmesi için mutlaka bir tehlikenin veya zararın doğmuş olması 
veya halen var olması aranmaz. Dava konusu hak veya şey bakımından ortaya çıkacak tehlike 
ve zararın önlenmesi için de her türlü tedbire karar verilebilir. 
İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce talep edilebileceği gibi, dava esnasında da talep edilebilir.  
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İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce esas hakkında görevli ve yetkili mahkemeden, dava 
sırasında ise davanın görülmekte olduğu mahkemeden talep edilir (m.390). Görevsiz ve 
yetkisiz bir mahkemeden tedbir talep edildiğinde, mahkemenin bu talebi reddetmesi, kesin 
olmayan yetki bakımından ise, ancak tedbire itiraz üzerine bu konuda karar vermesi gerekir. 
Tedbire ilişkin gerekli harç ve giderlerin de gösterilmesi gerekir. Dava açılırken ihtiyati tedbir 
talep ediliyorsa, dava dilekçesinde bu talep ayrıca belirtilmelidir. Hâkim takdir ederse, tedbir 
verilebilmesi için teminat gösterilmesi gerekir. 
İhtiyati tedbirin uygulanması, kararın verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep 
edilmelidir. Esas dava süresinde açılsa dahi, uygulanması süresinde istenmezse, tedbir 
kendiliğinden kalkacaktır (m. 393/1). Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin 
yargı çevresindeki ya da tedbir konusu mal veya hakkın bulunduğu yer icra dairesinden 
istenir. Mahkeme, bu görevi yazı işleri müdürüne de verebilir (m.393/2). Kararın uygulanması 
talebinin, icra edecek yere süresinde iletilmesi zorunludur. Tedbir için gerektiğinde zor 
kullanılabilir, bu konuda köy muhtarları ve kolluk kuvvetlerinden yardım istenebilir (m. 
393/3).  Tedbir uygulanırken bir tutanak düzenlenir, tedbirler ilgili hususlar ve varsa hak 
iddiaları da bu tutanağa geçirilir; tedbir uygulanırken hazır bulunmayanlara da tutanağın 
örneği tebliğ edilir (m. 393/4) 
İhtiyati tedbirin geçici hukukî koruma olması sebebiyle, belirli bir süre içinde asıl hukukî 
korumanın istenmesi (dava açılması, asıl talebe ilişkin yargılamanın başlatılması) gerekir. 
Tedbir kararı dava açılmadan önce verilmişse, bu kararın uygulanmasını talep tarihinden 
itibaren iki hafta içinde esas hakkındaki davanın açılması gereklidir. Davanın açılması yeterli 
değildir, davanın açıldığına ilişkin evrakın, kararı uygulayan memura ibrazı ile dosyaya 
konulup bu konuda belge alınması gerekir. Aksi halde, tedbir kendiliğinden kalkacaktır (m. 
397/1). Tedbir doyası asıl dosyanın eki sayılır.  Tedbir kalkmış veya kaldırılmışsa, bu husus 
da ilgili yerlere bildirilmelidir (m. 397/3). 
Uygulamada, taşınmaza ilişkin uyuşmazlıklar ister ayni ister şahsi nitelikte olsun, tedbir 
olarak ferağdan men kararı verilmektedir. Ferağdan men kararı, tapu dairesine verildiğinde, 
tapu siciline şerh verilir ve ihtiyati tedbir kararı kaldırılmadıkça bu taşınmaz mal üzerinde  
üçüncü kişi lehine hak doğurucu herhangi bir işlem artık yapılamaz. Bununla beraber, Medeni 
Kanun bağlamında üçüncü kişileri tapu kütüğüne ilişkin tasarruflar karşısında koruyabilecek 
şerhler iki tanedir. Bunlar tasarruf yetkisinin kısıtlanması şerhi ve geçici tescil şerhidir. HMK 
bağlamında ferağdan men başka bir ifadeyle tapu kütüğünü kapatan ihtiyati tedbir konulabilir 
mi? Doktrinde de, HMK m. 125 çerçevesinde dava konusunun devri mümkün olduğundan 
iyiniyet savunması  yapılamasa da, yargılamanın uzamasını engellemek bakımından tapu 
sicilini kapatan tedbirlerin amaca uygun olduğu kabul edilmektedir. 
 
