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  MEDENİ USUL HUKUKU 

 

 TAHKİKAT                                                                                                                               13.02.2019 

 Tahkikat, hukuk yargılamasında riayet edilmesi gereken üçüncü aşama olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yargılamanın esasını oluşturan bölümdür. Dolayısıyla tahkikat 
aşamasında davacı ile davalının ileri sürmüş olduğu iddia ve bu iddiaları ispat için ileri 
sürmüş olduğu deliller mukayese edilerek araştırılır. Tahkikatın temel amacı budur, 
tarafların mahkeme huzurunda bir araya gelerek iddialarını karşılıklı olarak tartışmalarıdır. 
İddiaların karşılıklı olarak tartışılmasında göz önüne alının unsurlar delillerdir. Bu delillerin 
incelenmesi tahkikat aşamasında gerçekleşecek faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. M. 
143 vd. hükümleri tahkikata ilişkin hükümlerdir ancak bu hükümleri ikiye ayırarak 
incelemenizi tavsiye ederim. 143-146 arası genel hükümler iken 147 ve devam eden 
hükümler ise duruşmaya ilişkin hükümlerdir.  

Tahkikat duruşmasız yapılır mı? Usul hukuku perspektifi açısından ele almamız gereken 
önemli bir sorudur. 146. Maddeye baktığımızda ‘mevcut delillerle davanın aydınlanması’ 
başlığını taşır: 

MADDE 146 – (1) Mahkeme, taraflarca gösterilmiş olan delillerin incelenmesinden sonra, 
davanın muhakeme ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını anlarsa, tahkikatın bittiğini 
kendilerine bildirir. 

146. madde uyarınca bir kanaat tesis edebileceğimiz aşama, bizim şuana kadar gördüğümüz 
ön inceleme aşamasına denk gelir. Ön inceleme aşamasının sonunda özellikle usule ilişkin 
hususları tutanak marifetiyle çözüme kovuşturmuş, bir şekle bağlamış, aynı zamanda 
zamanaşımı ve hak düşürücü süreler ile ilgili kararını vermiş ve de tarafların sunmuş olduğu 
iddia ve delillerle artık davayı kendi kanaatine istinaden çözebileceğini görmekte ise kanuna 
göre tahkikat yapmadan da yargılamayı devam ettirebilir. Yani HMK m. 186 uyarınca sözlü 
yargılama aşamasına geçebilir. Bu kanunun mantığıdır ancak 147 ve devam eden hükümler, 
en azından bir tek duruşma yaparak tahkikatın şeklen de olsa dosyada yer alması 
gerektiğini söylemektedir. Tekrar etmek gerekirse hakim, 146. Madde uyarınca tatmin 
olmuş olsa dahi esasa ilişkin kararı tesis etme noktasında mutlak suretle en az bir kez 
duruşma gerçekleştirip, tahkikatı o duruşmaya özgüleyip yargılamanın devam eden aşaması 
olan sözlü yargılama aşamasına geçmek zorundadır.  

Bu husus usul hukukunda çok tartışılmış bir meseledir. Eski usul kanunu zamanında 
tahkikatın yapılmasının zorunlu olup olmadığına ilişkin çok çeşitli teoriler vardı. Yeni kanun 
146. Madde ile birlikte bunu bir nebze olsun bunu muhafaza etmekle birlikte 147 ve devamı 
hükümlerinde tahkikatın bir zorunluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Bu genel kuraldır, 
istisnaları ise tahkikat yapma mecburiyetinin olmadığı (duruşma yapma mecburiyetinin 
olmadığı) hallerdir. 
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Bu ne zaman söz konusu olabilir? Ön inceleme aşamasında nihai kararla davanın 
neticelendiği haller söz konusu olabilir. Özel mahkemelerde, örneğin icra mahkemesinde bazı 
davaların dava dilekçesi üzerinden neticelenmesi mümkündür. İcra mahkemesinin bu 
nitelikteki yargılama faaliyeti elbette tahkikat yapma mecburiyetinin olmamasıdır. En net 
örnekleri şikayet, itirazın kaldırılması müracaatlarıdır. Bu tip davalarda icra mahkemesi 
tahkikat aşaması gerçekleştirilmeden davayı karara bağlar. Bir diğer önemli nokta, resen 
araştırma ilkesinin cari olduğu davalarda da tahkikat gerçekleştirilmeksizin hükümle davanın 
neticelendirilebilmesi mümkündür. Bunlar temel istisnalardır. 

Davacının talep konusu hakkında hükme varabilmek için dilekçeler teatisiyle tarafların ileri 
sürdükleri iddia ve savunmaların, yani vakıaların, gerçekliğinin ve geçerliliğinin araştırılıp 
saptanmasının yapıldığı aşamaya tahkikat aşaması adı verilir. Dolayısıyla tahkikat aşaması 
dediğimiz üçüncü yargılama aşaması hem taraflara hem de hakime bazı yükümlülükler 
getirmiştir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi dava taraflarının aleyhine ya da bazı 
hallerde ikisinin de aleyhine neticelendirilmesine neden olabilir. Bu yükümlülükler nelerdir? 

Tahkikat aşamasında ilk yükümlülük duruşmaya davete riayet etmektir. Çünkü tahkikat 
denilen aşama özü itibariyle duruşmalardan oluşmaktadır. Birbirini tamamlayan çeşitli 
duruşmalar gerçekleşerek tahkikat aşamasının tamamlanmasına sebep olur. Duruşma 
yapılmaksızın bir tahkikatın varlığından söz edilemez. Buna riayet etmemek taraf ya da 
taraflar aleyhine sonuç doğuracaktır. 

İkinci olarak hakim de tahkikat aşamasına özellikle disiplin hükümlerine riayet ederek 
gerçekleştirmekle yükümlüdür. M. 152’de soru yöneltmeye ilişkin bir hüküm vardır. Davanın 
tarafları soru yöneltmeden istifade ettikler zaman artık hakimi devre dışı bırakıp doğrudan 
duruşma zaptının düzenlenmesini gerçekleştirebilmektedirler. Bu hakim aleyhine bir hüküm 
ve davanın tarafları lehine bir haktır. Bunun gibi tahkikat aşamasında çeşitli yükümlülükler ve 
haklar özel olarak kanun tarafından düzenlenmiştir. 143 ve 146. Maddelerin getirilme sebebi 
buna ilişkindir. 

