
	

	
	

TÜRK	YARGI	SİSTEMİNDE	OLAĞAN	KANUN	YOLLARI	
	
GİRİŞ	
	
İlk	derece	mahkemelerinin	olası	 yanlışlıklarının	 ve	 eksikliklerinin	düzeltilebilmesi	 için	
verilen	 kararların	 bir	 üst	 mahkeme	 tarafından	 incelenmesi	 amacı	 ile	 modern	 yargı	
sistemlerinde	kanun	yolları	öngörülmüştür.		
	
20.07.2016	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanununun	 yürürlüğe	 giren	 hükümleri	 ile	 yargı	
sistemimize	 istinaf	 kanun	 yolu	 girmiş	 ve	 üç	 dereceli	 bir	 sistem	 benimsenmiştir.	 Bu	
yazıda	öncelikle	 genel	hatlarıyla	 kanun	yolu	 ele	 alınacak,	 daha	 sonra	Türk	hukukunda	
istinaf	ve	temyiz	incelenecektir.	
	
	
KANUN	YOLU,	AMACI	ve	KONUSU	
	
Kanun	yollarının	amacı	ilk	derece	mahkemesi	kararlarının	denetlenmesi	yolu	ile	adil	bir	
sistem	 kurmak,	 hukuk	 kurallarının	 uygulanmasında	 birlik	 sağlamak(içtihat	 birliği)	 ve	
neticede	bireylerin	yargıya	olan	güvenini	temin	etmektir.		
	
Kanun	yolları	bu	amaçları	yerine	getirmek	için	iki	temel	etkiyi	ihtiva	ederler;	erteleyici	
etki	ve	aktarıcı	etki.	Erteleyici	etki,	 ilk	derce	mahkemesince	verilen	bir	hükmün	kanun	
yoluna	 başvurulmuş	 olması	 nedeni	 ile	 şeklen	 kesinleşmesinin	 ertelenmesi	 anlamına	
gelirken;	 aktarıcı	 etki,	 kanun	 yoluna	 başvurulması	 halinde	 söz	 konusu	 kararın	 bir	 üst	
mahkemece	 incelenmesini	 ifade	 eder.	 Bu	 iki	 özelliği	 barındırmayan	 bir	müracaat,	 dar	
anlamda	kanun	yolu	teşkil	etmez.1	
	
Kanun	yolu	başvurusunun	konusu	kural	olarak	esasa	yahut	usule	 ilişkin	verilmiş	nihai	
kararlardır.	Ara	kararlara	karşı	kanun	yolu	ancak	nihai	kararlar	birlikte	açıktır.	Bu	temel	
kuralın	 istisnasını	 Türk	 hukukunda	 geçici	 hukuki	 koruma	 kararları	 oluşturur.	 Geçici	
hukuki	koruma	kararlarından	yalnızca	 ihtiyati	haciz	ve	 ihtiyati	 tedbir	kararlarına	karşı	
istinaf	yolu	ile	sınırlı	olmak	kaydı	ile	kanun	yoluna	başvurmak	mümkündür.	2	
	
Kanun	 yolları	 olağan	 ve	 olağanüstü	 kanun	 yolları	 olarak	 iki	 grupta	 incelenebilir.	
Kesinleşmemiş	 kararlara	 karşı	 olağan	 kanun	 yollarına	 başvurulur.	 Şekli	 anlamda	
kesinleşmiş	kararlara	karşı	ise	olağanüstü	kanun	yollarına	başvurulur.	Türk	hukukunda	
olağan	 kanun	 yolları	 istinaf	 ve	 temyiz	 olup,	 istinaf	 kanun	 yolunun	 açılması	 ile	 karar	
düzeltme	hukukumuzdan	kaldırılmıştır.3	Türk	hukukundaki	olağanüstü	kanun	yolları	ise	
yargılamanın	yenilenmesi	ve	kanun	yararına	temyizdir.4	
	
	
	
	
	
	
	
																																																								
1	Muhammet	ÖZEKES,	100	Soruda	Medenî	Usûl	Hukukunda	Yeni	Kanun	Yolu	Sistemi	İstinaf	ve	Temyiz,	Yetkin	
Yayınları,	Ankara	2016	s.34.	
22	Hakan	PEKCANITEZ,	Oğuz	ATALAY,	Muhammet	ÖZEKES,	Medenî	Usûl	Hukuku	Ders	Kitabı,		Yetkin	Yayınları,	
Ankara	2013,	s.	521.	
3	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.111	
4	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.	517.	
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I.	İSTİNAF	
	
6100	sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	 istinaf	kanun	yolunu	benimsemiş	ve	 ikili	bir	
kanun	 yolu	 sistemi	 öngörmüş	 olsa	 da	 geçici	 3.	 Maddesi	 ile	 istinaf	 kanun	 yolunun	
uygulanmaya	 başlanmasını	 Bölge	 Adliye	 Mahkemelerini	 kuruluşuna	 dek	 ertelemiştir.	
5235	Sayılı	Adli	Yargı	İlk	Derece	Mahkemeleri	ile	Bölge	Adliye	Mahkemelerinin	Kuruluş,	
Görev	ve	Yetkileri	Hakkında	Kanun5	1	Haziran	2005	 tarihinde	yürürlüğe	girmiş	 ancak	
Bölge	 Adliye	 Mahkemeleri	 bu	 tarihte	 çalışmaya	 başlayamamıştır.	 Adalet	 Bakanlığının	
5235	 Sayılı	 Kanunun	 25.	 ve	 geçici	 2.	 Maddelerine	 dayanan	 07.09.2015	 tarihli	 29525	
sayılı	 Resmi	 Gazete	 yayınlanan	 kararında6,	 Bölge	 Adliye	 Mahkemelerinin	 çalışmaya	
başlayacakları	 tarihi	 20.07.2016	 olarak	 ilan	 edilmiştir.	 Hukuk	 Muhakemeleri	
Kanununun	geçici	3.	Maddesi	uyarınca	bu	tarihten	önce	verilen	kararlar	hakkında	
1086	 sayılı	 kanunun	 26.04.2009	 tarihli	 ve	 5236	 sayılı	 kanunla	 yapılan	 değişiklikten	
önceki	temyize	ilişkin	426	ila	454.	madde	hükümleri	uygulanacaktır.	Bu	istisna	dışındaki	
ilk	derece	mahkemelerinin	20.07.2016	tarihinden	sonra	verdiği	nihai	kararlarına	karşı	
istinaf	yoluna	başvurulacaktır.		
	
Hâkimler	 ve	 Savcılar	 Yüksek	 Kurulunun	 01.03.2016	 tarihli	 29640	 sayılı	 Resmi	
Gazetede	 yayımlanan	 29.02.2016	 tarihli	 ve	 54	 numaralı	 kararı7	 uyarınca	 Bölge	
Adliye	 Mahkemelerinin	 hangi	 illerde	 çalışacağı	 ve	 yargı	 çevreleri	 belirlenmiştir.	 	 Bu	
karara	 göre	 Bölge	 Adliye	 Mahkemelerinin	 bulunacağı	 7	 il;	 Ankara,	 İstanbul,	 İzmir,	
Antalya,	 Gaziantep,	 Erzurum	 ve	 Samsun’dur.	 Karar	 uyarınca	 Bölge	 Adliye	
Mahkemelerinin	yargı	çevrelerinin	kapsadığı	iller	şu	şekilde	belirlenmiştir:	
	

Ø Antalya	Bölge	Adliye	Mahkemesi	yargı	çevresi:	Afyonkarahisar,	Antalya,	Burdur,	
Denizli,	Isparta,	Mersin	

	
Ø Ankara	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 yargı	 çevresi:	 Ankara,	 Aksaray,	 Bartın,	 Bolu,	

Çankırı,	 Düzce,	 Eskişehir,	 Kırıkkale,	 Karaman,	 Karabük,	 Kastamonu,	 Kayseri,	
Kırşehir,	Konya,	Nevşehir,	Niğde,	Sivas,	Yozgat,	Zonguldak	

	
Ø Erzurum	Bölge	Adliye	Mahkemesi	yargı	 çevresi:	Ağrı,	Ardahan,	Artvin,	Bayburt,	

Bingöl,	Bitlis,	Erzincan,	Erzurum,	Gümüşhane,	Hakkari,	 Iğdır,	Kars,	Muş,	Tunceli,	
Van	

	
Ø Gaziantep	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 yargı	 çevresi:	 Adana,	 Adıyaman,	 Batman,	

Diyarbakır,	 Elazığ,	 Gaziantep,	 Hatay,	 Kahramanmaraş,	 Kilis,	 Malatya,	 Mardin,	
Osmaniye,	Siirt,	Şanlıurfa,	Şırnak	

	
Ø İstanbul	Bölge	Adliye	Mahkemesi	 yargı	 çevresi:	 Bilecik,	 Bursa,	 Edirne,	 İstanbul,	

Kırklareli,	Kocaeli,	Sakarya,	Tekirdağ,	Yalova,		
	

Ø İzmir	Bölge	Adliye	Mahkemesi	 yargı	 çevresi:	 Aydın,	 Balıkesir,	 Çanakkale,	 İzmir,	
Kütahya,	Manisa,	Muğla,	Uşak	

	
Ø Samsun	 Bölge	 Adliye	Mahkemesi	 yargı	 çevresi:	 Amasya,	 Çorum,	 Giresun,	 Ordu,	

Rize,	Samsun,	Sinop,	Tokat,	Trabzon	
																																																								
5	http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5235.pdf		
6	
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151107.htm
&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/11/20151107.htm	
7	
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160301.htm
&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160301.htm		
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Bölge	 Adliye	Mahkemeleri	 kesin	 yetkili	mahkemeler	 olup,	 istinaf	 kanun	 yoluna	 ilişkin	
olarak	 tarafların	 yetki	 sözleşmesi	 yapması	mümkün	değildir.	 Ancak	 taraflar	 ilk	 derece	
mahkemesinin	yetkisini	yetki	sözleşmesi	ile	kararlaştırarak,	dolaylı	olarak	yetkili	bölge	
adliye	mahkemesini	de	seçmiş	olurlar.	
	
	
İstinaf	Yoluna	Başvurulabilecek	Kararlar	
	
HMK	m.341	 istinaf	 yoluna	 başvurulabilecek	 kararları	 düzenler.	 Buna	 göre;	 ilk	 derece	
mahkemelerince	 verilen	 esasa	 yahut	 usule	 ilişkin	 nihai	 kararlar	 ile	 ihtiyati	 tedbir,	
ihtiyati	haciz	 taleplerinin	 reddi	kararlarına	karşı	ve	bu	 taleplerin	kabulü	halinde	 itiraz	
üzerine	verilecek	kararlara	karşı	 istinaf	yoluna	başvurulabilir.	Kanun	 ihtiyati	 tedbir	ve	
ihtiyati	 haciz	 dışında	 kalan	 geçici	 hukuki	 korumalara	 ilişkin	 kararlara	 karşı	 istinaf	
yolunu	kapalı	tutmuştur.	8	
	
Ancak	miktar	veya	değeri	1.500	TL’nin	altında	olan	davalarda	ilk	derece	mahkemesinin	
kararı	kesin	olup,	istinaf	yolu	kapalıdır.	1.500	TL’lik	sınır	kısmi	davalarda	talep	miktarı	
için	değil,	 alacağın	 tamamı	 içindir.	Alacağın	 tamamının	 talep	konusu	olduğu	davalarda	
istinaf	 yolunun	 açık	 olabilmesi	 içinse,	 talebin	 kabul	 edilmeyen	 kısmı	 1.500	 TL’nin	
üzerinde	olmalıdır.	9	
	
Ayrıca	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanunu	 dışındaki	 diğer	 kanunlarda	 temyiz	 edilebileceği	
veya	 haklarında	 Yargıtay’a	 başvurulabileceği	 söylenen	 ilk	 derece	 mahkemesi	 nihai	
kararlarına	karşı	da	bölge	adliye	mahkemelerinin	görev	alanına	girmesi	kaydı	ile	bölge	
adliye	mahkemelerine	başvurulabilir.		
	