3) Davada iki taraf sistemi mevcuttur. Bu nedenle biri davacı diğeri davalı iki taraf bulunur. 
Birden fazla kişinin davacı ya da davalı olarak birlikte yer alması haline dava arkadaşlığı 
denir. Dava arkadaşlığına sübjektif dava yığılması adı da verilir. Davada aynı taraf yanında 
yer alan kişiler dava arkadaşı adını alır. Dava arkadaşlığı davacı tarafta ise, aktif dava 
arkadaşlığından, davalı tarafta ise pasif dava arkadaşlığından söz edilir.  
Dava arkadaşlığı, birden fazla kişinin birlikte dava açması veya birden fazla kişiye karşı 
birlikte dava açılması suretiyle meydana getirilebileceği gibi, davanın görülmesi esnasında 
davaların birleştirilmesi veya taraf katılımı sureti ile de gerçekleşebilir.  
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Dava arkadaşlığı, ihtiyari ve mecburi olmak üzere ikiye ayrılır. İhtiyari dava arkadaşlığı, 
davaları arasında bağlantı bulunan birden fazla kimse, davanın davacı ya da davalı tarafından 
taraf olarak yer alıyorsa ihtiyari dava arkadaşlığı söz konusu olur. İhtiyari dava arkadaşlığına 
yol açan sebepler, HMK m. 57 de sayılmıştır.  
Buna göre; a) Davacılar veya davalılar arasında dava konusu olan hak veya borcun, elbirliği 
ile mülkiyet dışındaki bir sebeple ortak olması. b) Ortak bir işlemle hepsinin yararına bir hak 
doğmuş olması veya kendilerinin bu şekilde yükümlülük altına girmeleri. c) Davaların 
temelini oluşturan vakıaların ve hukuki sebeplerin aynı veya birbirine benzer olması sebepleri 
haricinde başka bir sebeple ihtiyari dava arkadaşlığı söz konusu olmayacaktır.  
Mecburi dava arkadaşlığı ise, birden fazla kimsenin birlikte dava açması veya birden fazla 
kişiye birlikte dava açılmasının zorunlu olduğu hallerde söz konusu olur. Mecburi dava 
arkadaşlığı maddi hukuktan kaynaklanabileceği gibi, usul hukukuna ilişkin sebeplerden de 
kaynaklanabilir.  
Mecburi dava arkadaşlığının söz konusu olduğu haller genellikle maddi hukuk hükümlerinden 
kaynaklanır. Maddi hukuka göre, bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte 
kullanılması veya birden fazla kişiye karşı ileri sürülmesi gereken hallerde mecburi dava 
arkadaşlığı vardır (m 59). Bu durumda hükmün, dava arkadaşları hakkında maddi hukuk 
gereği birlikte verilmesi de zorunludur.  
Mecburi dava arkadaşlığına sebep olan hallerden biri de, hak veya borcun bölünemez 
olmasıdır. Olayımızda birden fazla kişinin kiracı olarak akdettiği bir sözleşmeye istinaden 
açılan tapu kütüğüne şerh verilmesi talebi bölünemez nitelikte olduğundan tüm kiracıların bu 
davayı kiralayan karşı birlikte yöneltmesi gerekmektedir. Dolayısı ile Bekir ve Basri arasında 
mecburi dava arkadaşı olarak bu davayı açabilecektir.  
Mecburi dava arkadaşları, davayı birlikte açmak, birlikte yürütmek zorunda olduğu gibi, dava 
sonucunda verilen karar her ikisine de etki eder. Dava arkadaşlarının tümü, tüm tasarruf 
işlemlerini birlikte yapmalıdır. Mecburi dava arkadaşlarından sadece biri ya da bir kısmının 
dava açmış olması halinde ise hakim, davayı hemen reddetmez. Bunun yerine, mecburi dava 
arkadaşı olan diğer kimselerin davaya dahil olmaları için süre verilir. Zira bu durumda, dava 
arkadaşları dava konusu üzerinde tek başına takip yetkisine sahip değildir. Verilen süre içinde 
eksik olan dava arkadaşı davaya dahil edilmez ise, hakim dava takip yetkisi eksikliğinden 
davayı usulden reddetmelidir.  
Mecburi dava arkadaşları hakkında tek hüküm kurulması gerekli olduğundan, mahkemece 
yapılacak tahkikat ve yargılamaya ilişkin işlemlerde dava arkadaşlarının biri ya da bir kaçının 
kötü niyetli olarak veya hukuken geçerli olmayan nedenlerle diğer dava arkadaşları ile birlikte 
hareket etmemeleri, örneğin duruşmalara gelmemeleri halinde, davaların gecikmesi ve diğer 
dava arkadaşlarının zarar görmemeleri adına, duruşmaya gelmiş olan dava arkadaşlarının 
yapmış oldukları usuli işlemlerin, usulüne uygun olarak davet edildiği halde duruşmaya 
gelmeyen dava arkadaşları bakımından da etki etmesi ayrıca düzenlenmiştir (HMK m. 60). 
 
4) a. Dava şartları HMK m. 114’te düzenlenmiştir. Dava şartları olmadan bir dava esastan 
incelenemez. Dolayısı ile dava şartlarının varlığı, o davanın görülüp karara bağlanabilmesi 
için gereklidir.  
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Hâkim dava şartı eksikliğini re’sen dikkate alır. Ancak taraflar da her zaman bu konuda 
hâkime yardımcı olabilir. Dava şartları, mahkemeye ilişkin, taraflara ilişkin ve dava konusu 
şeye ilişkin olmak üzere üç gruba ayrılır. 
114. maddenin 1-g bendinde, davacı tarafından gider avansı yatırılması, dava konusu şeye 
ilişkin dava şartları arasında sayılmıştır. Davacı, yargılama harçları ile her yıl Adalet 
Bakanlığı’nca çıkarılacak gider avansı tarifesine göre belirlenecek olan tutarı dava açarken 
mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Aslında gider avansı yatırılmadan dava açılmaması 
gerekir. Ancak bu husus ihmal edilerek dava açılması halinde, hakim ön inceleme aşamasında 
davacıya gider avansını yatırması için iki hafta kesin süre vermeli, bu süre içerisinde de avans 
yatırılmadığı takdirde davayı esasa girmeksizin dava şartı yokluğundan reddetmelidir. 
Avansın yatırılmadığının, davanın daha sonraki aşamalarında farkına varılması durumunda da 
aynı işlem yapılmalıdır.  
Gider avansı ile delil avansı birbirinden farklıdır. Gider avansı, taraf sayısının beş katı 
tutarında tebligat ücreti ile diğer işlemler için alınan avansı içerir. Ancak HMK Gider Avansı 
Tarifesinin 4. maddesinde gider avansı delil avansını da içine alacak şekilde düzenlenmişse 
de, bu hatalı bir düzenlemedir. Nitekim Yargıtay HGK vermiş olduğu kararında gider avansı 
ile delil avansının sonuçları bakımından da farklı olduğunu ortaya koymuştur (HGK, 
30.10.2013, 4-168/1513).  
Gider avansının davanın başında yatırılması zorunlu iken, delil avansının davanın başında 
yatırılma zorunluluğu yoktur. Zira delil avansının hangi deliller için ne kadar alınması 
gerektiği, en erken dilekçelerin verilmesi ancak en çok ön inceleme aşamasında ve bazen 
tahkikat aşamasında belli olur. Bu belirlemeden sonra delil avansının yatırılması istenmelidir.  
Mahkeme, aynı anda hem gider avansına, hem de delil avansına karar veriyorsa, bu durumda 
hangi kalemlerin delil avansı olduğunu ayrıca belirtmelidir.  
Gider avansının, iki haftalık kesin süre içerisinde dahi yatırılmaması halinde, dava şartı 
yokluğundan dava reddedilecektir. Ancak delil avansının yatırılmaması halinde yine tarafa 
kesin süre verilecek, ancak belirlenen sürede yatırılmaması halinde, dava reddolunmayıp o 
delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaktır. Dolayısı ile delil avansı bir dava şartı değildir. 
 