143. maddeden başlayalım. Tekrar etmek gerekirse tahkikat aşaması davanın taraflarının 
dava dosyasına sunmuş oldukları vakıaların değerlendirilmesi, gerçekliliğinin ve geçerliliğinin 
saptanması marifetiyle olmaktadır. Hangi vakıa ya da davaların gerçekliğinin ya da 
geçerliliğinin saptanması tahkikat aşamasında söz konusu olacaktır? HMK m. 140’a atıf 
yaparak ön inceleme aşamasındaki tutanakta saptanmış olan vakıalarla ilgili tahkikat 
aşamasında faaliyet gösterilir. Yani 143. Maddede tahkikatın konusu olarak addedilen husus 
140. Maddede yer alan ön inceleme tutanağında tarafların uyuşamadıkları, tarafların 
arasında nizalı olduklarını kayda aldıkları vakıalardır. Tarafların arasında niza konusu 
oluşturmayan vakıaların tahkikat konusu edilmesi söz konusu değildir. 2011 yılı sonrası 
uygulamada buna riayet edilmesi esastır. Ön inceleme tutanağında nizalı olarak 
kaydedilmemiş olan herhangi bir vakıanın tahkikatta inceleme konusu yapılabilmesi söz 
konusu olmayacaktır. Ayrıca herkesçe bilinen vakıaların da tahkikat aşamasında inceleme 
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konusu yapılabilmesi imkan dahilinde değildir. Genel tecrübe kurallarıyla, genel kanaat ve 
bilgisiyle bilinebilecek – taraflar üzerinde uyuşamamış olsalar dahi – vakıalar tahkikat konusu 
olmayacaktır. Dolayısıyla bunlara ilişkin herhangi bir ispat külfeti ve aynı zamanda delil 
sunma yükümlülüğü de yoktur. 

HMK 143: “Tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmalar birlikte incelenir.”  

Bu tek cümleden ibaret fıkranın içinde pek çok husus yer almaktadır. Önce davacının iddiaları 
incelenecek, davalının savunmaları incelenecek ya da hakim, davanın taraflarının iddia ve 
savunmalarını bir sıralamaya tutup onları tek tek tüketerek mi sonuca varacaktır? M. 143\1 
bu açıdan tamamen hakime bir takdir hakkı bırakmıştır. Örneğin dava şartlarının incelenmesi 
açısından m. 114’te herhangi bir sıralama yoktur. Hakim kendi kanaatine göre bir inceleme 
yapacaktır. Tavsiye edilen ise önce muhakeme sonra taraflara ve sonra da dava konusuna 
ilişkin dava şartlarının incelenmesidir. Hakim de m. 143\1 uyarınca ve m. 30, usul ekonomisi 
ilkesi gereğince en hızlı bir şekilde esasa ilişkin karar vermek için hangi iddiaların karşılıklı 
olarak incelenmesinin esas alınacağına kanaat getirirse, o sıralama ile incelemeye başlar. 

Davacının ya da davalının sunmuş olduğu vakıalar, yani dava sebeplerinden bir kısmı davanın 
çözülmesi için esas oluşturuyorsa ya da o davanın görüldüğü mahkemenin görev alanı 
dışında kalıyorsa 143\1 uyarınca hakim, ön inceleme tutanağında uyuşulmamış vakıaları nasıl 
tasnif edecektir? İlk olarak kendi görev alanına girmeyen vakıaları ayırıp görevsizlik kararı 
verecek, ikinci olarak ön sorun teşkil eden vakıaları önceleyip çözüme kavuşturacaktır – 
Örneğin hakimin reddi, isticvap talebi -. Genel doktrin görüşüne göre ön sorun oluşturan 
vakıaları ikinci sıraya koyacaktır. Bekletici mesele oluşturabilecek hal varsa yargılamayı 
erteleyecek, bekletecektir. Üçüncü sırada ise kendi kanaatine göre yargılamanın 
neticelenmesi en hızlı şekilde nasıl gerçekleşecekse ona göre vakıaları incelemeye 
başlayacaktır. Kanun esasa ilişkin hükme varılacak bu yolda herhangi bir şekilde hakimi 
sınırlamak istememiştir. Doktrin ve Yargıtay kararları, eski kanun zamanında da ve şimdi de 
bu şekildeki bir silsile içinde 143\1 içerisindeki konuların, yani davacı ile davalının ileri 
sürdüğü iddia ve savunmaların incelenmesi gerektiği tavsiye etmektedir. Esas olan husus usul 
ekonomisidir.  

HMK: 143\2: “Hakim, muhakemeyi basitleştirmek veya kısaltmak için resen veya taraflardan 
birinin talebi üzerine tahkikatın her aşamasında iddia veya savunmalardan birinin veya bir 
kısmının diğerinden önce incelenmesine karar verebilir”. 

 Bu madde bizi yanıltmasın, burada zikredilen husus hakimin mutlaka karara bağlaması 
gereken bir husus değildir. Hakim tahkikat aşamasında her daim serbest bir şekilde kendi 
kanaatine istinaden faaliyet gösterir. Bunu bir yol haritasıymış gibi taraflara deklare etmek 
zorunda değildir. İkinci fıkra birinci fıkranın nasıl uygulanabileceğine ilişkin genel bir 
düzenleme içermektedir.  



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU  
 Sayfa 5 
 

Davanın devam eden sürecinde hakim, tahkikatın ilk aşamasında kanaat getirdiği silsileyi 
değiştirebilme imkanına sahiptir. 143\2 bunu da teminat altına almaktadır. Hakim bu hususa 
riayet etmez ise bu bir istinaf mahkemesine müracaatta kararın kaldırılması sebebi değildir. 
Sadece hakimin hukuki sorumluluğu söz konusu olabilir. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren 
fiilen devreye giren hedef süre uygulaması vardır. UYAP sistemi üzerinden dava açtığınızda 
size bu davanın hangi süre içinde tamamlanacağını söylüyor. Örneğin bugün itibariyle Sulh 
Hukuk Mahkemesinde bir dava açtığınızda İstanbul için 420 günlük bir süre verir. İşte bu 420 
günlük sürenin aşılması söz konusu olmuşsa 143. Maddeye riayet edilmemiş olması, davanın 
uzamasından menfaati ihlal edilen taraf açısından bir iddia olarak ileri sürülebilecektir. Hedef 
sürenin getirilmesi kanaatimizce arabuluculukta davanın 420 gün süreceğinin belirtilerek 
davacının gözünün korkutulması için getirilmiştir. 