	
İstinaf	Yoluna	Başvurabilecek	Kişiler	
	
İstinafa	 hukuki	 yararının	 bulunması	 şartı	 ile	 davanın	 tarafları	 başvurabilirler.	 Bu	
bağlamda	 ihtiyari	 dava	 arkadaşları	 birbirlerinden	 bağımsız	 olarak	 istinaf	 yoluna	
başvurabilirken,	 mecburi	 dava	 arkadaşlarının	 istinaf	 kanun	 yoluna	 beraber	
başvurmaları	 gerekir.	 Kanunda	 fer’i	 müdahilin	 istinafa	 başvurup	 başvuramayacağı	
konusunda	 bir	 düzenleme	 bulunmamaktadır.	 Fer’i	 müdahilin	 de,	 yanında	 katıldığı	
tarafın	 kanun	 yolundan	 feragati	 olmadığı	 müddetçe,	 istinaf	 yoluna	 başvurabileceğini	
savunan	görüşler	mevcuttur.	10	
	
Taraflar	hükmün	verilmesinden	önce	kanun	yoluna	başvurudan	feragat	edemezler	zira	
feragat	 edilebilmesi	 için	 öncelikle	 kanun	 yoluna	 başvuru	 hakkının	 doğmuş	 olması	
gerekir.	 İstinafa	 başvurma	 hakkından	 feragat	 HMK	m.349’da	 özel	 olarak	 düzenlenmiş	
olup,	 HMK	m.366	 uyarınca	 temyiz	 kanun	 yolu	 için	 de	 kıyasen	 uygulanacaktır.	 Kanun	
istinaftan	feragat	hakkını,	hakkın	kullanıldığı	aşamaya	göre	üçe	ayırmıştır.		

Ø İlamın	 taraflara	 tebliğinden	 sonra	 henüz	 istinaf	 yoluna	 başvurmadan	 istinaftan	
feragat	mümkündür.		

Ø İstinaf	 yoluna	 başvurulduktan	 sonra	 feragat	 hakkı	 kullanılmış	 ve	 dosya	 bölge	
adliye	mahkemesine	 gönderilmemişse,	 o	 halde	 ilk	derece	mahkemesi	 doğrudan	
istinaf	başvurusunu	reddedecektir.		

																																																								
8	A.g.e.,	s.524.	
9	Baki	KURU,	Ramazan	ARSLAN,	Ejder	YILMAZ,	Medenî	Usûl	Hukuku	Ders	Kitabı,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2014,	s.	
583.	
10	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.525.		



4	
	

Ø İstinaf	başvurusu	üzerine	dosya	bölge	adliye	mahkemesine	gönderilmiş	ve	ancak	
karara	bağlanmamış	ise,	başvurucunun	bu	aşamada	da	feragat	imkanı	vardır.	Bu	
durumda	başvuru	bölge	adliye	mahkemesince	feragat	nedeni	ile	reddolunur.11	

	
Kanun	 yolundan	 feragat	 karşı	 tarafın	 iznine	 yahut	 mahkemenin	 kararına	 gerek	
olmaksızın	beyanın	ilgili	mahkemeye	ulaşması	ile	sonuç	doğurur.	12	
	
	
İstinaf	Sebepleri	
	
İstinaf	yoluna	başvuran	kişiler	dilekçelerinde	istinaf	sebebinin	açıkça	belirtmelidir	zira	
bölge	adliye	mahkemeleri	kamu	düzenine	aykırılık	hali	dışında	istinaf	sebepleri	ile	bağlı	
olup,	 bu	 sebeplerin	 ötesinde	 inceleme	 yapmaz.	 Kanun	 temyiz	 sebeplerini	 sınırlı	
tutmuşken	 istinaf	 sebeplerine	 ilişkin	 böyle	 bir	 sınırlama	 öngörmemiştir.	 İlk	 derece	
mahkemesi	kararının	usul	ve	esas	yönünden	hukuka	uygun	olmadığına	ilişkin	her	türlü	
sebep	 istinafa	konu	olabilir.	 İstinafı	 temyizden	ayıran	en	önemli	özelliklerden	biri	
nihai	kararın	yalnızca	hukuki	denetime	tabi	tutulmaması,	maddi	olay	ve	delillerin	
de	 gerektiğinde	 tekrar	 incelenebilmesi	 imkânıdır.	 Bu	 açıdan	 kanunun	 istinaf	
sebeplerini	sınırlamaması	isabetlidir.13	
	
	
İstinaf	Başvurusu	ve	Süresi		
	
İstinaf	yoluna	başvuru	süresi	özel	kanun	hükümleri	saklı	kalmak	kaydı	 ile	 iki	haftadır	
(HMK	 m.345	 ).	 Süre	 ilamın	 usulen	 taraflardan	 her	 birine	 tebliği	 ile	 başlar.	 İstinaf	
başvurusu	 için	 özel	 kanunlarda	 öngörülmüş	 sürelere	 ayrıca	 dikkat	 edilmesi	 gerekir.	
Örneğin	 5521	 Sayılı	 İş	 Mahkemeleri	 Kanununa	 göre	 kararın	 tefhim	 ya	 da	 tebliğ	
tarihinden	itibaren	sekiz	gün	içinde	istinaf	yoluna	başvurulmalıdır,	aksi	takdirde	karar	
kesinleşecektir.	 İcra	 ve	 İflas	Kanununa	göre	 ise	 icra	mahkemesi	 kararlarına	karşı	 süre	
kararın	tefhim	veya	tebliğinden	itibaren	on	gündür.	14	
	
İstinaf	 dilekçesi	 karşı	 tarafa	 tebliğ	 olduğunda,	 karşı	 taraf	 2	 hafta	 içerisinde	 istinaf	
dilekçesine	cevap	verebilir	 (HMK	m.347).	Bir	 taraf	 istinafa	başvurma	süresini	geçirmiş	
ve	karşı	 taraf	 istinaf	yoluna	başvurmuşsa,	başvuru	süresini	geçiren	taraf	 istinafa	cevap	
süresi	 içinde,	 cevap	 dilekçesi	 ile	 birlikte	 katılma	 yolu	 ile	 istinaf	 başvurusunda	
bulunabilir.15	 Bu	 durumda	 asıl	 istinaf	 başvurusunda	 bulunan	 taraf	 iki	 hafta	 içinde	
katılma	 yolu	 ile	 istinafa	 cevap	 verebilir.	 Katılma	 yolu	 ile	 istinaf	 bir	 anlamda	 istinaf	
başvuru	 süresini	 kaçıran	 taraf	 için	 ikinci	 bir	 imkândır	 ancak	 katılma	 yolu	 ile	 istinaf	
başvurusu,	süresi	içinde	yapılan	asıl	istinaf	başvurusuna	bağlıdır.	Asıl	başvuruyu	yapan	
tarafın	 istinaf	 başvurusundan	 feragat	 etmesi	 durumunda	 yahut	 başvurusunun	 esasa	
girilmeden	 reddedilmesi	 halinde,	 katıma	 yolu	 ile	 istinaf	 başvurusu	 da	 reddedilecektir	
(HMK	m.348).	16	
	
İstinaf	başvurusu	kararı	veren	ilk	derece	mahkemesine	veya	başka	bir	yer	mahkemesine	
yapılabilir.	 Başvuruyu	 alan	 ilk	 derece	 mahkemesi	 başvurucunun	 istemine	 bağlı	
olmaksızın	başvuruyu	yetkili	 bölge	 adliye	mahkemesine	 iletir	 ve	başvuru	yetkili	 bölge	
adliye	 mahkemesi	 başvuru	 defterine	 kaydedilir.	 Başvuru	 kararı	 veren	 ilk	 derece	
mahkemesinden	 başka	 bir	 mahkemeye	 yapılmışsa,	 yetkili	 bölge	 adliye	mahkemesinin	
																																																								
11	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.79.	 	
12	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.519.	
13	A.g.e.,	s.524.	
14	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.70.	
15	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.526.	
16	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.587.	
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başvuru	defterine	kayıt	yapıldıktan	sonra,	başvuru	kararı	veren	mahkemeye	gönderilir.		
17	
	
Başvuru	 tarihi	 olarak	 kural	 olarak	 kayıt	 tarihi	 esas	 alınır	 (m.118).	 Ancak	 bu	 hüküm	
Yargıtay’ın	 06.02.1984	 tarihli	 ve	 7/3	 sayılı	 içtihadı	 birleştirme	 kararı	 ile	 birlikte	
değerlendirilmelidir.	Söz	konusu	içtihadı	birleştirme	kararı	uyarınca;	harca	tabi	olmayan	
davalarda	 hâkimin	 dava	 dilekçesini	 havale	 tarihi	 (tevzi	 bürosu	 olan	 büyük	 adalet	
saraylarında	 tevziye	 başvuru	 tarihi	 olarak	 düşünülmelidir),	 harca	 tabi	 davalarda	 ise	
harcın	ödendiği	tarih	davanın	açıldığı	tarih	olarak	kabul	edilir.	18	
	
İstinaf	 başvurusu	 yapan	 taraf	 başvuru	 esnasında	 istinaf	 kanun	 yoluna	 başvuru	
harcını	ve	tebliğ	giderleri	dâhil	 tüm	giderleri	ödemelidir.	Bunların	hiç	ödenmemesi	
yahut	eksik	ödenmesi	halinde,	kararı	veren	mahkeme	1	haftalık	kesin	süre	içinde	giderin	
ödenmesini	 veya	 tamamlanmasını	 aksi	 takdirde	 başvurunun	 yapılmamış	 sayılacağını	
başvurana	 bildirir.	 Verilen	 kesin	 süre	 içinde	 giderlerin	 ödenmemesi	 yahut	
tamamlanmaması	 halinde	 mahkemenin	 vereceği	 başvurunun	 yapılmamış	 sayılması	
kararına	karşı	istinaf	yoluna	başvurulabilir	(HMK	m.344).	 	Bu	başvuru	bir	hafta	 içinde	
yapılmalıdır.	Bölge	adliye	mahkemesi	 ilk	derce	mahkemesinin	başvurunun	yapılmamış	
sayılmasına	 ilişkin	 kararını	 yerinde	 bulmazsa,	 ilk	 istinaf	 dilekçesine	 göre	 gerekli	
incelemeyi	yapar	(HMK	m.344	ve	kıyasen	m.346)19	
	
Elektronik	Ortamda	İstinaf	Başvurusu		
	
Bölge	Adliye	ve	Adlî	Yargı	İlk	Derece	Mahkemeleri	İle	Cumhuriyet	Başsavcılıkları	İdarî	Ve	
Yazı	 İşleri	Hizmetlerinin	 Yürütülmesine	Dair	 Yönetmelik	 (06/08/2015		 tarihli	 ve	29437	
Sayılı	 Resmî	 Gazete)20	 208.	 Maddesinin	 8	 ve	 devamındaki	 fıkralarda	 konuyu	 ayrıntılı	
şekilde	ele	almıştır.	
	