4) b. Dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlar HMK m. 119 hükmünde belirtilmiştir. 
Buna göre dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur; 
a) Mahkemenin adı. b) Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri. c) Davacının Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası. ç) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin 
adı, soyadı ve adresleri. d) Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda, dava 
konusunun değeri. e) Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası 
altında açık özetleri. f) İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği. g) 
Dayanılan hukuki sebepler. ğ) Açık bir şekilde talep sonucu. h) Davacının, varsa kanuni 
temsilcisinin veya vekilinin imzası.  
Davacı, dava dilekçesinde dayandığı her vakıayı hangi delillerle ispat edeceğini göstermelidir. 
Davacının genel ifadelerle delilleri belirtmesi de yeterli olmayıp, hangi delillerle dayandığının 
dilekçeden anlaşılması gerekir. Bu bağlamda, davacı her bir temel vakıanın ardından onu 
hangi delille ispat edeceğini açıkça dilekçede vakıanın yanında belirtebileceği gibi, kaç 
numaralı vakıanın hangi delille ispat edileceğine ilişkin ayrı bir listede verebilir.  
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Delillerin bildirilmesi somutlaştırma yükünün bir gereğidir. Davacının dilekçesinde yer 
verdiği vakıaları ispata elverişli şekilde somutlaştırmaması, bir başka deyişle hangi delille 
hangi vakıayı ispat etmeye çalıştığının dilekçeden anlaşılmaması halinde, hakim, davayı 
aydınlatma ödevi çerçevesinde davacıya ön inceleme aşamasında kesin süre tanımalıdır.  
Kural olarak, davacının tüm delillerini dava dilekçesinde göstermesi gerekmektedir. Bu 
nedenle Yargıtay’ın yeni içtihadı birleştirme kararı (YİBGK, 3.3.2017, E. 2015/2, K. 2017/1) 
da dikkate alındığında, "vs. deliller" ifadesi yeterli olmamakta, hangi delillere dayanılmak 
isteniyorsa açıkça dilekçede belirtilmelidir.  
Davacı dava dilekçesinde gösterdiği ve kendi elinde bulunan belgelerin asıllarını ve davalı 
sayısından bir fazla sayıda örneğini veya sadece örneklerini dilekçeye ekleyerek mahkemeye 
vermek zorundadır (m. 121). Bunun yanı sıra davacı dava dilekçesinde delil olarak gösterdiği 
başka yerlerden getirilecek belgeler ve dosyalar için açıklama da yapmalıdır.  
Davacı, delil olarak dayandığı belgeleri göstermiş olmakla birlikte mahkemeye ibraz etmemiş 
ise bu husus ön inceleme aşamasında tespit edilip, davacı tarafa eksikliğin tamamlanması için 
iki hafta kesin süre verilmesi gerekir (m. 140/5). Ancak bu husus daha önce dava dilekçesinde 
delillerin gösterilmiş fakat ibraz edilmemiş olması halinde mümkündür.   
Davacının somutlaştırma yükünü yerine getirmemesi ise, davanın açılmamış sayılmasına 
neden olmaz. Ancak, 119. madde açıkça yaptırıma bağladığı bentler dışında kalan delil 
gösterilmemesi halinde ne şekilde hareket edileceğini belirtmemektedir. 119. maddenin 1. 
fıkrasının (a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim 
davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre verir. Bu süre içinde eksikliğin 
tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır. Ancak, a, d, e, f, g bentlerinin eksik olması 
halinde hakimin nasıl bir yol izleyeceği kanunda belirtilmemiştir.  
Sayılan tamamlanması zorunlu unsurlar dışında kalanlar dışındakiler için hakim kesin süre 
veremez. Delillerin gösterilmemiş olması, davanın esastan incelenmesi için engel teşkil 
etmeyen, ancak davacının davayı kaybetmesine sebep olacak unsurlardandır. Dava 
dilekçesinde delil göstermeyen, 145. madde uyarınca sonradan delil göstermesi de mümkün 
olmayan davacının, dilekçeler teatisinden sonra delil göstermesi mümkün olmayacaktır. 
Hâkimin kararı açıklanan nedenlerle isabetli değildir. 
 
5) Dava, vakıaların getirilmesi yönünden, tarafların davası olmakla birlikte, yargılama kamu 
hukuku ile ilgilidir ve dava açılmakla taraflar ve mahkeme arasında “usulî bir ilişki” doğar.  
Yargılama terimi kendi içinde duruşmayı ve oturumları içerir. Yargılamayı yürütmekle 
mükellef olan ise HMK m. 32 uyarınca hakimdir. HMK m. 32’ye göre; “Yargılamayı, hâkim 
sevk ve idare eder; yargılama düzeninin bozulmaması için gerekli her türlü tedbiri alır.”  
Hakimin davayı sevk yetkisi şeklî anlamda ve maddî anlamda olmak üzere iki şekilde 
anlaşılmaktadır. Duruşma günü tayini, tebligatların yapılmasına karar verilmesi gibi işlemler 
yargılamanın şeklî anlamda yürütülmesine ilişkindir. Maddî anlamda sevk yetkisinden 
vakıaların aydınlatılmasına yönelik işlemler anlaşılmaktadır. Yargılamanın sevk ve idaresinin 
Türk hukukundaki kapsamı hâkimin davayı aydınlatma ödevi ile sınırlıdır. 
Mahkemelerin yargılama usulleri ile yargılama kesitleri kamu düzeninden sayılmaktadır. Bu 
nedenle muhakeme hukuku hükümleri emredici olacak şekilde düzenlenmiştir. Tarafların 
yargılama usullerini değiştirme gibi bir yetkisi bulunmadığı gibi, yargılama kesitleri üzerinde 
de tasarruf yetkisi yoktur. Yargılamanın başlaması ile usuli bir ilişki ortaya çıkar ve bu ilişki 
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yalnızca tarafları değil tüm kamusal düzeni ilgilendirir. Hâkimin tarafların belirlediği şekle 
göre hareket etmesi emredici kurallara aykırılık teşkil edeceğinden hakimin hukuki 
sorumluluğunu da doğuracaktır.  
Dolayısı ile tarafların duruşma günü belirlemesi halinde hakim söz konusu dilekçeyi 
reddetmelidir.  
 