Dolayısıyla tahkikatın konusu sadece vakıalar oluşturur. Tahkikatın konusu 
oluşturmayacak, incelenmeyecek hususlar; ön inceleme aşamasında görülmesi 
gerekenlerin tahkikat aşamasında incelenmesi söz konusu olamaz. Peki incelenmişse, 
örneğin halen hakim yetki itirazını tahkikat aşamasında incelemeye çalışıyorsa bu doğrudan 
disiplin suçunu oluşturur, aynı zamanda da 143. Maddenin ihlalidir. 

‘Tarafların dinlenilmesi’ başlıklı m. 144’ü incelemeye başlayalım. 

HMK 144:Tarafların dinlenilmesi 

Tahkikat aşamasında mahkeme, her iki tarafı usulüne uygun olarak davet edip, davada ileri 
sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir. 
Mahkemenin, dinlenilmek üzere mahkemeye gelmeleri için iki tarafa vereceği süre iki 
haftadan az olamaz. Bu süre, gerektiğinde, mahkemece resen veya iki taraftan birinin talebi 
üzerine uzatılabileceği gibi kısaltılabilir. 

 

 Burada bizim bir dipnotumuz vardır. Tahkikatın esas olarak duruşmadan oluştuğunu ve 
duruşma disiplinine riayet edilmesi gerektiğini söyledik. Duruşmaya taraf ya da taraf 
vekillerinin usulüne uygun olarak davet edilmesiyle tahkikat duruşmasının 
gerçekleştirilebileceğini söyledik. Bir de m. 147 vardır. Bu m 144 ile 147. Maddeler aynı 
mıdır? Şuan ki ders kitaplarında bu iki madde bir arada anlatılmaktadır. Yani tarafın 
dinlenilmesi ile tahkikat duruşması aynı şeymiş gibi anlatılmaktadır. Dava derdest iken 
hakimin taraflara müracaat edebileceği iki yol vardır: Birincisi isticvap (m. 169) ikincisi ise 
tarafların dinlenmesidir. Bunlar hakimini kuvvetlendiren, hakimin yargılama faaliyetini 
yürütürken ona tanınmış özel imkanlardır. İsticvaptan istifade ederek taraf ağzından ikrar 
elde etmeye çalışılır, tarafların dinlenilmesi ile de vakıaların açıklığa kavuşturulması 
sağlanabilir. Yani hakim, tarafın dinlenilmesini m. 144 uyarınca karara bağlar. Dinlenmek 
üzere tarafları duruşmaya çağırırsa hedef, lehe olan vakıaların açıklığa kavuşturulmasını 
sağlamaktır. Yani tarafın dinlenmesi, tarafın isticvap edilmesi özel bir tahkikat 
duruşmasıdır. Eski deyimle meşruhatlı davetiye ile yani şerh düşülmüş bir davetiye ile bu 
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faaliyetin yürütüleceği duruşmaya tarafın çağırılması esastır. Bu özellik arz etmeyen 
duruşmada tahkikat konusunu oluşturan vakıaların karşılıklı olarak müzakeresi 
gerçekleşecektir. Aksini kabul edecek olursak ulaşacağımız sonuç iki aynı madde olması 
nedeniyle kanunun abesle iştigal etmiş olduğudur.  Ancak bunu kabul etmemiz mümkün 
değildir. HMK m. 144 ve m. 147’nin muadil hükümleri aynı madde içerisindeydi. İsviçre usul 
kanununda olduğu gibi bizim usul kanunumuz da bunu ayırmıştır, iki ayrı imkan olarak 
düzenlemiştir.  

Dolayısıyla tarafın dinlenilmesindeki amaçlanan hususu tekrar söyleyelim: Taraf 
dinlenirken sorgulanmaz, taraf dinlenirken aleyhine olan hususlar kendisine sorulmaz; 
hakimin tarafın lehine olduğunu kanaat getirdiği ve dilekçede ya da tutanakta net bir 
şekilde belirmeyen hususların açıklığa kavuşması için diyaloga geçer. Bu soru sormak olarak 
da gerçekleşebilir, kendisine açıklama yapma fırsatı tanımak şeklinde de gerçekleşebilir. 
Dolayısıyla iki farklı kurum olan isticvap ve dinlenilmenin kanunda net bir şekilde amacı 
farklıdır. Bunlar özellik arz eden tahkikat duruşmalarıdır. Normal, adi, sıradan bir tahkikat 
duruşmasının içinde isticvap faaliyeti gerçekleştirilemez. Tarafın dinlenilmesi taraf var ve 
kabul etmiş ise gerçekleştirilebilir. Kanun bu şekilde söylemektedir. 

Tahkim yargılamasında, taraflar tahkim sözleşmesine genellikle bir hüküm koyarak HMK’nın 
yargılama faaliyetine ilişkin hükümlerin uygulanmasını kararlaştırırlar. Tarafların arasında bir 
ihtilaf doğup hakeme gittiklerinde hakem bir hakim gibi dilekçeler teatisini, yetkiyi 
inceleyecek ön incelemeyi tamamlayarak tahkikata geçecektir. Tahkikata geçtiği zaman 
tahkikat duruşması yapmak zorundadır. İhtiyaç hasıl olur ise tarafların dinlenmesi için 
tahkikat duruşması yapabilir ya da tarafın isticvabına özel bir duruşma da yapabilir. İkisinin 
bir arada gerçekleştirilmesi mümkündür ancak 144 ya da 169 uyarınca bunun mutlaka tarafa 
tebliğ edilmesi gerekir. Dinlenme açısından ise icazet aldıktan sonra uygulama imkanına 
hakim sahiptir. Ancak maalesef usul kitapları bu ayrımı hiç yapmamaktadır. Aynı zamanda m. 
144’teki yükleme baktığımızda mahkeme tarafı ‘dinleyebilir’ demektedir. Dolayısıyla 
144\1’deki bu insiyatif bizi m. 146’ya götürmektedir. Yani tarafların dinlenilmesinin mecbur 
olmadığını ispatlayan hükümdür. İsticvap edebilir, tarafları dinleyebilir ancak tarafları 
tahkikat duruşmasına çağırmak zorundadır (m.147). 