Elektronik	 imza	 sahibi	 olmak	 kaydıyla,	 gerçek	 kişiler	 UYAP	 Vatandaş	 Bilgi	 Sistemi	
üzerinden,	 tüzel	 kişiler	 UYAP	 Kurum	 Bilgi	 Sistemi	 üzerinden	 ve	 taraf	 vekilleri	 UYAP	
Avukat	Bilgi	Sistemi	üzerinden,	dilekçelerini	göndererek	ve	kanun	yolu	başvuru	harcını	
elektronik	 ortamda	 mahkeme	 veznesinin	 bağlı	 olduğu	 banka	 hesabına	 aktararak	
başvurabilirler.	 Avukatlar	 başvuru	 harcını	 Barokart	 aracılığı	 ile	 gerçekleştirebilirler.	
Başvuru,	 dilekçenin	 sisteme	 kaydedildiği	 tarihte	 yapılmış	 sayılır.	 Başvuru	 sahibine	
elektronik	 ortamda	 erişebileceği	 bir	 alındı	 belgesi	 verilir.	 Söz	 konusu	 yönetmelik	
hükmünün	10.	fıkrası	uyarınca	istinaf	başvurusu	gün	bitinceye	dek	yani	00:00’a	dek	
yapılabilir.	Böylece	başvuruculara	yaklaşık	yedi	saatlik	bir	ek	süre	tanınmıştır.	21	
	
	
İstinaf	Dilekçesi	
	
İstinaf	 yoluna	 dilekçe	 ile	 başvurulur.	 İstinaf	 dilekçesi	 karşı	 taraf	 sayısından	 bir	 fazla	
hazırlanarak	 kararı	 veren	 ilk	 derece	 mahkemesine	 veya	 başka	 bir	 ilk	 derece	
mahkemesine	 verilir.	 Dilekçe	 bölge	 adliye	 mahkemesine	 hitaben	 yazılır	 ve	 hangi	
mahkeme	 aracılığı	 ile	 gönderildiği	 de	 belirtilir.	 Dilekçenin	 ihtivası	 HMK	 m.342’de	
düzenlenmiştir.	Yasaya	göre	bir	istinaf	dilekçesi	şunları	içermelidir:	

																																																								
17	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.71.	
18	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.586.	
19	A.g.e.,	s.586.	
20	
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150806.htm
&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/08/20150806.htm		
21	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.72.	
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Ø İstinaf	yoluna	başvuran	ile	karşı	tarafın	davadaki	sıfatları,	adı,	soyadı,	TC	kimlik	
numaraları	ve	adresleri	

Ø Varsa	kanuni	temsilci	ve	vekillerinin	adı,	soyadı	ve	adresleri	
Ø Kararın	hangi	mahkemeden	verilmiş	olduğu	ve	tarihi	ile	sayısı	
Ø Kararın	başvurana	tebliğ	edildiği	tarih	
Ø Kararın	özeti	
Ø Başvuru	sebepleri	ve	gerekçesi	
Ø Talep	sonucu	
Ø Başvuranın	veya	varsa	kanuni	temsilci	yahut	vekilinin	imzası		

	
Kanun	her	ne	kadar	istinaf	başvuru	dilekçesinin	sekiz	bent	halinde	sayılmış	bu	unsurları	
içermesi	 gerektiğini	 belirtse	 de;	 dilekçenin	 yalnızca	 başvuranın	 kimliği	 ve	 imzası	 ile,	
başvuran	 kararı	 yeteri	 kadar	 belirtecek	 kayıtları	 taşıma	 halinde	 de	 kabul	 edileceğini,	
diğer	unsurların	yokluğu	nedeni	ile	reddedilmeyeceğini	düzenlenmiştir.	Ancak	başvuru	
sebepleri	 ve	 gerekçesi	 ile	 talep	 sonucu	 unsurları	 ayrı	 öneme	 sahiptir.	 HMK	m.355	
uyarınca	 istinaf	 incelemesi	 istinaf	 dilekçesinde	 belirtilen	 sebeplerle	 sınırlı	 olarak	
yapılır.	 Bu	 nedenle	 dilekçede	 istinaf	 sebepleri	 maddi	 ve	 hukuki	 açıdan	 doğru	 ve	 tam	
olarak	 belirtilmelidir.	 Başvuru	 sebepleri,	 gerekçesi	 ve	 talep	 sonucu	 içermeyen	 bir	
dilekçe	 neticesinde,	 bölge	 adliye	mahkemesi	 ilk	 derece	mahkemesince	 verilen	 kararın	
ancak	kamu	düzenine	aykırılık	 teşkil	edip	etmediğini	 inceler.	Bunun	haricinde	resen	
bir	incelemede	bulunmaz.22	
	
İstinaf	dilekçesinin	verildiği	ilk	derece	mahkemesi	başvuruyu	şu	açılardan	inceler:	

Ø İstinaf	dilekçesi	süresinde	verilip	verilmediği	
Ø İstinaf	yoluna	başvurulan	kararın	kesin	bir	karar	olup	olmadığı	
Ø Harç	ve	giderlerin	eksiksiz	olarak	yatırılıp	yatırılmadığı	

	
Harç	 ve	 giderlerin	 eksik	 olması	 halinde	 yukarıda	 da	 değinildiği	 üzere	 ilk	 derece	
mahkemesi	 başvurana	 eksikliğin	 giderilmesi	 için	 bir	 haftalık	 kesin	 süre	 verir.	 Bu	 süre	
içinde	 eksiklik	 giderilmezse,	 istinafa	 başvurulmamış	 sayılmasına	 karar	 verilir.	
Kararın	kesin	karar	olması	 veya	 istinaf	dilekçesinin	 süresinde	verilmemesi	halinde	 ise	
ilk	derece	mahkemesi	 istinaf	başvurusunu	reddeder.	Bu	kararlara	karşı	HMK	m.	346	
uyarınca	 bir	 hafta	 içinde	 istinaf	 yoluna	 başvurulabilir.	 Bölge	 adliye	 mahkemesi	 ilk	
derece	mahkemesinin	söz	konusu	kararlarını	yerinde	bulmazsa,	ilk	istinaf	başvurusuna	
göre	gerekli	incelemeyi	yapar.	23	
	
İstinaf	 başvurusu	 kural	 olarak	 kararın	 icrasını	 durdurmaz.	 Ancak	 İİK	 m.36	 uyarınca	
icranın	durdurulması	talep	edilebilir.	Nafaka	kararları	hakkında	ise	bu	yola	başvurmak	
mümkün	 değildir.	 Ayrıca	 açık	 kanun	 hükmü	 gereğince	 (HMK	m.350)	kişiler	 hukuku,	
aile	 hukuku,	 taşınmaz	 mal	 ve	 taşınmazın	 aynına	 ilişkin	 haklarla	 ilgili	 kararlar	
kesinleşmedikçe	icraya	konu	olmaz.	24	
	
	
İstinaf	İncelemesi	
	
Bölge	 adliye	 mahkemeleri	 istinaf	 başvurusunu	 davanın	 özelliğine	 göre	 heyet	 olarak	
yahut	 belirlenecek	 naip	 üye	 tarafından	 yürütür.	 İnceleme	 sırasında	 gerek	 duyulduğu	
takdirde	 başka	 bölge	 adliye	 mahkemeleri	 yahut	 ilk	 derece	 mahkemeleri	 istinabe	
edilebilir.	 İstinabe	 yolu	 ile	 yapılması	 gereken	 iş	 (keşif,	 tanık	 dinleme	 gibi)	 istinaf	
başvurusunu	 inceleyen	bölge	 adliye	mahkemesinin	 yargı	 çevresi	 içinde	 ise	 o	 ildeki	 ilk	

																																																								
22	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.527.	
23	A.g.e.,	s.529.		
24	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.588.	



7	
	

derece	 mahkemesi	 istinabe	 edilirken,	 yapılacak	 iş	 bölge	 adliye	 mahkemesinin	 yargı	
çevresi	 dışında	 ise,	 o	 yargı	 çevresinde	 yetkili	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 istinabe	
edilecektir.	25	
	
İstinaf	yargılamasında,	kanunda	aksine	hüküm	bulunmadığı	takdirde,	kural	olarak	kararı	
veren	 ilk	 derece	 mahkemesinin	 yargılama	 usulü	 esas	 alınır.	 Yani	 istinafa	 ilişkin	 özel	
hükümler	öncelikle	uygulanmak	kaydı	 ile	kararı	veren	 ilk	derece	mahkemesinde	yazılı	
yargılama	usulü	uygulanmışsa	bölge	adliye	mahkemesinde	yazılı	yargılama	usulü,	kararı	
veren	 ilk	 derece	 mahkemesinde	 sözlü	 yargılama	 usulü	 uygulanmışsa	 bölge	 adliye	
mahkemesinde	 sözlü	 yargılama	 usulü	 uygulanacaktır	 (m.360).	 Bu	 kural	 aslında	
dilekçeler	 teatisinden	sonraki	yargılama	aşamalarına	 ilişkindir.	Zira	 istinaf	dilekçesi	ve	
cevap	 dilekçesi	 ilk	 derece	 mahkemesine	 iletilir	 ve	 cevaba	 cevap	 ve	 ikinci	 cevap	
dilekçeleri	verilmez.		26	
	
Türk	yargı	sistemince	benimsenen	istinaf	sistemi	dar	anlamda	istinaf	sistemidir	ve	adil	
yargılanma	ve	usul	ekonomisi	ilkelerine	birlikte	hizmet	eder.	Bu	nedenle	prensip	olarak	
istinaf	mahkemesi	 sıfırdan	 yeniden	 bir	 yargılama	 yapmaz.	 Bu	 prensibe	 paralel	 olarak	
kanun	 ilk	 derece	 mahkemesinde	 yapılması	 mümkün	 bazı	 işlemlerin	 bölge	 adliye	
mahkemesinde	yapılamayacağını	düzenlemiştir	(m.	357).27	Bu	işler	şunlardır:	

Ø Karşı	dava	açılamaz,	
Ø Davaya	müdahale	talebinde	bulunulamaz,	
Ø Islah	talebinde	bulunulamaz,	
Ø Davaların	birleştirilmesi	istenemez.	Ancak	m.166/f.1	istisna	tutulduğundan,	aynı	

yargı	çevresinde	yer	alan	aynı	düzey	ve	sıfattaki	hukuk	mahkemelerinde	açılmış	
davalar,	aralarında	bağlantı	bulunması	durumunda	birleştirilebilir.		

Ø Bölge	 adliye	mahkemesince	 re’sen	 dikkate	 alınacak	 hususlar	 dışında	 ilk	 derece	
mahkemesinde	ileri	sürülmemiş	iddia	ve	savunmalar	dinlenmez.		

Ø İlk	derece	mahkemesinde	dayanılmayan	delillere	dayanılamaz.	Ancak	 ilk	derece	
mahkemesinde	 usulüne	 uygun	 olarak	 ileri	 sürülmesine	 rağmen	 incelemeden	
reddedilen	deliller	bölge	adliye	mahkemesince	incelenebilir.	
	