6) Olayda bahsi geçen kurum, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 107’nci maddesinde 
düzenlenmiş olan “Belirsiz Alacak Davası”dır. 
1086 sayılı HUMK’ta yer verilmeyen bu dava türü 6100 sayılı HMK ile düzenlenerek 
uygulamaya dâhil edilmiştir. Davacı, talepte bulunacağı hukuki ilişkiyi, muhatabını ve bu 
ilişkiden dolayı talep edebileceği miktarı asgari olarak bilmesine ve tespit edebilmesine 
rağmen alacağının miktar veya değerini tam olarak tespit edemeyebilir. Özellikle, zararın 
baştan belirlenemediği ancak bir incelemeden sonra tam olarak tespitinin mümkün olduğu 
tazminat taleplerinde böyle bir durumla karşılaşılabilmektedir. Böyle bir durumda davacı 
aslında tam olarak bilmediği bir alacak için dava açmakta, daha sonra kendi talebinden daha 
fazla bir miktar alacağının olduğu ortaya çıktığında bunu da ancak davanın genişletilmesi 
yasağı çerçevesinde ileri sürmesi mümkün olabilmekteydi. Böyle bir durumda davacı 
gerçekten bilinmeyen bir alacak için dava açmaya zorlanmakta ve aslında kendi ihmali ya da 
kusuru olmadığı halde bir yasakla karşılaşması şeklinde bir engel söz konusuydu. Oysaki 
miktarı veya değeri belirsiz bir alacak için dava açılması gerektiğinde bu taleplere bir takım 
sınırlamalar getirmek ya dava içinde yeni taleplere ya da o davanın dışında yeni davalara yol 
açmaktadır. Ayrıca miktarı veya değeri bilinmeyen bir alacak için kısmi dava açmak bir 
çözüm üretmemektedir. 
Belirsiz alacak davaları, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının ya da değerinin tam 
olarak belirlenmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hallerde 
davacının hukuki ilişki ile asgari bir miktar veya değer belirterek dava yoluna 
başvurulabilmesi için kabul edilmiştir. 
Buna göre, davacının bu tür bir dava açabilmesi için dava açacağı miktarı ya da değeri tam ve 
kesin olarak belirlemesi gerçekten mümkün olmamalı ya da objektif olarak imkânsız 
olmalıdır (m. 107/1). Alacağın miktar veya değeri davanın başında biliniyor ya da tespit 
edilebiliyorsa, bu yola başvurulamaz. Belirsiz alacak davası açılması halinde davacı tüm 
miktarı belirtmese dahi davanın başında hukuki ilişkiyi somut olarak belirtmek ve tespit 
edebildiği ölçüde de asgari miktarı göstermek durumundadır. Belirsiz alacak davalarının 
konusunu para alacakları teşkil edecektir. 
Kural olarak bir davada başlangıçta belirtilen miktar ya da değerin artırılması, iddianın 
genişletilmesi yasağına tabidir. Bunun amacı davacının dava açarken hakkını kötüye 
kullanmaması, daha özenli davranması, yargılamayı gereksiz yere uzatmamasıdır. Bu sebeple 
belirsiz alacak davası açıldıktan sonra yargılamanın ilerleyen aşamalarında karşı tarafın 
verdiği bilgiler ve sunduğu delillerle ya da delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu 
(Mesela bilirkişi ya da keşif incelemesi sonrası) baştan belirsiz olan alacak belirli hale 
gelmişse, davacı iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş 
olduğu talebini artırabilir. Böylece davacı, herhangi bir sınırlama ve yasağa tabi olmaksızın 
sadece talepte bulunmak suretiyle talebinde belirttiği yeni miktar üzerinden yargılamaya 
devam edilmesini isteyebilecektir. Ancak alacağın belirli hale gelmesinden sonra ortaya çıkan 
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yeni talep eksik belirtilmişse, davacının bundan sonra ileri süreceği yeni bir artırma isteği 
iddianın genişletilmesi yasağıyla karşılaşacaktır. Çünkü bu halde herhangi bir belirsizlik değil 
davacının kendi ihmalinden kaynaklanan bir durum söz konusudur (m. 107/2). 
Olayımızda, bir kira alacağı bulunmaktadır ve alacağın tam olarak belirlenmesi mümkündür. 
Belirlenmesi mümkün olan alacaklar bakımından ise belirsiz alacak davası açılamaz. Niteliği 
itibariyle belirsiz alacak davası olmayan bir dava, bu şekilde açılmışsa, hâkim ne yönde karar 
vermelidir? Bu konuda çeşitli görüşler mevcuttur. Bu durumda hâkim, bir görüşe göre, 
davacıya dava dilekçesindeki eksikliklerin giderilmesi (HMK m. 119/II) veya dava 
şartlarındaki eksikliklerin giderilmesi (HMK m. 115/II) gereğince süre vererek eksikliği 
gidermelidir. Başka bir görüşe göre, hâkim HMK m. 31-hâkimin davayı aydınlatma 
yükümlülüğü gereğince davacıya süre vermelidir. Diğer bir görüşe göre, duruma göre hâkim 
davaya tam eda davası veya kısmi dava olarak devam etmelidir. Bir diğer görüşe göre ise, 
belirsiz alacak davasının şartları oluşmadan dava açılmasında davacının hukuki yararı 
bulunmadığından ve hukuki yarar sonradan tamamlanamayan bir dava şartı olduğundan böyle 
bir davanın usulden reddi gerekir. 
 