Hakimin davayı aydınlatma ödevi m. 31 açısından ve Yargıtay içtihatları bakımından açıkça 
ifade edilmiş bir faaliyettir. Hakimin bu ödev kapsamında kullanabileceği en etkili yollardan 
birisi tarafların dinlenilmesidir. Hatta hakimin buna riayet etmemesi istinaf mahkemesi 
tarafından bir kaldırma sebebi olduğu da belirtilmektedir. İş mahkemesindeki, aile 
mahkemesindeki davalarda bu vurguyu çok net bir şekilde görmekteyiz. Hakim şüpheye 
düştüğü an tarafı dinlemek zorundadır, m. 31 bir ödevdir ve bu maddenin en etkili yöntemi 
ise m. 144’tür. Yargı içtihatları bu şekildedir. 

Taraflarca getirilmesi ilkesi bakımından değerlendirelim. Taraflar getirdikleri vakıalarla 
bağlıdır, tarafın getirmediği vakıanın davaya intikal ettirilmesi mümkün değildir. İddia ve 
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savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı, m. 141’dir. Hakim de bu kurala uymak 
zorundadır ve aynı zamanda denetleyecektir. Peki tarafı dinleyerek m. 141’in ihlaline sebep 
olunabilir mi? Gerek taraflarca getirilme ilkesi m. 25 gerek teksif ilkesi ve gerek m. 141 
uyarınca m. 144’te yer alan tarafın dinlenilmesi müessesesi hakim tarafından 
gerçekleştirilmek zorundadır. Bunun denetimini hasım ve hasım vekili de yerine getirecektir. 
Özellikle ispat edilecek vakıanın somutlaştırılması açısından da hakimin m. 31 aydınlatma 
ödevi kapsamında tarafları dinleyebileceği kabul edilmektedir.  

Tarafların dinlenilmesi için 144\2’ye göre 2 haftalık bir süre söz konusudur. 2 haftalık bir 
süre tebliğ edilmelidir. Bunun uzatılabilmesinin de mümkün olduğu hükme bağlanmıştır, 
kesin bir süre getirilmemektedir. Bu ikinci fıkra zaten tarafın dinlenilmesinin kendine özgü, 
özellikli bir husus olduğunu da bağırmaktadır. 

Tahkikata özel bir diğer mesele delil sunmadır. Tahkikatın amacı zaten delillerin incelenmesi, 
dosyaya girmemiş olan delillerin dosyaya intikalinin sağlanmasıdır. Örneğin tanık, bilirkişi 
raporu, keşif… hepsinin canlandığı aşama tahkikat aşamasıdır. M. 145’e dikkat etmeliyiz. 
İddianın ve savunmanın yani vakıanın, dava sebeplerinin dava dosyasına sunulabileceği 
periyodun net bir şekilde kanunda belirtildiği hal bir yana deliller özelinde m. 145 bir istisna 
getirmektedir. Ön inceleme aşamasının sonuna kadar davanın taraflarından birisi dava 
dosyasına elinde olmayan sebeplerden dolayı bir delili sunamamış ise; davayı uzatma amacı 
taşımayan bir delili sunmak ister ise, bu iki halden biri gerçekleştiği zaman davanın tarafı 
dava dosyasına o yeni delili sunma imkanına sahiptir. Ön incelemenin sonuna kadar dosya 
ile hiç alakalı olmamış delillerden bahsediyoruz. Bu delil tarafça dava dosyasına sunulduğu an 
müzakereye açık bir delil haline gelmeyecektir.  

145’ten istifade ederek bir delilin dosyaya sunulmuş olması halinde hakimin mutlaka 
bahsettiğimiz 2 halden birinin bulunup bulunmadığını tespit etme mükellefiyeti vardır, 
zorundadır. Yani hakim örneğin bu delil mücbir sebepten dolayı, imkansızlıktan dolayı 
belirlenen periyot içinde dosyaya sunulamamıştır, zorunlu bir delildir ve artık bu delili 
dosyada müzakere konusu yapıyoruz diyebilir. İkinci olarak davayı uzatma amacı taşımayan 
bir delil olmalıdır. Sunulmuş vakıalarla özgülenen nitelikte bir delil ise bunun da dava 
dosyasına müzakere yapılmak üzere kabul edilmesi mümkündür. Dolayısıyla m. 145 
gereğince bir delilin incelenmesi hakimin ön incelemesine tabidir. Aksi halde esasa ilişkin 
hüküm tesis edilirken m. 145’ten istifade edilerek dosyaya sunulmuş olan delilden hakim 
yararlanamayacaktır. Aleyhine delil sunulan taraf da yeni sunulan delile karşı muhalefetini m. 
145’teki hallerden birinin bulunmadığına ilişkin olarak ileri sürebilecektir. Taraftarlarca 
getirilme ilkesinin sonuçlarından birisi ve bir delilin dava dosyasına sunulabileceği en son 
imkandır. Deliller dilekçelerle sunulabilmekteydi, ön inceleme aşamasında gösterilen 
delillerin sunulma mecburiyeti vardı, ön inceleme bittikten sonra sadece m. 145’in 
düzenlediği iki ihtimalden birisinin varlığı halinde bir delilin dava dosyasına sunulma imkanı 
vardır.  
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Bunun bir istisnası vardı, istinaf bitti temyize gidildiğini farz edelim. Elimizde öyle bir delil var 
ki hiçbir kurala takılmadan dava dosyasına koyabilirim. İtfa hallerine ilişkin deliller bir kurala 
tabi olmaksızın dava dosyasına konulabilir, bunu unutmayalım. Elbette bazı hallerde yeni 
sunulmuş delil sırtında yeni bir vakıayı da taşıyor olabilir. Örneğin itfa durumudur. İtfa 
durumu daha önce söz konusu değildir, alacaklı ile borçlu sıfatı birleşmiştir, ibraname ortaya 
çıkmaktadır.Yeni delil sırtında yeni bir vakıa taşıyor ise iddia ve savunma babında taraflarca 
getirilme ilkesi uyarınca dava dosyasına getirilebileceği kabul edilmektedir. Dolayısıyla m. 
145’in bir istisnasıdır. Diğer istisnalar ise hasmın rızası, ıslahtır.  

                                                                    2.DERS 

Davanın konusuna ilişkin eskiden şöyle bir tabir vardı. Davanın esasa ilişkin hükümlere 
doğrudan tesir  edecek tüm hususlar tahkikatın konusunu oluşturur şeklinde.. Bu hali hazırda 
da içtihatlarda yer alıyor. Ancak gene HUMK 140.maddenin ön inceleme aşamasına ilişkin bir 
tutanak hasıl olduğunda esasa ilişkin karara tesir edecek hususların ne olduğunu bu tutanakla 
zapt etmek mecburiyetindeyiz. 