Bölge	adliye	mahkemesinde	yeni	vakıa	ve	delil	 ileri	 sürülememesi	kuralı	bazı	hallerde	
uygulanmaz.	Bu	haller:	

Ø Re’sen	araştırma	ilkesinin	uygulandığı	dava	ve	işler	
Ø Kamu	düzeni	ile	ilgili	hususlar	
Ø İlk	 derece	mahkemesinde	 dava	 görüldüğü	 sırada	 bilinmemesi	 tarafın	 kusuruna	

dayanmayan	ya	da	o	sırada	mevcut	olmayıp	daha	sonra	istinaf	aşamasında	ortaya	
çıkan	vakıa	ve	deliller28	

	
Bölge	adliye	mahkemelerinde	 istinaf	 incelemesi	 genel	olarak	ön	 inceleme	ve	esastan	
inceleme	 aşaması	 olarak	 iki	 aşamadan	 oluşur.	 Esastan	 inceleme	 aşaması	 ise	 tahkikat,	
sözlü	 yargılama	 ve	 karar	 evrelerinden	 oluşur.	 Ancak	 duruşma	 yapılmadan	 karar	
verilecek	 durumlarda	 sözlü	 yargılama	 aşamasına	 gerek	 olmadan	 doğrudan	 dosya	
üzerinde	 karar	 verilebilir.	 Her	 ne	 kadar	 istinaf	 incelemesinin	 aşamaları	 ilk	 derece	
yargılamasının	 aşamaları	 ile	 aynı	 isimleri	 taşısa	 da,	 bu	 aşamalar	 amaç	 ve	 kapsam	
açısından	 aynı	 değildir.	 Daha	 önce	 de	 belirtildiği	 üzere	 istinaf	 yargılaması	 ilk	 derece	
yargılamasının	 yeniden	 tekrarı	 olmayıp,	 istinaf	 kanun	 yolunun	 amacı	 öncelikle	 ilk	

																																																								
25	A.g.e.,	s.589.	
26	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.85-86.	
27	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.532.	
28	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.95.	
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derece	 mahkemesi	 kararının	 denetlenmesi	 ve	 gerektiğinde	 belli	 sınırlar	 dâhilinde	
yargılama	yapılarak	eksik	ve	hataların	düzeltilmesidir.29	
	
Ön	 inceleme	 aşamasında	 başvurunun	 esastan	 incelenmesine	 engel	 teşkil	 edecek	 bir	
halin	 var	 olup	 olmadığı	 incelenir.	 Böyle	 bir	 halin	 yokluğunda,	 başvuru	 esastan	
incelemeye	 alınır.	 Ön	 inceleme	 aşamasında	 bölge	 adliye	 mahkemelerinin	
değerlendireceği	 hususlar	 HMK	 m.352’de	 sayılmıştır.	 Kanunda	 sayılan	 hususlar	
doğrultusunda	eğer;	

Ø İncelemenin	 gönderilen	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 hukuk	 dairesinden	 başka	 bir	
dairece	mi	yapılması	gerekirse	(işbölümü),	

Ø İstinaf	yoluna	başvurulan	ilk	derece	mahkemesi	kararı	kesin	ise,	
Ø İstinaf	başvurusu	süresi	içinde	yapılmamışsa,	
Ø Başvuru	şartları	yerine	getirilmemişse,	
Ø Başvuru	sebepleri	veya	gerekçesi	hiç	gösterilmemiş	ise,	

Esasa	 ilişkin	 karar	 verilmeden	 önce	 söz	 konusu	 ihtimallere	 ilişkin	 gerekli	 kararlar	
verilir.	Eğer	bu	ihtimaller	mevcut	değil	ise	başvuru	esastan	incelenmeye	başlanır.	30	
	
Dikkat	edilmelidir	ki	kanun	bu	sayılan	ihtimaller	için	bölge	adliye	mahkemesinin	gerekli	
kararı	 vereceğini	belirmiştir.	Diğer	bir	deyişle	bu	 ihtimallerinin	her	birinin	 sonucunda	
verilen	 karar	 farklı	 olacaktır.	 Kararın	 kesin	 olması	 yahut	 başvurunun	 süresi	 içinde	
yapılmaması	 durumunda	 istinaf	 başvurusu	 reddedilecekken,	 yanlış	 bölge	 adliye	
mahkemesi	 hukuk	 dairesine	 gönderilen	 başvuru	 için	 dosyanın	 doğru	 daireye	
gönderilmesine	karar	verilecektir.	31	
	
Ön	 inceleme	aşamasından	 sonra	başvurunun	esasını	 incelemeye	başlayan	bölge	adliye	
mahkemesi	 duruşma	 yapılıp	 yapılmayacağına	 karar	 verir.	 Kanunda	 duruşma	
yapılmadan	 karar	 verilecek	 haller	 sayılmıştır(HMK	 m.353).	 Kanun	 bu	 halleri	 iki	
gruba	 ayırmıştır.	 İlk	 grupta	 ilk	 derece	 mahkemesinin	 usule	 ilişkin	 bir	 hatası	 söz	
konusudur,	ikinci	grupta	ise	bölge	adliye	mahkemesinin	davanın	esasına	ilişkin	bir	karar	
vermesi	gerekmektedir.		
	
I.	 Aşağıda	 sayılan	 hallerde	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 duruşma	 yapmadan	 ve	 davanın	
esasını	 incelemeden	davanın	 yeniden	 görülmesi	 için	dosyayı	 kararı	 veren	mahkemeye	
veya	kendi	yargı	çevresinde	uygun	göreceği	başka	bir	yer	mahkemesine	yahut	görevli	ve	
yetkili	mahkemeye	gönderilmesine	kesin	olarak	karar	verir:	
	

1. Davaya	bakması	yasak	olan	hakimin	karar	vermiş	olması	
2. İleri	sürülen	haklı	red	talebine	rağmen	reddedilen	hakimin	davaya	bakmış	olması	
3. Mahkemenin	görevli	ve	yetkili	olmasına	rağmen	görevsizlik	ve	yetkisizlik	kararı	

vermiş	olması	veya	mahkemenin	görevli	ya	da	yetkili	olmamasına	rağmen	davaya	
bakmış	 bulunması	 yahut	 mahkemenin	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 yargı	 çevresi	
dışında	bulunması	

4. Diğer	dava	şartlarına	aykırılık	bulunması	
5. Mahkemece	 usule	 aykırı	 olarak	 davanın	 veya	 karşı	 davanın	 açılmamış	

sayılmasına,	 davaların	 birleştirilmesine	 veya	 ayrılmasına,	 merci	 tayinine	 karar	
verilmiş	olması	

6. Mahkemece,	 tarafların	 davanın	 esası	 ile	 ilgili	 olarak	 gösterdikleri	 delillerin	
hiçbiri	 toplanmadan	 veya	 gösterilen	 deliller	 hiç	 değerlendirilmeden	 karar	
verilmiş	 olması	 (şayet	 ilk	 derece	mahkemesi	 eksik	 de	 olsa	 delil	 toplamış	 yahut	
eksik	 ve	 hatalı	 da	 olsa	 delilleri	 değerlendirmişse,	 bölge	 adliye	 mahkemesinin	

																																																								
29	A.g.e.,	s.82.	
30	A.g.e.,	s.84.		
31	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.531.	
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kural	 olarak	 duruşma	 yaparak	 ilk	 derece	 mahkemesi	 kararını	 değerlendirmesi	
gerekir)32	

	
II.	Bölge	adliye	mahkemesinin	esas	hakkında	duruşmasız	karar	verebileceği	haller	ikinci	
grubu	oluşturur.	Buna	göre	bölge	adliye	mahkemesi;	
	

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	yapmadan	karar	verir.	33	
	

	
Duruşma	
	
İstinaf	yargılamasında	HMK	m.	355’de	belirtilen	haller	dışında	ön	inceleme	aşamasından	
sonra	tahkikat	aşaması	duruşmalı	olarak	yapılır.	Duruşma	günü	taraflara	tebliğ	edilir.	Bu	
tebliğde	 taraflara	 duruşmada	 hazır	 bulunmadıkları	 takdirde	 tahkikatın	 yokluklarında	
yapılarak	 karar	 verileceği	 hususu	 ile	 başvuran	 tarafa	 çıkarılacak	 davetiyede,	 ayrıca,	
yapılacak	tahkikatla	 ilgili	olarak	bölge	adliye	mahkemesince	belirlenen	gideri	duruşma	
gününe	kadar	avans	olarak	yatırması	gerektiği	açıkça	belirtilir	(m.358/f.1).	Söz	konusu	
avans	 daha	 sonra	 yapılacak	 tebligat	 ve	 giderler	 düşünülerek	 hesaplanır.	 Bu	 sayede	
tahkikatın	giderler	nedeni	ile	gecikmesinin	önüne	geçilmesi	amaçlanır.	34	
	
Başvuran	 kabul	 edilebilir	 bir	 mazerete	 dayanarak	 duruşmaya	 gelmediğini	 bildirirse,	
yeni	bir	duruşma	günü	tayin	edilerek	taraflara	bildirilir	(m.358/f.2).	Ancak	bu	durumda	
yine	başvuran	tarafından	yeni	bir	duruşma	gününün	bildirilmesi	 için	gerekli	giderlerin	
ödenmesi	gerekir.	Başvuran	mazeretsiz	olarak	duruşmalara	katılmadığı	veya	tahkikatla	
ilgili	 giderler	 süresi	 içinde	 yatırılmadığı	 takdirde,	 dosyanın	 mevcut	 durumuna	 göre	
karar	 verilir.	 Şu	 kadar	 ki,	 öngörülen	 tahkikat	 yapılmaksızın	 karar	 verilmesine	 olanak	
bulunmayan	hallerde	başvuru	reddedilir	(m.358/f.3).		
	
Tahkikatın	 yürütülmesi	 ve	 duruşmaların	 yapılmasında,	 aksine	 hüküm	 bulunmadığı	
takdirde,	kararı	veren	ilk	derece	mahkemesinin	yargılama	usulü	uygulanır	(m.360).	
	
	
Kararın	Verilişi	ve	İçeriği	
	
Kanunun	 istinafa	 ilişkin	 hükümlerinde	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 kararının	 nasıl	
vereceğine	 ilişkin	 özel	 bir	 düzenleme	 bulunmamaktadır.	 Bu	 nedenle,	 m.360	 atfı	
uyarınca,	 kanunun	 hükme	 ilişkin	 maddeleri	 burada	 da	 uygulama	 alanı	 bulur.	 Bu	
bağlamda	hüküm	yargılamanın	sona	erdiği	duruşmada	verilir	ve	tefhim	olunur.	Hükmün	
tefhimi	her	halde	hüküm	sonucunun	duruşma	tutanağına	geçirilerek	okunması	suretiyle	
olur.	 Zorunlu	 nedenlerle	 sadece	 hüküm	 sonucunun	 tefhim	 edildiği	 hallerde,	 gerekçeli	
kararın	tefhim	tarihinden	başlayarak	bir	ay	içinde	yazılması	gerekir	(m.294).		
	

																																																								
32	Age,	s.533-534.	
33	A.g.e.,	s.534.	
34	A.g.e.,	s.534.	
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Karar	gizli	müzakere	ederek	hazırlanır	ve	alenen	tefhim	olunur	(m.295/f.1).	Karar	heyet	
olarak	oy	birliği	ile	veya	oy	çokluğu	ile	verilebilir	(m.296/f.2).	
	