7) Davalı cevap ve ikinci cevap dilekçesinde savunma vasıtalarını ileri sürer. Savunma 
vasıtaları maddi hukuka ilişkin ve usul hukukuna ilişkin olarak ikiye ayrılır. Usul hukukuna 
ilişkin savunma sebepleri dava şartları ve ilk itirazlardır. Maddi hukuka ilişkin savunma 
sebepleri ise, itirazlar ve defiler olarak iki genel başlık altında toplanabilir. İtirazlar, bir 
hakkın doğumuna engel olan veya sona ermesini gerektiren vakıalar iken, defiler davalının 
aslında borçlu olduğu bir edimi özel bir sebeple yerine getirmekten kaçınma hakkı olarak 
tanımlanır. İtirazları hakim re’sen göz önünde tutarken, def'ileri taraflar ileri sürmek 
zorundadır.  
Davalı savunmaları içerisinde takasın ise özel bir durumu olduğu söylenebilmektedir. 
Doktrinde bazı görüşler dava dışında ortaya çıkan takasın “def’i niteliğinde” olduğunu 
savunurken, bazı görüşler ise borcu sona erdirmesi sebebi ile “itiraz niteliğinde” olduğunu 
ifade etmektedir.  
Takasın davada ileri sürülmesinin hem maddi hukuk açısından hem de usul hukuku açısından 
bir takım sonuçları vardır. Dava dışında gerçekleşen takasın ileri sürülmesi ile, eğer koşulları 
varsa her iki alacak da sona erdiğinden, takas savunma vasıtası olarak itiraz niteliğinde 
olacaktır. Bu tür bir itiraz dava dosyasında mevcut ise her zaman ileri sürülebilir.  
Ancak, takasın varlığı dava dosyasından anlaşılamıyor, cevap dilekçesinde de ileri 
sürülmemiş ise daha sonra takasın ileri sürülmesi savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi 
yasağına takılacaktır.  
Davalının cevap ve ikinci cevap dilekçesinde gösterdiği vakıaları değiştirmesi veya bu 
vakıalara yeni bir vakıa eklemesi, iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi 
yasağının ihlali anlamına gelir. Söz konusu yasak dilekçeler teatisinin sona ermesi ile başlar. 
Savunmayı genişletme ve değiştirme yasağına öncelikle defiler ve ona ilişkin vakıalar tabidir. 
Bunun sebebi def'ilerin taraflarca ileri sürülmesi gerektiğidir.  
İtirazlar bakımından ise bir ayrım yapmak gerekir. Dava dosyasına girmiş ve dava 
malzemeleri arasında bulunan itirazların daha sonra ileri sürülmesi yasak kapsamında 
değerlendirilmez. Ancak dava dosyasından anlaşılmayan ve ilk kez ileri sürülen itirazların 
ileri sürülmesi yasak kapsamındadır. Dolayısı ile davadan önce gerçekleşen takası davalılar 
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Bekir ve Basri dilekçeler aşamasında bildirmediğinden dosyada bulunmayan bu itirazın 
sonradan ileri sürülmesi yasak kapsamında olacaktır. Ancak, savunmanın genişletilmesi ve 
değiştirilmesi yasağının istisnaları bakımından,  karşı tarafın mazereti olmaksızın öninceleme 
duruşmasına gelmediği hallerde rıza aranmaksızın savunma değiştirilip genişletilebileceği 
gibi, davacının açık rızası ve ıslah yolu ile de genişletilebilecektir (m. 141/2). 
 
8) Taraflardan biri, kendisi tarafından düzenlendiği iddia edilen bir belgedeki yazı veya 
imzayı inkâr etmek isterse, sahtelik iddiasında bulunmalıdır. Aksi hâlde belge, aleyhine delil 
olarak kullanılır. Bir belgenin sahteliği iddia edildiğinde, belgenin mahkemeye verildiği tarih 
yazılıp mühürlenerek, saklanması için mahkemece gerekli tedbirler alınır. Bir belgenin 
sahteliğini iddia eden kimse, bunu aynı mahkemede ön sorun şeklinde ileri sürebileceği gibi, 
bu konuda ayrı bir dava da açabilir. Resmî bir senetteki yazı veya imzayı inkâr eden tarafın bu 
iddiası, ancak ilgili evraka resmiyet kazandıran kişiyi de taraf göstererek açacağı ayrı bir 
davada incelenip karara bağlanabilir. Asıl davaya bakan hâkim, gerekirse bu konuda imza 
veya yazıyı inkâr eden tarafa, dava açması için iki haftalık kesin bir süre verir (m. 208).  
Adi bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir karar verilinceye kadar, o 
senet herhangi bir işleme esas alınamaz. Resmî senetlerdeki yazı veya imza inkâr edildiğinde, 
senetteki yazı veya imzanın sahteliği, ancak mahkeme kararıyla sabit olursa, bu senet 
herhangi bir işleme esas alınamaz. Senede dayanılarak verilmiş olan ihtiyati tedbir, o senet 
hakkındaki sahtelik iddiasından etkilenmez ve gerektiğinde senet sahibi haklarının korunması 
için yeni tedbirler talep edebilir (m. 209).  
Bir belgenin sahteliğinin iddia edilmesi durumunda, bu hususta karşı tarafın açıklamaları da 
dikkate alınarak, aşağıdaki sıra ile inceleme yapılarak öncelikle karar verilir: a) Hâkim, yazı 
veya imzayı inkâr eden tarafı isticvap ettikten sonra bir kanaat edinememişse, huzurda bu 
kişiye yazı yazdırıp imza attırmak suretiyle elde ettiği belge ve diğer delilleri değerlendirir. 
Hâkim, sahtelik konusunda başka bir incelemeye gerek duymadan karar verebilecek durumda 
ise gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle, senedin sahteliği hakkında bir karar verir. İsticvap 
için mahkemeye davet edilen taraf, belirtilen günde hazır bulunmadığı takdirde, inkâr etmiş 
olduğu belgedeki yazı veya imzayı ikrar etmiş sayılır; bu husus kendisine çıkartılacak 
davetiyede ayrıca ihtar edilir. b) (a) bendi hükmüne göre yaptığı incelemeye rağmen, hâkimde 
sahtelik konusunda kesin bir kanaat oluşmamışsa, bilirkişi incelemesine karar verir. Bilirkişi 
incelemesinden önce, mevcutsa, o tarafa ait olan karşılaştırma yapmaya elverişli yazı ve 
imzalar, ilgili yerlerden getirtilir. Bilirkişi, bu yazı ve imzalarla, o mahkemede elde edilen 
yazı ve imzaları esas alarak inceleme yapar. Bilirkişi, inceleme için gerekli görürse, kendi 
huzurunda tarafın yeniden yazı yazması veya imza atmasını mahkemeden talep edebilir (m. 
211). 
Olayımızda davalı taraf kira sözleşmesindeki imzaların sahteliğini ileri sürmektedir. Bu 
nedenle davaya bakan hâkim adi senetlere ilişkin sahtelik incelemesindeki sırayı takip ederek 
imzaların sahte olup olmadığına karar vermelidir. 
 