2011 öncesinde bu aşamaların hepsi bir arada olduğu için tahkikat nerede gerçekleşiyor 
sorusu dilekçeler teatisi aşaması sonrası bir yerde olarak cevaplanıyordu. Bu ifadenin önem 
taşıdığı aşama hali hazırda bence ön inceleme aşamasıdır, taraflar esasa ilişkin bir karar 
verilmesi durumunda doğrudan tesir edebilecek unsurların neler olduğunu tespit edip 
bunları ön inceleme aşamasında ön inceleme tutanağına zapt ettirmek zorundadır ki tahkikat 
aşamasında sunulabilsin. 

145.maddeyi de son imkan olarak değerlendirmiştik. Mevcut delillerle davanın aydınlatılması 
hakimin tahkikatın neticelenmesine ilişkin kararı vermesi için şart olan bir durumdur.146. 
maddedeki kanaat oluştuktan sonra artık sözlü yargılama aşamasına yani md 184 uyarınca 
davanın dördüncü aşamasına geçilmesi söz konusu olur. 

Burada önemli olan husus Resen dava dosyasına intikal ettirilen delillerin tam anlamıyla 
tartışma konusu yapılıp tartışmanın tüketilmesidir. Delilin dosyaya girmesi, delilden 
yararlananın delille ilgili iddiaları, hasmın buna ilişkin muhalefeti ,delilin sıhhatli olup 
olmadığının incelenmesi, delilin vakayı ispat gücüne sahip olup olmadığının 
değerlendirilmesi. Bunların tamamı tüketilmeden 146 uyarınca bir kanaat oluşması söz 
konusu olamaz. 

Kanaat olsa bile bu silsilenin dosyada yer alması gerekir. Delil dosyaya girdi, delil sıhhatli mi? 
Delil sıhhatine ilişkin muhalefet var mı? Hakim resen ya da itiraz yoluyla bunu inceleyecek. 
Ardından sunulmuş olan delil vakayla özgüleniyor mu? Sunulmuş olan delilin vakayı ispat 
kuvveti, kabiliyeti var mı? 

Bunların her biri tahkikat aşamasında tüketilmiş olmalıdır. Bunlar bittikten sonra ancak 
146.madde uyarınca hâkim kanaat gösterebilir. Bilirkişi raporunu aldım ama hasma tebliğ 
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etmedim ya da hasma tebliğ ettim bu bilirkişi raporuna ilişkin itiraz dilekçesini bilirkişi 
raporuna dayanan tarafa tebliğ ettirmedim. Yani delil ortada kaldı. Burada 146 da delilin 
müzakeresinin tüketilmesinden bahsediyoruz. Duruşmalarda cereyan eden esas mesele de 
zaten budur. Yoksa karşılıklı olarak birbirine laf yetiştirmek değil. 

Duruşmada taraf ya da taraf vekilinin faaliyetinin ana omurgası özellikle dayanılan özellikle 
aleyhine sunulan delillerin etkisizleştirilmesi ya da etkiye sahip olması açısından faaliyet 
göstermektir.146 da bu faaliyetten bahsediyor. 

DURUŞMA: 

Tahkikat duruşması tahkikatın var olduğunu ispat eden en önemli unsurdur. Ön inceleme 
aşaması tamamlandı, ön inceleme aşamasının zaptı alındı. Dava dosyasında duruşma zaptı 
yok sonra karar metni geldi, tahkikatın gerçekleştiği dava dosyasında ispat edilemedi. Bu 
usule ilişkin aykırılık yani kararın bölge adliye mahkemesinde kaldırılması sonucunu doğurur. 
Duruşmanın varlığını duruşmanın gerçekleştiğini ispat etmek için kullandığımız delil duruşma 
zaptıdır. HMK 154’te bahsedilir. 

Bir duruşma tutanağının harici bir belgeyle ispat edilmesi mümkün değildir çünkü şekli 
hukuka ilişkin önemli delil türlerinden biridir.  

İİK 8/a İcra tutanağında takip işlemleri icrası için icra tutanağı şarttır hem icra müdürü hem 
de memurun hem de alacaklı borçlu ve vekilleri bir başka türlü işlemle takip işlemlerinin ispat 
edilebilmesi mümkün değildir.  

154 uyarınca düzenlenen bir duruşma tutanağı ve  tahkikat aşamasının gerçekleştiğini ispat 
eden bir delildir.Dava dosyasında yer alması şarttır .Bu duruşmanın nasıl gerçekleşeceğinin 
ilgili yönetmelik 212-213-214. Maddelerde: Tarafların ya da taraf vekillerinin duruşmaya belli 
gün, saat, yer belirtilerek davet edilmeleri esastır. Tebligat kanunu 9.maddeye göre davet 
edilirler. Bunun haricinde duruşmaya davet ritüeli yoktur. Eğer taraflardan ya da taraf 
vekillerinden birine 147. Maddede tarif edilmiş usulle bir davetiye gönderilmemişse o tarafın 
yokluğunda duruşmanın yapılması geçersizdir. Aleyhine herhangi bir karar verilmiş, aleyhine 
herhangi bir iddiada bulunmuş olsa dahi müteakip duruşmada ya da herhangi bir araç 
vasıtasıyla kendi aleyhine doğmuş olan sonuçları rahatlıkla kesin bir şekilde ortadan kaldırma 
imkanına sahiptir. Duruşmaya katılmamanın müeyyidesi kanunda davanın devam kabiliyetine 
özgülenmiş ceza hukukundaki sonuçlarıyla karıştırılmamalıdır. Cezada duruşmaya davet söz 
konusu ise katılmamanın neticesi vardır bu da yakalamadır (ıshalen celb) Hukuk 
yargılamasında bu tanık olarak, üçüncü kişi açısından söz konusudur. 

Taraflar ön inceleme aşaması bittikten sonra tahkikat duruşmasına davet edilir. Ön 
inceleme aşamasına gelinmesi tahkikata da davet edildiği anlamına gelmez. Her iki 
duruşmanın davetiye usulü net bir şekilde birbirinden ayrı olmak zorundadır. Bir arada bu 
duruşmaların yapılması mümkün değildir fakat bunun istisnası basit yargılamadır. 
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Basit yargılama peş peşe ön duruşma ile duruşmanın yapılmasına imkan tanımaktadır. Yazılı 
yargılama usulüne göre böyle bir davet celbi birlikte geldiyse o zaman taraf bu usule aykırılığı 
ileri sürmelidir, bu şarttır. İleri sürmedi riayet etti ve duruşmalara devam ettiyse davadaki 
netice/esasa ilişkin karar aleyhine tecelli ettiyse bunu ileri sürerek istinafa gidemez kötü 
niyetli olarak görülür. 