Bölge	adliye	mahkemesinin	vereceği	karar	şu	unsurları	içermelidir	(m.359/f.1):	
	

Ø 	Kararı	 veren	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 hukuk	 dairesi	 ile	 başkan,	 üyeler	 ve	 zabıt	
kâtibinin	ad	ve	soyadları,	sicil	numaraları	

Ø Tarafların	 ve	 davaya	 ilk	 derece	 mahkemesinde	 müdahil	 olarak	 katılanların	
kimlikleri	 ile	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 kimlik	 numarası,	 varsa	 kanuni	 temsilci	 ve	
vekillerinin	adı,	soyadı	ve	adresleri	

Ø Tarafların	iddia	ve	savunmalarının	özeti	
Ø İlk	derece	mahkemesi	kararının	özeti	
Ø İleri	sürülen	istinaf	sebepleri	
Ø Taraflar	arasında	uyuşmazlık	konusu	olan	veya	olmayan	hususlarla	bunlara	ilişkin	

delillerin	 tartışması,	 ret	 ve	 üstün	 tutma	 sebepleri,	 sabit	 görülen	 vakıalarla	
bunlardan	çıkarılan	sonuç	ve	hukuki	sebep	

Ø Hüküm	sonucu	ile	varsa	kanun	yolu	ve	süresi.		
Ø Kararın	verildiği	tarih,	başkan	ve	üyeler	ile	zabıt	kâtibinin	imzaları	
Ø Gerekçeli	kararın	yazıldığı	tarihi		

	
Hükmün	sonuç	kısmında,	gerekçeye	ait	herhangi	bir	söz	 tekrar	edilmeksizin,	 taleplerden	
her	 biri	 hakkında	 verilen	 hükümle,	 taraflara	 yüklenen	 borç	 ve	 tanınan	 hakların,	 sıra	
numarası	altında,	açık,	şüphe	ve	tereddüt	uyandırmayacak	şekilde	gösterilmesi	gereklidir	
(HMK	m.	359/f.2).	
	
	

İstinaf	İncelemesi	Sonunda	Verilebilecek	Karar	Türleri		
	
İstinaf	 incelemesi	 neticesinde	 verilecek	 kararlar	 kanunda	 açıkça	 sayılmasa	 da	 farklı	
hükümlerin	 değerlendirilmesi	 ile	 rahatlıkla	 bir	 çıkarım	 yapılabilir.	 Bölge	 Adliye	
Mahkemesinin	 verebileceği	 kararlar	 öncelikle;	 istinaf	 başvurusunun	 reddi	 ve	 istinaf	
başvurusunun	kabulü	olarak	iki	ana	gruba	ayrılabilir.		
	
İstinaf	başvurusunun	reddi	şu	hallerde	karşımıza	çıkar:	

1. İlk	derece	mahkemesinin	kararı	usul	ve	esas	yönünden	hiç	bir	eksiklik	ya	da	hata	
içermiyorsa	

2. İstinaf	 başvurusu	 süresinde	 yapılmamışsa,	 istinafa	 başvurulacak	 bir	 karar	 söz	
konusu	 değilse	 (mesela	 değeri	 1500TL’nin	 altında	 bir	 dava),	 başvuru	 şartları	
yerine	getirilmemişse	(giderlerin	ödenmemiş	olması	gibi)35	
	

İkinci	grupta	sayılan	haller,	ön	inceleme	aşamasında	incelenir.	
	
İstinaf	başvurusunun	reddi	halinde	başvuru	kötü	niyetle	yapılmış	 ise	m.321	hükümleri	
uygulanır	(m.351).	Bu	bağlamda	kötüniyetle	veya	haksız	 istinaf	başvurusunda	bulunan	
kimse	 yargılama	 giderlerinden	 başka	 diğer	 taradın	 vekiliyle	 aralarında	 kararlaştırdığı	
vekâlet	 ücretinin	 tamamı	 veya	 bir	 kısmını	 ödemeye	 mahkûm	 edilebilir.	 Ayrıca	
kötüniyetle	veya	haksız	başvuru	yapan	taraf	1500	TL’den	5000TL’ye	kadar	disiplin	para	
cezasına	mahkûm	edilebilir.	36	
	
İstinaf	 başvurusunun	 kabulü	 halinde	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 ilk	 derece	
mahkemesinin	 kararını	 usul	 veya	 esas	 yönünden	 hukuka	 aykırı	 bulur.	 Bu	 durumda	

																																																								
35	A.g.e.,	s.537.	
36	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.588.	
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verilecek	 kararlar	 çeşitlilik	 gösterse	 de	 öncelikle	 ilk	 derece	 mahkemesinin	 kararının	
kaldırılmasına	karar	verilir.37	İstinaf	başvurusunun	kabulü	halinde	verilebilecek	kararlar	
şunlardır:	
	

1. İlk	 derece	 mahkemesi	 kararının	 kaldırılarak	 gönderme	 kararı	 verilmesi:	
Duruşma	 yapılmasına	 gerek	 olmayan	 hallerden	 m.353/f.1-a’da	 6	 başlık	 olarak	
sayılan	 durumlarda,	 Bölge	 Adliye	 mahkemesi	 ilk	 derece	 mahkemesi	 kararını	
kaldırır,	 yerine	 kendisi	 bir	 karar	 tesis	 etmeden,	 dosyanın	 ilgili	 mahkemeye	
gönderilmesine	karar	verir.	Dosya	kendisine	gönderilecek	mahkeme	kararı	veren	
ilk	 derece	 mahkemesi	 olabileceği	 gibi,	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesinin	 yargı	
çevresinde	başka	bir	yer	mahkemesi	yahut	görevli	ve	yetkili	mahkeme	olabilir.	38	
	

2. İlk	 derece	 mahkemesi	 kararının	 kaldırılarak,	 davanın	 kısmen	 ya	 da	
tamamen	 kabulü	 kararı	 verilmesi:	 	 Bu	 kararın	 verilebilmesi	 için	 ilk	 derece	
mahkemesi	 kararının	 esastan	 incelenmesine	 geçilmiş	 olmalıdır.	 İlk	 derece	
mahkemesinin	 davanın	 reddi	 kararını	 hukuka	 uygun	 bulmayan,	 ileri	 sürülen	
istinaf	sebeplerinin	yerinde	olduğuna	kanaat	getiren	bölge	adliye	mahkemesi,	ilk	
derece	 mahkemesi	 kararını	 kaldırır,	 yeniden	 yargılama	 yapar	 ve	 yeni	 bir	
karar	verir.	Bu	karar	davanın	kısmen	veya	tamamen	kabulü	niteliğindedir.	39	
	

3. İlk	 derece	 mahkemesi	 kararının	 kaldırılarak	 davanın	 reddine	 karar	
verilmesi:	 Burada	 da	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 ilk	 derece	 mahkemesi	 kararını	
esastan	incelemeye	geçmiş	olmalıdır.	Bu	ihtimalde	ilk	derece	mahkemesi	davanın	
kısmen	veya	 tamamen	kabulüne	karar	vermiştir	 ancak	bölge	adliye	mahkemesi	
istinaf	başvurusunda	ileri	sürülen	sebepleri	haklı	bularak	 ilk	derece	mahkemesi	
kararını	 kaldırır,	 yeniden	 yargılama	 yapar	 ve	 davanın	 esastan	 reddine	 karar	
verir.	40	
	

4. İlk	 derece	 mahkemesi	 kararının	 kaldırılıp	 düzeltilerek	 yeniden	 karar	
verilmesi:	Bu	 ihtimalde	 istinaf	başvurusu	haklı	bulunmakla	beraber,	 ilk	derece	
mahkemesi	kararının	tamamen	kaldırılarak	yerine	yepyeni	bir	karar	verilmesine	
gerek	yoktur.	 İlk	derece	mahkemesi	kararı	kaldırılır,	düzeltilerek	esas	hakkında	
yeniden	 karar	 verilir.	 Yargılamada	 eksiklik	 bulunmamakla	 beraber,	 kanunun	
olaya	 uygulanmasında	 hata	 edilip	 de	 yeniden	 yargılama	 yapılmasına	 ihtiyaç	
duyulmadığı	takdirde	veya	kararın	gerekçesinde	hata	edilmiş	ise (M.353/f.1-b-2)	
yahut	yazı	ve	hesap	hataları	var	ise	düzeltilerek	yeniden	karar	verilir.	41	

	
	
Bölge	Adliye	Mahkemesinin	Çelişki	Kararlarının	Akıbeti		
	
Aynı	Bölge	Adliye	Mahkemesinin	 farklı	hukuk/ceza	dairelerinin	verdiği	kararlar	yahut	
farklı	 Bölge	 Adliye	 Mahkemesi	 kararlarının	 çelişmesi	 durumunda,	 içtihatların	
birleştirilmesi	ve	bu	çelişkinin	giderilmesi	Yargıtay	Birinci	Başkanlığı’ndan	istenebilir.	
5235	Sayılı	Kanunun42	m.35	maddesi	uyarınca	Yargıtay	Birinci	Başkanlığı’na	bu	istemde	
bulunma	görevi	Bölge	Adliye	Mahkemesi	Başkanlar	Kurulu’na	verilmiştir.	Başkanlar	
Kurulu	 benzer	 olaylarda	 verilen	 kesin	 nitelikteki	 çelişkili	 kararların	 ortadan	
kaldırılmasını	 re’sen	 isteyebileceği	 gibi;	 hukuk	 dairesinin,	 Cumhuriyet	 başsavcısının,	
istinaf	yoluna	başvurma	hakkı	bulunanların	gerekçeli	 talepleri	üzerine	kendi	görüşünü	
																																																								
37	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.105.	
38	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES	a.g.e.,	s.537.	
39	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.593.	
40	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES	a.g.e.,	s.538.	
41	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.100.	
42	http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5235.pdf		
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de	ekleyerek	Yargıtay	Birinci	Başkanlığı’ndan	bu	talepte	bulunabilir.	Bu	durumda	çelişen	
içtihatların	birleştirilmesi	kararını	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	verir.	
	
II.	TEMYİZ	
	
Temyiz	 incelemesinde	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 tarafından	 verilen	 kararın	 (istisnai	
hallerde	ilk	derece	mahkemesi	tarafından	verilen	kararın)	hukuka	uygunluğu	denetlenir.	
Hukuka	uygunluk	denetimi	hem	mevzuatı	hem	de	sözleşme	serbestisinin	hâkim	olduğu	
alanlarda	taraflar	arasındaki	sözleşme	hükümlerini	kapsar.		
	
Temyiz	 incelemesinde	 sadece	 hukuka	 uygunluk	 denetimi	 yapılır.	 Yargıtay	 yeniden	
yargılama	yapmaz,	vakıaları	ve	delilleri	değerlendirmez.	43	
	
Temyiz	Edilebilen	Kararlar	
	
Temyize	 konu	 edilebilen	 kararlar	 istinafa	 konu	 edilebilen	 kararlara	 göre	 kanunda	 çok	
daha	 sınırlı	 tutulmuştur.	 Kural	 olarak	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 hukuk	 dairelerinin	
temyizi	 kabil	 nihai	 kararları	 ile	hakem	kararının	 iptali	 talebi	üzerine	verilen	kararlara	
karşı	 temyize	 başvurulabilir.	 Ancak	 m.373’de	 belirtilen	 istisnai	 durumda,	 ilk	 derece	
mahkemesi	 kararına	 karşı	 doğrudan	 temyiz	 yoluna	 başvurulabilir.	 Bölge	 adliye	
mahkemesi,	 ilk	 derece	 mahkemesi	 kararını	 esastan	 reddetmiş	 ve	 Yargıtay	 da	 temyiz	
incelemesinde	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 kararını	 kısmen	 veya	 tamamen	 bozmuş	 ise,	
bölge	adliye	mahkemesi	kararı	kaldırılarak	dosya	kararı	veren	ilk	derece	mahkemesine	
yahut	 uygun	 görülen	 başka	 bir	 ilk	 derece	 mahkemesine	 gönderilir.	 Dosya	 kendisine	
gönderilen	 ilk	 derece	 mahkemesinin	 kararına	 karşı	 ise	 artık	 istinafa	 değil	 doğrudan	
temyiz	yoluna	başvurulabilecektir.44	Çünkü	Yargıtay	bir	anlamda	ilk	derece	mahkemesi	
kararına	 katılırken,	 bu	 kararı	 esastan	 reddeden	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 kararına	
katılmamakta	 ve	 ilk	 derece	 mahkemesince	 verilecek	 ikinci	 kararın	 bölge	 adliye	
mahkemesince	yeniden	esastan	reddedilmesini	engellemek	istemektedir.45	Bölge	adliye	
mahkemelerinin	 bir	 nevi	 atlandığı	 bu	 yolun	 usul	 ekonomisine	 de	 hizmet	 ettiği	
söylenebilir.		
	