9) a. Bölge Adliye Mahkemeleri 20 Temmuz 2016’dan itibaren fiilen göreve başlamıştır. 
Olayımızda istinaf kanun yoluna başvurulması gerekir. 
İstinaf yoluna ilk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati 
haciz taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı 



11 
 

başvurulur. Miktar veya değeri üç bin Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin 
kararlar kesindir. Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya 
değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir. Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması 
durumunda üç bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın 
tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü üç 
bin Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz. HMK Ek madde 1 gereği 
artırılan istinafa başvuruda parasal sınır 2017 yılı için 3.110 TL'dir. 
İlk derece mahkemesi kararının taraflardan her birine tebliğinden itibaren iki hafta içinde 
usulüne uygun bir dilekçe ile başvurulur. Süresinde istinafa başvurulmazsa iki haftalık cevap 
süresi içinde katılma yoluyla istinafa başvurulabilir. İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye 
veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. İstinaf dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, o 
mahkemece bölge adliye mahkemesi başvuru defterine kaydolunur ve başvurana ücretsiz bir 
alındı belgesi verilir. 
İstinaf yoluna davanın tarafları başvurabilir. Zorunlu dava arkadaşları kanun yoluna beraber 
başvurmak zorunda iken, ihtiyari dava arkadaşları tek başına istinaf yoluna başvurabilir. 
Tarafların başvurabilmesi için hukuki yararı olması gerekir. Hukuki yarar, öncelikle tarafın 
davadaki talebi ile mahkemenin hükmü karşılaştırılarak belirlenir. Aleyhine kanun yoluna 
başvurulan kararın kaldırılması veya değiştirilmesinde hukuki yararı bulunan kişinin istinafa 
başvuru hakkı vardır. Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla 
kanun yoluna başvurabilir. Davacı kural olarak davanın kabulü kararına karşı istinafa 
başvuramaz. Bunun gibi davalı da davanın reddine ilişkin hükme karşı istinafa başvuramaz. 
Hukuki yararları varsa, her iki taraf da karara karşı istinafa başvurabilir. Örneğin, davanın 
kısmen kabulüne-kısmen reddine ilişkin karara karşı her iki taraf da istinaf hakkına sahiptir. 
İstinaf dilekçesi verilirken harç ve giderlerin yatırılması gerekir. Buna tebliğ giderleri de 
dahildir. İstinaf başvurusunda, maktu başvuru harcı ile dava konusuna göre maktu veya nispi 
olan karar ve ilam harcı alınır. Bunların hiç ödenmediği veya eksik ödenmiş olduğu sonradan 
anlaşılırsa, kararı veren mahkeme tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde 
tamamlanması, aksi hâlde başvurudan vazgeçmiş sayılacağı hususu başvurana yazılı olarak 
bildirilir. Verilen kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanmadığı takdirde, mahkeme 
başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir. Bu karara karşı istinaf yoluna başvurulması 
hâlinde, 346. maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır. HMK m. 346/2’ye göre 
de, bu ret kararına karşı tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna 
başvurulabilir. İstinaf yoluna başvurulduğu ve gerekli giderler de yatırıldığı takdirde dosya, 
kararı veren mahkemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilir. Bölge adliye 
mahkemesi ilgili dairesi istinaf dilekçesinin reddine ilişkin kararı yerinde görmezse, ilk istinaf 
dilekçesine göre gerekli incelemeyi yapar. 
İstinaf dilekçesinde istinaf sebepleri belirtilmeli ve gerekçelendirme yapılmalıdır. Bölge 
adliye mahkemesi sebeplerle bağlı inceleme yapar. Kamu düzenine ilişkin hususları ise re’sen 
gözetir. İstinaf dilekçesinde bulunması gereken unsurlar HMK m. 342’de belirtilmiştir. Buna 
göre, istinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: 

a) Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik 
numarası ve adresleri. 
b) Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri. 
c) Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı. 
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ç) Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih. 
d) Kararın özeti. 
e) Başvuru sebepleri ve gerekçesi. 
f) Talep sonucu. 
g) Başvuranın veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası. 
İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek 
kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355. madde 
çerçevesinde gerekli inceleme yapılır. 
Olayımızda sulh hukuk mahkemesinden verilen bir nihai karar söz konusudur. Bu durumda 
istinafa başvuru süresi, kararın taraflardan her birine tebliğinden itibaren 2 haftadır. İstinafa 
başvuruda parasal sınırın taraflardan her biri için tespiti için, talebin reddedilen kısmının 
değerine bakmamız gerekir. Buna göre olayımızda davacının 42.000 TL anapara+8.000 TL 
faiz olan talebinin, bir kısmı kabul edilerek 37.000 TL anapara+4.000 TL faize karar 
verilmiştir. Davacının talebinin kabul edilmeyen bölümü istinaf sınırını aştığından istinafa 
başvuru hakkı mevcuttur. Davalılar da aleyhinde karar verilen kısım istinaf sınırını aştığından 
kararı istinafa götürebilirler. Olayımızda davalı tarafta bulunan birden fazla kişi arasında 
ihtiyari dava arkadaşlığı bulunduğundan her biri kendi adına istinaf yoluna başvurabilir. 
Aynı zamanda olayımızda 20.07.2017 tarihli 7035 sayılı Kanun ile değişik Temyiz 
edilemeyen kararlar başlıklı m. 362 /I, b bendini değerlendirmek gerekir. Söz konusu 
düzenlemeye göre kira ilişkisinden doğan ve miktar veya değeri temyiz edilebilen alacak 
davaları bakımından temyiz sınırını aşmak kaydıyla (2017 yılı itibarıyla temyiz sınırı 41.530 
TL) temyiz yolu açılmıştır. 
 