Askıda tutup özellikle usule ilişkin bu durumları sonradan kullanamıyoruz , o an ileri sürmek 
zorunlu. HMK md 147/2 açısından tek aleyhe sonuç yokluğunda davaya devam edilmesi, 
yokluğunda yapılan işlemlere muhalefet edilememesidir . Hiç kimse taraf olduğu davayı 
bizzat duruşmalar için takip etme mecburiyeti altında değil bu mecburiyet sadece taraf 
vekiline, avukata yüklenir. Vekalet almış olan avukat çağırıldığı duruşmaya mazeret 
göndermeksizin katılmamış ise ve o duruşmada müvekkil aleyhine tecelli etmiş hallere karşı 
iddia savunma imkanını kaybetmiş ise müvekkiline karşı sorumludur. Bu bir disiplin 
sorumluluğuna da yol açar mesleki olarak ağır müeyyideye bağlanır. Bu sebeple avukatlar bir 
şekilde ne olursa olsun sebep bulur yollar. 

Yeni yönetmelik ayrıca rutin durumlar ile ilgili düzenlemelerden de bahsediyor HMK 27’yi baz 
alarak açıklayalım. Hukuki dinlenilme hakkı mahkemenin çalışma zamanı açısından 
değerlendirilen temel ilkelerdendir. Bizde mahkemeler mesai saatleri içinde çalışmaktadır. 
Nöbetçi hukuk mahkemesi yoktur fakat bir mecburiyet söz konusu olursa talep üzerine mesai 
günleri içinde mesai saatleri dışına taşılarak yargılama faaliyetleri gerçekleştirilebilir. Bunun 
haricinde imkan söz konusu dahilinde değil. 

İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir delil tespiti gibi taleplerin inceleme üzerine daha önce hafta içi 
bir talepte bulunulmuş ise hafta sonu ya da mesai saatleri dışında da hukuk mahkemesi 
faaliyet gösterebilir. Yönetmelik md 218 de buna ilişkin detaylı bir hüküm bulunmaktadır. 
(Dipnot: Benzeri icra daireleri için de geçerlidir. İcra dairelerinin çalışması açısından 
51.madde söz konusu olmaktadır. Bunun üzerine icra daireleri sabah ezanından bir saat önce 
akşam ezanından bir saat sonraya dek çalışır. Güneşin batmasına göre ayarlanmıştır, gece 
vakti icra takip işlemi yapılmaz. Mahkeme ile icra dairesi arasındaki bir diğer fark ise: gece 
çalışan yerler ya da mal kaçırma ihtimali olan hallerde icra dairesi gece geç saatlerde dahi 
faaliyet gösterebilir. Birbiriyle bağlantılı bu iki yargı mercii arasında 128.maddeye de 
değinmiş olduk.) 

Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası yön 218. Maddede düzenleniyor. 
Halihazırda hukuk mahkemesinde sıklıkla uygulanan bir prosedür değil, SEGBİS üzerinden 
çalışmalar devam ediyor burada UYAP üzerinden taraf vekillerinin bulundukları mahalle 
bürolarından duruşmaya katılıp duruşmanın gerçekleştirilmesidir.149’da bundan bahsedilir 
ama kimlik tespiti vesaire adına UYAP çok dolduğu için bu madde fiiliyatta gerçekleşemiyor. 
Doğrudanlık ilkesine taban tabana zıttır çünkü hakim söz konusu kişileri, uyuşmazlığı 
normalde  bizzat görmekle mükelleftir. 
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Tarafların rızası olmadan 149 ve usuli işlemlerin bu nakillerle gerçekleştirilebilmesi mümkün 
değildir. Taraf ve taraf vekillerinin: 1- İrade beyanı gerek 2-Bu beyanlar tutanağa geçmeli 3-
Bu tutanakların altları imzalanmalı. Bu aşamalar gerçekleşmişse usuli işlemin içindeki hukuki 
işlemin de gerçekleştiği kabul edilir. Bu söz konusu değilse tarafın duruşmada iradi olarak 
beyan ettiği hususların hiçbir sonuç doğurmayacağını daha önce ilk yarıda söyledim, 
tutanağa yansıdığı kadarıyla taraf irade beyanını usuli işlem olarak davaya tesir kabiliyetini 
kazandırabilir. Bundan dolayı duruşma tutanağının düzenlenmesi esnasında taraf ve taraf 
vekili tutanağı dikkatle incelemeli, hazırlanırken nezaret etmelidir. Ceza yargılamasında daha 
efektif bir şekilde uygulanmaktadır. 

HMK154/2 Taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hâkimin izniyle doğrudan da 
tutanağa yazdırabilir. Taraf, taraf vekili olduğu gibi bilirkişi, feri müdahil bu niteliği haiz ilgili 
olarak kabul edilmektedir. Tutanağı tanzim eden zabıt kâtibi ile birebir ilişkiye gidip kendi 
beyanlarını beyan ettikleri şekilde tutanağa geçmesini sağlayabilmektedir. Tutanağı tanzim 
etme yetkisi hakimiyeti sadece hâkime aittir, toplu mahkemeyse heyet başkanına aittir.154/2 
den istifade etmek için talep ve izin almak şart .Bu kapı kapandıysa talep ve izin olmadıysa 
talep var ya da izin verilmemişse 152 ye gidilir. 

HMK152 ise sadece taraf vekillerine getirilmiş bir imkandır. Soru yöneltme açısından 
doğrudan soru yöneltebilir. Burada ipler taraf vekilindedir. Bundan istifade edeceğini deklare 
etmesi, söylemesi yeterli. İzin almasına gerek yoktur. Bu bir haktır.152’den 
yararlandırılmamış olması usule ilişkin esaslı bir aykırılıktır çünkü hukuki dinlenilme hakkı 
(HMK md27) ihlalidir. 154/2 152. Maddeyle bir arada tutularak değerlendirilmeli. 152.madde 
hâkimin iki dudağının arasından çıkacak hususla bağı bir nebze kesiyor. 

-Soru yöneltmede uygunsuzluk kime göre uygunsuzluktur?  