Özel	 bir	 kanun	 hükmü	 ile	 bazı	 kararların	 temyiz	 edilemeyeceği	 kabul	 edilmişse	 bu	
kararlara	karşı	temyiz	yoluna	başvurulamaz.	Bunun	dışında	genel	olarak	hangi	kararlara	
karşı	 temyiz	 yolunun	 kapalı	 olduğu	 m.362’de	 düzenlenmiştir.	 Madde	 uyarınca	 bölge	
adliye	mahkemesinin	aşağıdaki	kararlarına	karşı	temyiz	yoluna	başvurulamaz:	
	

1. Miktar	 veya	değeri	 yirmibeşbin	Türk	Lirasını	 (bu	 tutar	dâhil)	 geçmeyen	davalara	
ilişkin	kararlar	

2. 4	 üncü	 maddede	 gösterilen	 davalar	 ile	 (23/6/1965	 tarihli	 ve	 634	 sayılı	 Kat	
Mülkiyeti	Kanunundan46	doğup	 taşınmazın	aynına	 ilişkin	olan	davalar	hariç)	özel	
kanunlarda	 sulh	 hukuk	 mahkemesinin	 görevine	 girdiği	 belirtilen	 davalarla	 ilgili	
kararlar	

3. Yargı	 çevresi	 içinde	 bulunan	 ilk	 derece	 mahkemeleri	 arasındaki	 yetki	 ve	 görev	
uyuşmazlıklarını	çözmek	için	verilen	kararlar	ile	merci	tayinine	ilişkin	kararlar.		

4. Çekişmesiz	yargı	işlerinde	verilen	kararlar	
5. Soybağına	ilişkin	sonuçlar	doğuran	davalar	hariç	olmak	üzere,	nüfus	kayıtlarının	

düzeltilmesine	ilişkin	davalarla	ilgili	kararlar		
6. Yargı	 çevresi	 içindeki	 ilk	 derece	 mahkemeleri	 hâkimlerinin	 davayı	 görmeye	

																																																								
43	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES	a.g.e.,	s.538.	
44	A.g.e.,	s.539.		
45	ÖZEKES,	a.g.e.,	115.	
46http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.634.pdf		
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hukuki	 veya	 fiilî	 engellerinin	 çıkması	 hâlinde,	 davanın	 o	 yargı	 çevresi	 içindeki	
başka	bir	mahkemeye	nakline	ilişkin	kararlar		

7. Geçici	hukuki	korumalar	hakkında	verilen	kararlar	
		
Miktar	 veya	 değeri	 belli	 davalarda	 karara	 karşı	 temyiz	 yolunun	 açık	 olabilmesi	 için;	
alacağın	 bir	 kısmı	 dava	 edilmiş	 ise	 alacağın	 tamamı,	 alacağın	 tamamı	dava	 edilmiş	 ise	
asıl	 talebin	 kabul	 edilmeyen	 bölümü	 yirmi	 beş	 bin	 Türk	 Lirası	 olan	 sınırı	 geçmelidir	
(m.362/f.2).		
	
Temyiz	Sebepleri	
	
Temyiz	 sebepleri	 kanunda	 sayılmamış	 olsa	 da,	 bozma	 sebepleri	 sayılmıştır(m.371).	
Bozma	sebeplerinden	yola	çıkarak	temyiz	sebepleri	şu	şekilde	sıralanabilir:	

Ø Hukukun	veya	taraflar	arasındaki	sözleşmenin	yanlış	uygulanmış	olması	
Ø Dava	şartlarına	aykırılık	bulunması	
Ø Taraflardan	 birinin	 davasını	 ispat	 için	 dayandığı	 delillerin	 kanuni	 bir	 sebep	

olmaksızın	kabul	edilmemesi	
Ø Karara	etki	eden	yargılama	hatası	veya	eksiklikleri	bulunması47	

	
Temyiz	yoluna	genel	olarak	hukuk	kurallarının	somut	olaya	yanlış	uygulanması	nedeni	
ile	 başvurulabilir.	 Alt	 derece	 mahkemesince	 uygulanacak	 olan	 hukuk	 kuralı	 maddi	
hukuka	ilişkin	olabileceği	gibi	usul	hukukuna	ilişkin	de	olabilir.	Maddi	hukuka	ilişkin	bir	
kuralın	 yanlış	 uygulanması	 verilecek	 kararı	 doğrudan	 etkileyeceğinden,	 bu	 durum	 bir	
temyiz	sebebidir.	Ancak	usul	hukukuna	ilişkin	kuralların	yanlış	uygulanması	her	zaman	
verilecek	 kararı	 etkilemeyebilir.	 Usul	 hukukuna	 ilişkin	 bazı	 kurallara	 uyulmaması	
mutlak	 bozma	 sebebidir.	 Bunlar	 kamu	 düzeni	 ile	 doğrudan	 ilgili	 usul	 kurallarıdır.	
Örneğin	 dava	 şartlarına	 aykırılık	 bulunması	 gibi.	 Kamu	 düzeni	 ile	 doğrudan	 ilgisi	
olmayan	usul	 kurallarının	yanlış	uygulanması	 ise	nispi	bozma	 sebebidir.	Bu	kuralların	
yanlış	 uygulanması	 kararı	 etkilemişse,	 yani	 yanlış	 uygulanma	 ve	 karar	 arasında	 bir	
illiyet	 bağı	 varsa,	 ancak	 bu	 durumda	 söz	 konusu	 usul	 kuralının	 yanlış	 uygulanması	
bozma	sebebi	(dolayısı	ile	temyiz	sebebi)	teşkil	eder.48	
	
İstinaf	 yolunda	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 istinaf	 sebepleri	 ile	 bağlı	 iken	 (kamu	
düzeninden	 olan	 haller	 dışında),	 temyiz	 incelemesinde	 Yargıtay	 temyiz	 sebepleri	 ile	
bağlı	değildir.	Bu	 farklılığın	 temelinde	bölge	adliye	mahkemelerinin	gerektiğinde	vakıa	
ve	delil	 incelemesinde	bulunarak	ilk	derece	mahkemesi	kararının	yerine	yeni	bir	karar	
verebilmesi	 ve	 fakat	 Yargıtay’ın	 alt	 derece	 mahkemesi	 kararını	 hukuki	 olarak	
denetlemesi	 yatar.	Bu	nedenle	bölge	adliye	mahkemeleri	 taleple	bağlı	 olup,	başvurucu	
tarafından	 ileri	 sürülmeyen	 sebeplerle	 incelemede	 bulunamaz.	 Diğer	 yandan	 hâkimin	
hukuki	nitelendirme	ile	bağlı	olmadan	hukuku	re’sen	uygulaması	gerektiğinden	Yargıtay	
gösterilen	temyiz	sebepleri	ile	bağlı	değildir.	49	
	
Ancak	burada	aleyhe	karar	verme	/	bozma	yasağı	da	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	
Tasarruf	 ilkesinin	 uzantısı	 olan	 bu	 yasak,	 hem	 temyiz	 hem	 istinaf	 kanun	 yolu	 için	
geçerlidir.50	Taraflardan	birinin	kanun	yoluna	başvurması	halinde	geçerli	olan	bu	yasak	
uyarınca,	 inceleme	 sadece	 başvurucu	 lehine	 olan	 sebeplerle	 sınırlı	 olarak	 yapılır.	
51Başvuran	 tarafın	 aleyhine	 karar	 verilemese	 de,	 tespit	 edilen	 diğer	 eksiklik	 ve	
yanlışlıklara	kararda	yer	verilmesinde	sakınca	olmadığına	ilişkin	görüşler	de	mevcuttur.	

																																																								
47	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.540.	
48	A.g.e.,	s.540-541.	
49	A.g.e.,	s.541.		
50	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.117	
51	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.	526-527.	
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Aleyhe	 bozma	 /	 karar	 verme	 yasağı	 kendiliğinden	 araştırma	 ilkesinin	 geçerli	 olduğu	
davalarda	uygulanmaz.	52	
	
Temyiz	Yoluna	Başvurabilecek	Kişiler	
	
Temyiz	 yoluna	 hukuki	 yararı	 olmak	 kaydı	 ile	 davanın	 tarafları	 başvurabilir.	 Fer’i	
müdahilin	temyiz	yoluna	başvurma	hakkına	ilişkin	kanunda	açık	düzenleme	olmamakla	
birlikte,	 yanında	 katıldığı	 tarafın	 açıkça	 feragati	 olmadığı	 takdirde	 fer’i	 müdahilin	 de	
temyiz	 başvurusunda	 bulunabileceğini	 kabul	 eden	 görüşler	 vardır.	 İhtiyari	 dava	
arkadaşlarından	 her	 biri	 birbirinden	 bağımsız	 olarak	 temyiz	 başvurusunda	
bulunabilirler.	 Ancak	 bu	 durumda	 temyiz	 incelemesi	 sadece	 temyiz	 yoluna	 başvuran	
açısından	 yapılır,	 diğerleri	 için	 karar	 kesinleşir.	 Mecburi	 dava	 arkadaşlarının	 temyiz	
yoluna	birlikte	başvurmaları	gerekir.	53	
	
Hüküm	aleyhine	olan	tarafın	temyize	başvurmakta	hukuki	yararı	vardır.	Talebi	kısmen	
kabul	 edilip	 kısmen	 reddolunan	 tarafın	 ve	 terditli	 davasında	 önceki	 talebi	 (talepleri)	
reddolunan	 ve	 sonraki	 talebi	 kabul	 edilen	 davacının	 da	 temyiz	 yoluna	 başvurmakta	
hukuki	yararı	vardır.	54	
	
Temyiz	Yoluna	Başvurma	Hakkından	Feragat		
	
HMK	m.366,	 istinafa	 başvurma	 hakkından	 feragati	 düzenleyen	m.349’a	 atıf	 yapmıştır.	
Dolayısı	 ile	 temyiz	 yoluna	 başvurma	 hakkından	 feragat	 hukukumuzda	 mümkündür.	
Taraflar	ilamın	kendilerine	tebliğinden	önce	temyiz	yoluna	başvurma	hakkından	feragat	
edemezler	çünkü	temyiz	yoluna	başvurma	hakkı	ancak	kararın	 tebliğinden	önce	doğar	
ve	doğmamış	haktan	feragat	hukukun	genel	ilkeleri	uyarınca	mümkün	değildir.	55	
	
Kararın	 tebliğinden	 sonra	 temyiz	 başvurusu	 yapmadan	 temyiz	 yoluna	 başvurudan	
feragat	 mümkündür.	 Temyiz	 başvurusu	 yapıldıktan	 sonra	 temyizden	 feragat	 edilirse,	
dosya	 Yargıtay’a	 gönderilmez	 ve	 kararı	 veren	 alt	 derece	 mahkemesince	 başvurunun	
reddine	 karar	 verilir.	 Dosya	 Yargıtay’a	 gönderildikten	 sonra	 ve	 fakat	 henüz	 karara	
bağlanmadan	 önce	 feragat	 hakkı	 kullanılırsa,	 başvuru	 Yargıtay’ca	 feragat	 nedeni	 ile	
reddolunur	(m.349/f.2).		
	