9) b. Hukukumuzda dar anlamda istinaf sistemi benimsenmiştir. İstinaf kanun yolunda sebebe 
bağlılık bulunmaktadır. Ancak kamu düzenine ilişkin hususlar re'sen dikkate alınır. İstinaf 
yoluna başvuran kişinin, dilekçesinde, istinafa başvuru sebeplerini gerekçeleri ile birlikte 
açıkça belirtmesi aranmıştır. Bunun devamı olarak HMK m. 355’te, kamu düzenine aykırılık 
halleri dışında istinaf incelemesinin istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak 
yapılacağı da ayrıca düzenlenmiştir. Bu durum istinaf kanun yoluyla uyumludur, zira istinaf 
aşamasında sadece hukuki değil ayrıca vakıa denetimi yapılmaktadır. Hukuki konu, hâkimin 
kendiliğinden araştıracağı bir husus iken, ileri sürülen vakıa ve talepler hâkimi bağlamaktadır. 
İstinaf incelemesinde gerekirse yeniden yargılama yapılarak yeni bir hüküm verileceğinden, 
tarafın dayandığı sebep ve talep ile bunların açıkça gösterilmesi önem taşır.  
Taraflarca getirilme ilkesi istinaf aşamasında da kural olarak geçerlidir. Burada sadece istinaf 
sebebi olarak belirtilen hususlar yeterince açık değil veya çelişkili görünüyorsa hâkimin 
davayı aydınlatma ödevi çerçevesinde bu hususlar değerlendirilebilir. Ama genel geçer 
gerekçesiz istinaf sebebi ileri sürülmemelidir.  
HMK m. 342/III'e göre, "İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı 
yeteri kadar belli edecek kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile 
reddolunmayıp, 355 inci madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır". İstinaf dilekçesinde 
istinaf sebeplerini belirtmeksizin " işbu kararı istinaf ediyorum" yazılması halinde ilk derece 
hâkimi, kararı belli eden hususlar ve imza bulunmak şartıyla istinaf dilekçesini reddetmez, 
dosya istinaf mahkemesine gönderilecektir. Ancak bu durumda istinaf mahkemesi yalnızca 
kamu düzenine ilişkin hususları inceleme konusu yapacaktır. 
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9) c. İstinaf incelemesinde kural olarak, duruşmalı inceleme yapılır; istisna, duruşma 
yapılmaksızın karar verilmesidir. HMK m. 353’te Bölge Adliye Mahkemesinin duruşma 
yapmaksızın karar verebildiği haller sayılmıştır. Buna göre, “a) Aşağıdaki durumlarda bölge 
adliye mahkemesi, esası incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi 
için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir 
yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmadan 
kesin olarak karar verir: 
1) Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması. 
2) İleri sürülen haklı ret talebine rağmen reddedilen hâkimin davaya bakmış olması. 
3) Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş 
olması veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış bulunması.  
4) Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması.  
5) Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, 
davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, karar verilmiş olması. 

6) Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri 
toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması. 
b) Aşağıdaki durumlarda davanın esasıyla ilgili olarak; 
1) İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı 
takdirde başvurunun esastan reddine,  
2) Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip 
de yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde 
hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında, 
3) Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise 
bunların tamamlanmasından sonra yeniden esas hakkında duruşma yapılmadan karar 
verilir.” 
Sorumuzda “yeterli delil toplanmadığı” gerekçesiyle duruşma yapılmaksızın gönderme kararı 
verilmiştir. Ancak HMK m. 353 gereği, duruşma yapmaksızın gönderme kararı verilmesi için 
ilk derece mahkemesinin “delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç 
değerlendirilmeden” karar vermiş olması gerekir. Bu nedenle olayımızda istinaf 
mahkemesinin kararı yerinde değildir. İstinaf mahkemesi dairesinin, duruşmalı inceleme 
yaparak yeterli delil toplanmadığına kanaat getirdiği delilleri toplayarak esas hakkında 
yeniden bir karar vermesi yerinde olurdu. 
 
II. KARAR İNCELEMESİ  
Yargıtay 2. HD, 15.09.2015, E. 2015/1895, K. 2015/15882 (Kazancı İçtihat Bilgi Bankası) 
Mercilerin Görüşleri: İlk derece mahkemesi tarafların boşanmasına karar vermiş ve davacının 
ileri sürdüğü ve davanın açılmasından sonra meydana gelen davalının sadakatsiz olduğu 
vakıasını dikkate almıştır. Temyiz yoluyla Yargıtay dairesinin önüne gelen dosya bakımından 
bozma kararı verilmiştir. 
Çözülmesi Gereken Hukuki Problemler: Bu karardaki hukuki problem, dava açıldıktan sonra 
meydana gelen vakıaların ne ölçüde derdest davaya konu edilebileceği bakımındandır. 
Özellikle boşanma davalarında eşlerin dava devam ederken halen evli olmaları sebebiyle 
sadakat yükümlülüğü devam ettiği için, dava sırasında gerçekleşen sadakatsizliğin mevcut 
davada ileri sürülüp sürülemeyeceği oldukça tartışmalı bir husustur. Medeni usul hukuku 