+Avukatlık açısından uygunsuzlukta bir felsefe var, müvekkilin hakkını kullanmak için her 
türlü enstrümanı vekil kullanabilir. Orada kullanacağı iddia, terim önüne engel 
koyulmamalıdır. Hakim taraf vekiline verdiği süre içinde onu dinleyip değerlendirir bu süreç 
için taraf vekilinin tolere edileceği saha çokça geniştir. Taraf vekilinin duruşmadan çıkarılması 
gibi durumlar bu sebeple söz konusu olmaz. Bunu suiistimal ederek kullanacak taraf vekili 
elbet olacak bu durumda bu katalizör ise baro olacaktır, hakim ya da savcı değil. Hakim 
savunmasının çevresini belirleyemez.// 

-Peki soru yöneltme ile iddia ve savunmamızı genişletilebilir miyiz? 

+Duruşmaya katılan taraf, taraf vekilleri, bilirkişi vs. bunlar delildir. En son kertede 145 
uyarınca dosyaya getirilmiş bir delilse ve teksif ilkesini ihlal ediyorsa zaten hakim bunu kabul 
etmiş, göze almış demektir. Halihazırda incelenen delilse 145teki katalizörden de aşıp 
geldiyse ve dosyaya girdiyse artık o mesele söz konusu değil ama eğer tanık, hasım beyanıyla 
yeni bir vakanın zincirleme ile yeni bir delilin dosyaya girme ihtimali söz konusu olursa 1-
Hakim 2-Hasım vekili buna müdahale edecek.  
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Duruşma düzeni: md 151+md 79  

151 de hakime seslenmektedir. md 79 da ise tarafa seslenme vardır .Hakim duruşma 
düzeninde 151i tatbik etmekle mükellef ,vekiller açısından özel olan husus 151/1dir.Avukatın 
duruşma salonundan çıkarılma 79da olduğu gibi mümkün değildir. 

Taraf bunu gerçekleştiriyorsa disiplin hapsi uygulanır. Hukuk mahkemesi  hakimi burada ceza 
mahkemesi hakimiymişçesine hüküm tesis etmektedir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için 
duruşma tutanağına duruşma düzenini ihlal eden taraf ya da 3.kişinin hangi sebeple duruşma 
düzenini ihlal ettiğini yazıp hazırda mevcutsa tanık beyanlarını da alıp zapta kaydetmelidir. 
Avukat bunu yaptıysa bu gibi hallerde baro-cumhuriyet savcılığı-adalet bakanlığı devreye 
girer. 

Ayrıca md 152 de taraf vekilinin soruya muhalefet etme imkanı vardır. Bu soru davayla ilgili 
değildir, bu soru bu kişiye sorulamaz vs. diyebilir, buna ilişkin kararı hakim verir ama bunun 
haricinde tarafın taraf vekilinin sorusu ve soruyu yönelttiği kişinin cevabına itirazen 
müdahale hakkı hasım vekiline tanınmamıştır. 

HMK 153 kayıt ve yayın yasağını aleniyet ilkesiyle birlikte değerlendirmekteyiz. Aleniyet 
ilkesinde davanın kamuya açık olduğundan bahsedilir. İstisnası tarafların talebi söz konusu 
ise gizlilik kararı alınır . Duruşma açısında bu madde aleniyet ilkesini net bir şekilde kısıtlar. 
Basının da hukuk mahkemesinde ses görüntü kaydederek bunu kamuya duyurması mümkün 
değil .Aykırılık halinde TCK 286 ve HMK 151 uygulanır. Disiplin hapsi söz konusu olmaz; 
disiplin hapsi kararı müteakip duruşmada taraf veya taraf vekiliymişçesine girmesiyle 
uygulanır. Aleniyetin sınırı 153.maddedir.Sadece adli mercii,ses ve görüntü kaydını adalet 
komisyonundan izin alma marifetiyle gerçekleştirir. 

Dava dosyasında aleniyet taraflara, feri müdahile ,ilgisi olan 3.kişiye dairdir .Bu sayılan kişiler 
haricinde kimse inceleme imkanına sahip değildir, bilimsel amaçla dahi olsa. 

Avukatlık Kanuna baktığımız zaman avukat ilgilendiği dosyayı inceleyebilir fakat yönetmelik 
ilgisini ispat etmesi ,ilgisini göstermeli ve hakim kabul etmelidir.Gizlilik kararı olmayan 
dosyalarda da bu böyledir. Burada uygulanan yönetmeliktir. Yönetmelikte ve kanundaki bu 
ve bu gibi unsurlar da aleniyetin sınırlarını oluşturur. 

HMK 161 Dosyanın taraf ve ilgililerce incelenmesi. 

HMK 154: TUTANAK  

Duruşmayı ispat eden yegane belgedir. Sadece tahkikat için değil tüm yargılama işlemleri 
açısından bir ispat belgesidir (HMK156) Keşif delil tespiti gibi unsurlar da bunun içindedir 
sadece tutanakla tespit edilebilir, yazılı olması kesindir.154/3 Tutanakta bulunması gereken 
unsurlar… taraf beyanı içinde yer alması gereken bir husus kaydedilmemişse hüküm tesis 
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edilirken bu husus göz önüne alınamaz yazılması ve kaydedilmesi şarttır. Tutanak ayrıca 
resmi bir evraktır 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHKİKAT (DEVAM) 

 DURUŞMA                                                                                                              (14.02.2019) 