Temyize	Başvuru	ve	Cevap	Süresi	
	
Bölge	adliye	mahkemeleri	hukuk	dairelerince	verilen	temyizi	mümkün	nihai	kararlar	ile	
hakem	 kararlarının	 iptali	 üzerine	 verilen	 kararlara	 karşı,	 kararın	 tebliğ	 tarihinden	
itibaren	bir	ay	içinde	temyiz	yoluna	başvurulabilir	(m.361).	Ancak	temyiz	başvurusuna	
ilişkin	 özel	 kanun	 hükümleri	 göz	 ardı	 edilmemeli,	 özellikle	 dikkate	 alınmalıdır.	
Örneğin	 5521	 sayılı	 İş	 Mahkemeleri	 Kanununa	 göre	 temyiz	 süresi,	 tebliğ	 tarihinden	
itibaren	sekiz	gündür.		
	
Temyiz	dilekçesi	karşı	tarafa	tebliğ	olunur.	Tebliğ	tarihinden	sonra	iki	hafta	içinde	karşı	
taraf	temyize	cevap	verebilir.	Aynen	istinaf	kanun	yolunda	olduğu	gibi,	bir	taraf	sürenin	
geçmesi	nedeni	ile	temyiz	başvurusunda	bulunamamış	ve	diğer	taraf	temyize	başvurmuş	
ise,	 süreyi	 kaçıran	 taraf	 iki	 haftalık	 kesin	 süre	 içinde	 temyize	 cevap	 verirken	 katılma	
yolu	 ile	 temyiz	 başvurusunda	 bulunabilir.	 Bu	 halde	 katılma	 yolu	 ile	 istinafa	 ilişkin	
yaptığımız	açıklamalar	 temyiz	 için	de	geçerli	olacak,	katılma	yolu	 ile	 temyiz	başvurusu	

																																																								
52	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.102-103,	137.	
53	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.542.	
54	A.g.e.,	s.542.	
55	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.	600.	
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asıl	 başvuruya	 bağlı	 olarak	 değerlendirilecektir.	 Asıl	 temyiz	 başvurusunda	 bulunan	
tarafın	 katılma	 yolu	 ile	 temyiz	 başvurusuna	 iki	 hafta	 içerisinde	 cevap	 verme	 hakkı	
mevcuttur	(m.366	atfı	ile	m.347	ve	m.348).56	
	
Temyiz	Dilekçesi	
	
Temyiz	 başvurusu	 bir	 dilekçe	 ile	 yapılır.	 Davalı	 sayısı	 kadar	 nüsha	 dilekçeye	 eklenir.	
Temyiz	dilekçesi	kararı	veren	bölge	adliye	mahkemesi	hukuk	dairesine	veya	Yargıtay’ın	
bozması	üzerine	hüküm	veren	ilk	derece	mahkemesine	yahut	temyiz	edenin	bulunduğu	
yer	 bölge	 adliye	mahkemesi	 hukuk	dairesine	 veya	 ilk	 derece	mahkemesine	 verilebilir.	
Dilekçe	 hangi	 mahkemeye	 verilmişse,	 o	 mahkemece	 temyiz	 defterine	 kaydolunur	 ve	
temyiz	edene	bir	alındı	belgesi	verilir	(m.365).Temyiz	dilekçesinin	verilmesi	konusunda	
m.366’nın	açık	atfı	sebebi	ile	istinaf	hükümleri	kıyasen	uygulanır.	
	
Temyiz	dilekçesinde	bulunması	gereken	unsurlar	m.364’de	sayılmıştır.	Bu	unsurlar:	
	

Ø Temyiz	 eden	 ile	 karşı	 tarafın	 davadaki	 sıfatları,	 adı,	 soyadı,	 Türkiye	 Cumhuriyeti	
kimlik	numarası	ve	adresleri	

Ø Bunların	varsa	kanuni	temsilci	ve	vekillerinin	adı,	soyadı	ve	adresleri		
Ø Temyiz	 edilen	 kararın	 hangi	 bölge	 adliye	mahkemesi	 hukuk	dairesinden	 verilmiş	

olduğu,	tarihi	ve	sayısı	
Ø Yargıtayın	 bozma	 kararı	 üzerine,	 bozmaya	 uygun	 olarak	 ilk	 derece	

mahkemesince	verilen	yeni	kararın	veya	direnme	kararına	karşı	temyizde	direnme	
kararının,	hangi	mahkemeye	ait	olduğu,	tarihi	ve	sayısı.		

Ø İlamın	temyiz	edene	tebliğ	edildiği	tarih	
Ø Kararın	özeti.		
Ø Temyiz	sebepleri	ve	gerekçesi	
Ø Duruşma	istenmesi	hâlinde	bu	istek	
Ø Temyiz	edenin	veya	varsa	kanuni	temsilci	yahut	vekilinin	imzası	

	
Her	ne	kadar	kanun	bu	hususların	temyiz	dilekçesinde	olması	gerektiğini	belirtmişse	de	
bu	 hususların	 tamamı	 temyiz	 dilekçesinin	 zorunlu	 unsurları	 değildir.	 Zira	 m.364/f.3	
uyarına	temyiz	dilekçesi	temyiz	edenin	kimliği	ve	imzası	ile	temyiz	olunan	kararı	yeteri	
kadar	 belli	 edecek	 kayıtları	 taşıyorsa,	 diğer	 unsurları	 içermese	 bile	 reddolunmadan	
incelenir.		
	
Temyizin	İcraya	Etkisi	
	
Burada	 da	 kanun	 istinaf	 hükümlerine	 benzer	 bir	 düzenleme	 getirmiştir.	 Kural	 olarak	
temyiz	 kararın	 icrasını	 durdurmaz.	 İİK	m.36	 hükmü	 uyarınca	 icranın	 geri	 bırakılması	
hali	saklıdır.	Ancak	nafaka	kararlarında	icranın	geri	bırakılmasına	karar	verilemez.	Yine	
kesinleşmedikçe	 icrası	 mümkün	 olmayan	 kararlar	 (kişiler	 hukuku,	 aile	 hukuku	 ve	
taşınmaz	mal	 ile	 ilgili	 ayni	haklara	 ilişkin	kararlar)	da	 temyizin	 icrayı	durdurmayacağı	
ana	kuralına	istisnadır.57	
	
Temyiz	İncelemesi	
	
Yargıtay	Kanunu58	Yargıtay	Hukuk	Dairelerinin	görevlerini	düzenlemiştir.	Kararın	yanlış	
daireye	gelmesi	halinde,	karar	o	daire	tarafından	görevli	daireye	re’sen	gönderilir.	59	

																																																								
56	A.g.e.,	s.600.	
57	A.g.e.,	s.601.	
58	http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2797.pdf		
59	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.544.	
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İlgili	 hukuk	 dairesine	 gelen	 karar	 bir	 ön	 incelemeye	 tabi	 tutulur.	 Ön	 incelemeyi	 ilgili	
dairenin	 başkanınca	 görevlendirilen	 tetkik	 hâkimi	 yapar.60	 Ön	 inceleme	 aşamasında	
değerlendirilecek	 hususların	 neler	 olduğu	 sorusuna	 m.366’nın	 açık	 atfı	 nedeni	 ile	
m.352’nin	 kıyasen	 uygulanarak	 cevap	 verilebilir.	 Söz	 konusu	 hüküm	 Yargıtay	 Kanunu	
m.40	 ile	 beraber	 değerlendirilmelidir.	 Ön	 incelemede	 kararın	 temyiz	 kabiliyetinin	
bulunup	bulunmadığı,	temyiz	isteminin	süresi	içinde	olup	olmadığı,	temyiz	şartı	ve	diğer	
usul	eksiklikleri	yönlerinden	ön	incelemeye	tabi	tutulur.	Ön	inceleme	sırasında,	 temyiz	
incelemesinin	 başka	 daireye	 ait	 olduğu,	 temyiz	 kabiliyetinin	 bulunmadığı,	 temyiz	
isteminin	 süresi	 içinde	 olmadığı,	 temyiz	 şartının	 yerine	 getirilmediği	 veya	 diğer	 usul	
eksiklikleri	 bulunduğu	 saptanan	 dosyalar	 tetkik	 hâkimince	 hemen	 daire	 başkanına	
bildirilir	 ve	 bu	 dosyalar	 dairede	 öncelikle	 incelenip	 karara	 bağlanır	 (2797	 SK	 m.40).		
Daire	tetkik	hâkiminin	tespitine	katılırsa	temyiz	istemini	reddeder.	Aksi	halde	temyiz	
incelemesini	 yapmak	 ve	 bir	 rapor	 hazırlamak	 üzere	 daire	 üyelerinden	 yahut	 tetkik	
hâkimlerinden	 biri	 görevlendirilir.	 Düzenlenen	 raporun	 daire	 başkanına	 verilmesinin	
ardından	temyiz	talebi	esastan	incelenir.	61	

Temyiz	 incelemesi	kural	olarak	dosya	üzerinden	yapılır.	Ancak	belli	kararların	 temyizi	
halinde	 tarafların	 duruşma	 talep	 etme	 hakkı	 mevcuttur.	 Tüzel	 kişiliğin	 feshine	 veya	
genel	 kurul	 kararlarının	 iptaline,	 evlenmenin	 butlanına	 veya	 iptaline,	 boşanma	 veya	
ayrılığa,	 velayete,	 soybağına	 ve	 kısıtlamaya	 ilişkin	 davalarla	 miktar	 veya	 değeri	
altmışbin	 Türk	 Lirasını	 aşan	 alacak	 ve	 ayın	 davalarında	 taraflardan	 biri	 temyiz	 veya	
cevap	dilekçesinde	duruşma	yapılmasını	talep	etmiş	ise	Yargıtayca	bir	gün	belli	edilerek	
taraflara	usulen	davetiye	gönderilir	 (m.369/f.2).	Duruşma	 talebinde	bulunurken	 tebliğ	
giderlerinin	ödenmiş	olması	gerekir,	aksi	halde	duruşma	talebi	dikkate	alınmaz.	Tebliğ	
giderlerinin	 eksik	 ödenmesi	 halinde	 dairece	 talepte	 bulunana	 bir	 haftalık	 kesin	 süre	
verilir.	 Kesin	 süre	 içinde	 giderlerin	 ödenmemesi	 halinde	 duruşma	 talebi	 yapılmamış	
sayılır.	 Temyiz	 incelemesi	dosya	üzerinden	yapılır.	Ayrıca	 tarafların	 talebi	 olmadan	ve	
ikinci	 fıkradaki	 sınırlarla	 bağlı	 olmadan	Yargıtay	 resen	 de	 duruşma	 yapılmasına	 karar	
verebilir.	 Duruşma	 günü	 belirlenen	 hallerde	 Yargıtay	 duruşmaya	 gelen	 taraf	 veya	
tarafları	dinledikten	sonra,	tarafların	gelmemesi	halinde	ise	dosya	üzerinden	karar	verir	
(m.369/f.5)	

Kanunda	 ivedi	 olduğu	 belirtilen	 dava	 ve	 işlere	 ait	 temyiz	 incelemesi	 öncelikle	 yapılır	
(m.369/f.7).		