14 
 

bakımından davanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağı ve istisnalarının bu noktada 
irdelenmesi gerekir. Ayrıca burada Yargıtay’ın yeni delili kabul edip etmeme meselesi de 
tartışılmalıdır. 
Hukuki Değerlendirme: HMK m. 141’e göre, “(1)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. (2) İddia 
ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati 
hükümleri saklıdır.” 
Davacı, cevaba cevap dilekçesi verdikten sonra, kanuni istisnalar dışında davasını genişletip 
değiştiremez. Bu yasak teksif ilkesinin önemli bir sonucudur. Bu yasağın kapsamına dava 
sebebi olarak vakıalar ve talep sonucu dâhildir. Davacının dava dilekçesinde belirttiği 
vakıaların yerine tahkikat aşamasında verdiği dilekçede başka bir vakıaya dayanmak istemesi 
veya önceki vakıaların yanına eklemek istemesi yasak kapsamındadır. Davacı dava 
dilekçesinde davasının dayanağı olan tüm vakıaları göstermek zorundadır (HMK m. 119/I, e). 
Hâkim davacının dava dilekçesinde bildirdiği vakıalar ile bağlı olup dava dilekçesinde yer 
almayan vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz (HMK m. 25/I). 
Talepten başka bir şeye hüküm verilebilen haller ve kendiliğinden araştırma ilkesinin 
uygulandığı davalarda davayı genişletme veya değiştirme yasağı uygulanmaz.  
İddianın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı mutlak bir kural değildir, hukuk sistemimizde 
istisnaları mevcuttur. Davacı, cevaba cevap dilekçesi ile davasını serbestçe, ön inceleme 
aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakatiyle davasını genişletebilir veya 
değiştirebilir. Şayet davalı ön inceleme duruşmasına mazeretsiz olarak gelmezse davacı 
davasını yine serbestçe genişletebilir ve değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının 
tamamlanmasından sonra ise davayı genişletme ve değiştirme yasaktır. Yasak konusunda 
ıslah ve karşı tarafın açık muvafakatine ilişkin hükümler saklıdır. 
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 184. maddesinde "boşanmada yargılama usulü" ayrıca 
düzenlenmiştir. Söz konusu maddenin ilk fıkrasında "Boşanmada yargılama, aşağıdaki 
kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tabidir." hükmüne yer 
verilerek, maddede sayılan istisnalar dışında, boşanma davalarının "genel yargılama usulüne” 
tabi olduğu belirtilmiştir. Boşanmada genel yargılama usulünün uygulanmasına istisna teşkil 
eden kurallar ve özel usuller, Türk Medeni Kanununun 184. maddesinde sınırlı olarak 
belirtilmiş olmasına karşın, bu sınırlamalar ve istisnalar içinde, tarafların usulüne uygun 
şekilde dayanmadığı vakıaların ve özellikle tahkikat aşamasında meydana gelen boşanma 
sebebi oluşturan sadakatsizlik dâhil her türlü vakıanın değerlendirmede esas alınacağına dair 
özel bir düzenlemeye bir başka deyişle istisnaya yer verilmemiştir. Bu nedenle ön inceleme 
aşaması tamamlanana kadar usulüne uygun şekilde (HMK m. 141) dayanılmayan bir 
vakıanın, tahkikat aşamasında gerçekleştiğinden bahisle davalıya kusur olarak yüklenmesine, 
açıklanan "emredici usul kuralları” sebebiyle imkân bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte Yargıtay’ın dosyaya yeni delil ibrazına izin vermemesi gerekir. Zira Yargıtay 
HMK m. 145 veya başkaca bir düzenleme çerçevesinde böyle bir yetkiye sahip değildir. 
Dolayısıyla tarafların temyiz incelemesinde yeni bir delili ileri sürmesi ve Yargıtay’ın bu 
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delili kabul edip etmeme konusunda kendisini yetkili görmesi medeni usul hukuku kurallarına 
ve ilkelerine aykırılık teşkil eder. 
Sonuç: İncelenmesi istenen Yargıtay kararı yerindedir. Çünkü davanın açıldığı tarihten sonra 
meydana gelen vakıalar ancak iddianın değiştirilmesi yasağı kapsamındadır ve yeni vakıalar 
bu yasağın istisnaları yoluyla dava içinde ileri sürülebilir. Bu yol tercih edilmemiş ise, ancak 
yeni bir davanın konusunu teşkil edebilir ve bu durumda sonraki davanın birleştirilmesi 
yoluyla beraber görülmeleri mümkündür. Ayrıca HMK m. 145 çerçevesinde hakimin yeni 
delil göstermesine izin vermesi ancak tahkikat aşamasında hüküm mahkemesinin karar 
oluşturması sürecinde gerçekleşebilir. Yargıtay’ın temyiz aşamasında dosyaya yeni delil 
ibrazına izin verme konusunda yetkisi yoktur. 
 
III. KARAR İNCELEMESİ  
Yargıtay 10. HD, 07.10.2002, E. 2002/6490, K. 2002/7110 (İBD, 2003/2, s. 459) 
Mercilerin Görüşleri: Karara konu ilk derece mahkemesi kararı, bozmaya uyma üzerine 
verilmiştir. Verilen yeni kararın temyizi üzerine Yargıtay dairesi önüne gelen dosya 
bakımından bozma kararı verilmiştir. 
Çözülmesi Gereken Hukuki Problemler: Somut olayda usulî kazanılmış hak kavramı ve hangi 
hallerde oluştuğu ve sonuçlarının dikkate alınması gerekir. 
Hukuki Değerlendirme: Bir davada mahkemenin veya tarafların yapmış olduğu bir usul işlemi 
ile taraflardan biri lehine doğmuş ve kendisine uyulması zorunlu olan hakka, usulî müktesep 
hak denir. 
Usulî müktesep hak kurumu, kanunda açıkça düzenlenmiş bir kurum değildir, Yargıtay 
kararları doğrultusunda kabul edilmiştir. Usulî müktesep hak öncelikle yerel mahkemenin 
Yargıtay'ın bozma kararına uyması ile doğar. Burada iki türlü usulî müktesep hak 
doğmaktadır. İlki, Yargıtay’ın bozma kararına yerel mahkemece uyulması ile bozma kapsamı 
doğrultusunda inceleme yapmak zorunluluğudur. İkincisi ise, bozma kapsamı dışında kalan 
hususlar hakkında yerel mahkemece inceleme yapılamaması ve karar verilememesidir. Yani 
bozma kapsamı dışında kalan hususlar kesinleşir. Usulî müktesep hakkın gereği olarak bozma 
kararına uyan mahkeme, bozma kararında gösterilen hususlar doğrultusunda işlem yapmak ve 
karar vermek zorundadır. Usulî müktesep hakka daha sonra kararı inceleyecek olan Yargıtay 
da uymak zorundadır. Çünkü bozma kapsamı dışında kalan hususlar kesinleşir ve bu 
kesinleşen hususlar artık mahkeme veya Yargıtay’da inceleme konusu yapılamaz. 
Usulî müktesep hakkın yine Yargıtay kararları doğrultusunda kabul edilen istisnaları 
şunlardır: yeni bir İçtihadı Birleştirme Kararı, görev, yeni bir kanun, yeni Anayasa 
Mahkemesi kararı, maddi hatanın bulunması, hak düşürücü sürenin geçmiş olması, davada 
resen göz önünde tutulması gereken durumlara aykırılık, genel olarak kamu düzenine 
aykırılık. 
Sonuç: Usulî kazanılmış hak, bozma kararından sonra ortaya çıkar ve gerek ilk derece 
mahkemesi gerek Yargıtay tarafından dikkate alınması gereken bir kurumdur. Bu nedenle 
karara konu olayda görüldüğü üzere, bozmaya uyarak yeniden yargılama yapan ilk derece 
mahkemesinin bozma kararı ile oluşan usulî kazanılmış hakka uygun biçimde karar vermesi 
gerekir. İlk derece mahkemesinde usulî kazanılmış hak dikkate alınmaksızın verilen yeni 
kararın, bu sebeple Yargıtay dairesi tarafından bozulmuş olması yerindedir. 
 