Temyiz	İncelemesi	Sonunda	Verilebilecek	Karar	Türleri		
	
Temyiz	 incelemesi	 hukuki	 bir	 denetim	 olup,	 bölge	 adliye	 mahkemelerinin	 aksine	
Yargıtay	 vakıa	 ve	 delil	 incelemez,	 yeniden	 yargılama	 yapmaz.	 Dolayısıyla	 temyiz	
incelmesini	gerçekleştiren	Yargıtay	dairesi,	alt	derece	mahkemesi	yerine	geçerek	karar	
vermez.	62	
	 	
Yargıtay	 temyiz	 istemini	ön	 inceleme	aşamasında	reddetmemişse,	esastan	 inceledikten	
sonra	 şu	 üç	 karardan	 birini	 verebilir:	 bozma	 kararı,	 onama	 kararı,	 düzelterek	 onama	
kararı.	
	
Yargtay	 kararları	 da	 tüm	mahkeme	 kararları	 gibi	 gerekçeli	 olmalıdır	 (Anayasa	m.141,	
HMK	m.294).		
	
	
	
																																																								
60	A.g.e.,	s.544.	
61	A.g.e.,	s.5454.	
62	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.130-131.	
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1. Bozma	Kararı	

	
Yargıtay	incelediği	alt	derece	mahkemesi	kararında	bir	bozma	sebebinin	varlığını	tespit	
ederse,	kararı	kısmen	veya	tamamen	bozar.	Kanunda	sayılan	bozma	sebepleri	şunlardır:	

Ø Hukukun	veya	taraflar	arasındaki	sözleşmenin	yanlış	uygulanmış	olması	
Ø Dava	şartlarına	aykırılık	bulunması	
Ø Taraflardan	 birinin	 davasını	 ispat	 için	 dayandığı	 delillerin	 kanuni	 bir	 sebep	

olmaksızın	kabul	edilmemesi	
Ø Karara	etki	eden	yargılama	hatası	veya	eksiklikleri	bulunması63	

	
Bölge	 adliye	 mahkemesinin	 düzelterek	 veya	 yeniden	 esas	 hakkında	 verdiği	 karar	
Yargıtayca	 tamamen	veya	kısmen	bozulduğu	 takdirde	dosya,	kararı	veren	bölge	adliye	
mahkemesi	 veya	 uygun	 görülen	 diğer	 bir	 bölge	 adliye	 mahkemesine	 gönderilir	
(m.373/f.2).	Yargıtay	 ilgili	dairesinin	tamamen	veya	kısmen	bozma	kararı,	başvurunun	
bölge	 adliye	 mahkemesi	 tarafından	 esastan	 reddi	 kararına	 ilişkin	 ise	 bölge	 adliye	
mahkemesi	kararı	kaldırılarak	dosya,	kararı	veren	ilk	derece	mahkemesine	veya	uygun	
görülecek	 diğer	 bir	 ilk	 derece	 mahkemesine,	 kararın	 bir	 örneği	 de	 bölge	 adliye	
mahkemesine	gönderilir	(m.373/f.1).	
	
	Bozma	 kararı	 kendisine	 tebliğ	 olunan	 mahkeme	 peşin	 alınmış	 olan	 gideri	 kullanmak	
suretiyle,	 kendiliğinden	 tarafları	 duruşmaya	 davet	 edip	 dinledikten	 sonra	 Yargıtayın	
bozma	kararına	uyulup	uyulmayacağına	karar	verir	(m.373/f.3).	Bu	durumda	mahkeme	
ya	 bozma	 kararına	 uyarak	 yeni	 bir	 hüküm	 tesis	 eder,	 ya	 da	 bozma	 kararına	 direnir.	
Bozma	kararına	uyan	alt	derece	mahkemesi	yeniden	tahkikat	yaparak,	yeni	bir	hüküm	
tesis	 eder.	 Alt	 derece	 mahkemesi,	 kararını	 bozma	 sebepleri	 ile	 sınırlı	 olarak	
değiştirebilir.	 Hem	 uyma	 kararı	 verip	 hem	 de	 bozma	 sebepleri	 dışında	 yeni	 bir	 karar	
tesis	edemez.64	
	
Bozma	Kararına	Uyma	
	
Bozma	 kararına	 uyan	 mahkemenin	 tekrar	 tahkikat	 yaptığı	 esnada	 taraflar	 daha	 önce	
ileri	 sürmedikleri	 delil,	 vakıa	 ve	 talepleri	 iddia	 ve	 savunmanın	 genişletilmesi	 ve	
değiştirilmesi	yasağı	kapsamında	ileri	sürebilirler.	Bu	bağlamda	tarafların	ıslah	haklarını	
kullanabilecekleri	kanaatindeyiz.		
	
Bölge	adliye	mahkemesi	 ilk	derece	mahkemesi	kararını	esastan	reddetmiş	ve	bu	karar	
Yargıtay	 tarafından	 bozulmuş	 ise,	 m.373/f.1	 uyarınca	 dosya	 ilk	 derece	 mahkemesine	
gönderilir.	Yargıtay’ın	bozma	kararı	üzerine	 ilk	derece	mahkemesince	bozmaya	uygun	
olarak	karar	verildiği	takdirde,	bu	karara	karşı	temyiz	yoluna	başvurulabilir(m.373/f.4).			
	
17.04.2013	 tarih	ve	6460	sayılı	kanun	 ile	HMK	m.373’e	eklenen	altıncı	 fıkra,	 ilginç	bir	
ihtimali	düzenlemektedir.	Bu	ihtimalde	alt	derece	mahkemesi	davanın	esasına	ilişkin	bir	
karar	 vermiş,	 Yargıtay	 bu	 kararı	 bozmuş,	 alt	 derece	 mahkemesi	 de	 bozma	 kararına	
uyarak	yeni	bir	karar	tesis	etmiştir.	Bozmaya	uyarak	verilen	bu	yeni	karara	karşı	temyiz	
yoluna	 başvurulduğunda,	 Yargıtay’ın	 bu	 kararı	 da	 bozması	 üzerine	 alt	 derece	
mahkemesi	 kararı	 ne	 olursa	 olsun	 (ikinci	 bozma	 kararına	 uyma	 veya	 direnme),	 bu	
karara	karşı	temyiz	incelemesi	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulunca	yapılacaktır.	65	
	
	

																																																								
63	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.602.	
64	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.546.	
65	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.141.	
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Bozma	Kararına	Direnme	
	
Yargıtay’ın	 bozma	 kararına	 karşı	 alt	 derece	 mahkemesi	 direnme	 kararı	 verebilir.	 Bu	
durumda	 kararı	 veren	 mahkeme,	 önceki	 kararını	 değiştirememekle	 birlikte	 direnme	
kararında	 gerekçeler	 sunmak	 zorundadır	 (Anayasa	 m.141,	 HMK	 m.294	 ve	 m.297).	
Yalnızca	önceki	karara	değinmekle	yetinilemez.	66	
	
Mahkeme	 Yargıtay’ın	 bozma	 kararına	 kural	 olarak	 uymak	 zorunda	 değildir.	 Ancak	
tarafların	 her	 ikisi	 de	 uyma	 yönünde	 talepte	 bulunursa,	 mahkeme	 direnme	 kararı	
veremez.67	
	
Direnme	kararına	 karşı	 taraflar	 tekrar	 temyiz	 yoluna	 başvurabilirler	 ancak	 daha	 önce	
temyize	 başvurmayan	 taraf	 direnme	 kararını	 temyiz	 edemez.	 68İlk	 derece	mahkemesi	
veya	 bölge	 adliye	mahkemesi	 kararında	 direnirse,	 direnme	 kararının	 temyiz	 edilmesi	
durumunda	 inceleme	 Yargıtay	 Hukuk	 Genel	 kurulu	 tarafından	 yapılır.	 Hukuk	 Genel	
Kurulunun	verdiği	kararlara	uymak	zorunludur	(m.373/f.4	ve	7)	

	
2. Onama	Kararı	

	
Yargıtay	 alt	 derece	mahkemesi	 kararını	 usule	 ve	 yasaya	 uygun	 bulursa	 onar.	 Yine	 bu	
karar	da	gerekçeli	olarak	yazılmalıdır	(m.370/f.1).		
	
Kötüniyetle	 temyiz	 talebinde	bulunulması	durumunda	Yargıtayca	 istinaf	 kanun	yoluna	
paralel	 olarak	 m.329	 hükümleri	 uygulanır.	 Yargıtay	 kötüniyetli	 başvurucuyu	 karşı	
tarafın	avukatı	 ile	arasında	kararlaştırdığı	vekalet	ücretinin	 tamamını	veya	bir	kısmını	
ödemeye	 mahkum	 edebileceği	 gibi	 buna	 ek	 olarak	 disiplin	 para	 cezasına	 da	
hükmedebilir.	69	
	
	

3. Düzelterek	Onama	Kararı	
	
Yargıtayın	alt	derece	mahkemesi	kararını	düzelterek	onama	kararı	vermesi	 istisnai	bir	
haldir.	 Zira	 Yargıtay	 bir	 temyiz	 mahkemesidir.	 Yalnızca	 hukuki	 inceleme	 yapar.	 Bu	
nedenle	 yeniden	 yargılama	 yapmaz	 ve	 alt	 derece	 mahkemesi	 yerine	 geçerek	 karar	
vermez.	 Ancak	 bazı	 hatalar	 yeniden	 yargılama	 yapılmasına	 gerek	 olmaksızın	 dosya	
üzerinden	düzeltilebilecek	türdendir.	HMK	m.	370’de	bu	haller	sınırlı	sayıda	sayılmıştır.	
M.370	 kapsamı	 dışında	 kalan	 hiç	 bir	 durumda	 Yargıtay	 düzelterek	 onama	 kararı	
veremez.	70	
	
m.370’de	sayılan	haller	şunlardır:	

Ø Temyiz	 olunan	 kararın,	 esas	 yönünden	 kanuna	 uygun	 olup	 da	 kanunun	 olaya	
uygulanmasında	hata	 edilmiş	 olmasından	dolayı	 bozulması	 gerektiği	 ve	 kanuna	
uymayan	 husus	 hakkında	 yeniden	 yargılama	 yapılmasına	 ihtiyaç	 duyulmadığı	
takdirde	Yargıtay,	kararı	düzelterek	onayabilir.	

Ø Tarafların	kimliklerine	ait	yanlışlıklarla,	yazı,	hesap	veya	diğer	açık	ifade	yanlışlıkları	
hakkında	düzeltilerek	onama	kararı	verilebilir.	

																																																								
66A.g.e.,	s.141.	
67	PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.551.		
68	A.g.e.,	s.551.	
69	KURU/	ARSLAN/	YILMAZ,	a.g.e.,	s.601.	
70		PEKCANITEZ/	ATALAY/	ÖZEKES,	a.g.e.,	s.552.		
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Ø Karar,	 usule	 ve	 kanuna	 uygun	 olup	 da	 gösterilen	 gerekçe	 doğru	 bulunmazsa,	
gerekçe	değiştirilerek	ve	düzeltilerek	onanır.	

	
Ancak	 esas	 yönünden	 kanuna	 uygun	 olmayan	 kararlar	 ile	 hâkimin	 takdir	 yetkisi	
kapsamında	 karara	 bağladığı	 edalar	 hakkında	 düzelterek	 onama	 kararı	 verilemez.	
(m.370/f.2)	 Bu	 hükümden	 amaç	 Yargıtay’ın	 düzelterek	 onama	 kararını	 alt	 derece	
mahkemesi	 hâkiminin	 takdir	 yetkisini	 bertaraf	 edecek	 şekilde	 kullanarak,	 bir	 nevi	 alt	
derece	 mahkemesi	 yerine	 karar	 vererek	 alt	 derece	 mahkemesinin	 direnme	 kararının	
önüne	geçmesini	engellemektir.	71	
	
	

Stj.	Avukat	
İrem	ABUL
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