En son tahkikat konusuna başlamıştık. Hukuk yargılamasında esasa ilişkin incelemenin 
yapıldığı aşamaya tahkikat aşaması denildiğini söylemiştik. Tahkikatta hakimin araştırma 
yapması söz konusudur. Araştırma yapmasından kastımız ise; tarafların sunmuş olduğu vakıa 
ve bu vakıalara isnat edilen delillerin hakim huzurunda araştırılmasıdır. Ancak hakim bu 
araştırmayı tek başına yerine getirmemektedir. Geçen derste de söylediğimiz gibi taraf ve 
taraf vekilleri ile hakimin aralarında yapmış olduğu kolektif bir çalışma sonucunda tahkikat 
aşaması devam ettirilmek mecburiyetindedir. Bu kolektif çalışmayı sağlayan en önemli unsur 
ise duruşmadır. Duruşma olmaksızın tahkikatın yapılmaması gerektiğini 147. madde üzerinde 
yaptığımız analizde belirtmiştik. 
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Tahkikat içinde tarafların sunduğu vakıaların hem tarafın kendi lehine olan hem de aleyhine 
olan noktasında müzakere konusu yapar, hakimin huzurunda sonuçlar ve tutanağa zapt 
edilir. Zapt edilmiş olan bu hususlar ise esasa ilişkin kararın verilmesi için hakimi bağlayan 
delillerdir. Dolayısıyla biz delilleri sadece tarafların vakıalar üzerinde sunmuş oldukları ispat 
araçları olarak değil, bunun yanında duruşma esnasında tarafların katılımıyla yapılan 
faaliyette oluşturulan tutanakları da ekleyerek göz önüne alıyoruz. Yani duruşma 
tutanaklarında da taraflar gerek vakıalarını gerek delillerini hakim nezdinde berraklaştırmak, 
netleştirmek ve hasmının kendi aleyhine sunmuş olduğu delilleri bertaraf edebilmek için 
vakıa ve delilleri açıklama, onları müzakere yapma imkanına sahip kılınıyorlar. Hakim de işte 
duruşma tutanakların bu gözle inceleyerek esasa ilişkin kararına verirken delil olarak 
değerlendirir. 

Duruşmanın yapıldığını, duruşmanın içinde gerçekleşen faaliyetin neler olduğunu tespit 
etmek için mutlak suretle tutanak hazırlamak gerekir. Tutanak aynı zamanda kanun uyarınca 
resmi belgedir. Peki tutanağın aksinin ispatı mümkün müdür? Bir dereceye kadar mümkün 
değildir, çünkü duruşma tutanağının aksini ispat edecek nitelikte güçlü, kuvvetli bir belgenin 
üretilebilme kabiliyeti yoktur. Ancak doktrinde buna ilişkin çeşitli görüşler vardır:  

Birinci görüşe göre 208. Maddeden hareketle tutanağın sahteliği iddiasıyla ancak ispat 
kudretinin bertaraf edilebileceği dillendirilmektedir. (Sadece sahtelik iddiası) 

İkinci görüşe göre ise (kürsü görüşü) tutanağın aksinin ispatı ancak resmi bir belge ile 
mümkün olabilir. Elbette bunu elde edebilmek kolay değildir. İkinci olarak eğer duruşmada 
cereyan etmiş olan işlem niteliği itibariyle bir hukuki işlem ise ve bu hukuki işlem duruşma 
esnasında tutanağa zapt edilmiş olur ise bu tutanağın aksinin ispatı, yani hukuki işlemin 
aksinin ispatı kesin delille söz konusu olabilir. 

İkinci görüşe göre ikili bir ayrım yaptık, tekrar edelim. Duruşmanın ispatını sağlayan tutanağın 
aksinin ispatı teorik anlamda resmi belge marifetiyle mümkündür. Bunun uygulanması çok 
dar anlamda olabilir. Ayrıca eğer tutanağın içinde tarafların beyanlarıyla bir hukuki işlem 
zapta geçmiş ise bu hukuki işlemin aksinin ispatı taraflarca kesin bir delille sağlanabilir. Çünkü 
tutanağın içeriğine baktığımız zaman 154. Maddenin bentlerini incelediğimizde duruşma 
tutanağının içerisinde sadece tarafların şekli hukuka ilişkin beyanlarının değil, aynı zamanda 
hukuki ilişkiyi ispat edecek bir irade beyanının da duruşma esnasında gerçekleşebileceğini 
açıkça ifade etmektedir.  

O an itibariyle mevcut bir hukuki ilişkiyi yenileyebilirler, mevcut ilişkiyi bertaraf edebilirler 
veya mevcut hukuki ilişkiye dair yeni sonuçların elde edilebilmesi için beyanda bulunabilirler. 
Örneğin bir kira sözleşmesi söz konusu ise bu kira sözleşmesinin süresinin uzatılabilmesi 
mevcut dava içinde duruşma tutanağına geçirilmek suretiyle sağlanabilecektir. Veyahut kira 
borcunun ödenmiş olduğuna dair bir beyan varsa zapta geçirilebilecektir. Bunların tamamı 
duruşma esnasında gerçekleşebilecek beyanlar yani hukuki işlemler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Eğer biz aksinin ispatının mümkün olamayacağını söyleseydik duruşma 
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tutanağına geçmiş olan bu nitelikteki irade beyanlarının aksi hiçbir şekilde ispatı caiz 
olmayacaktı. Dolayısıyla karşı taraf buna karşı bir resmi nitelikte belge bulamayacak ve dava 
bambaşka bir sürece girmiş olacaktır. Açıkladığımız nedenlerle duruşma tutanağının aksinin 
sadece sahtelik iddiasıyla ileri sürülebilmesinin isabetli bir görüş olmadığını söyleyelim. Bu 
aynı zamanda yargı içtihatlarında da kabul edilmiş bir görüştür. 

154. maddeye göre taraf ve taraf vekillerinden ve diğer ilgililerden alınan beyanları hakim 
zapta geçirtecektir. Birinci fıkraya göre hakim aklında kaldığı kadarıyla ya da bazı hallerde 
istediği kadarıyla beyanları zapta geçirebilecektir. Bununla birlikte mutlak olarak tutanağa 
geçirilmesi gereken hususlar 3. fıkrada düzenlenmiştir. Bu fıkrada önemli olanlar, her bir 
duruşma tutanağında duruşma tutanağının tanzim edildiği gün, saat kaydedilmek zorundadır 
ve 154. Madde ile 156. Maddenin uygulanabilmesi için kurucu unsur hakimin ve zabıt 
katibinin imzasının yer alması zorunluluğu vardır. Katılan taraf ve taraf vekilleri ile ilgililerin 
duruşma tutanağının altını imza etme mecburiyeti söz konusu değildir.  

Keşif konusuna geldiğimizde göreceğiz, keşif dava konusu olan şeyin bulunduğu yerde 
gerçekleştirilen bir duruşmadır. Amaç hakimin dava konusu olan şeye beş duyu organıyla 
temas etmesidir. Örneğin bir mahalleye gidilir, mahallede yapılan bu duruşma yerindelik 
ilkesinden ayrılmaktadır. Yani mahkeme duruşma mahkeme salonunda yapılmamaktır. Keşif 
esnasında da bir hakim ve zabıt katibinin bulunması gerekir, dolayısıyla taraflar olmasa dahi 
keşif gerçekleştirilebilir. Bu nedenle keşif gerçekleştirilen duruşmanın da ispatı sadece 154. 
Madde kapsamında hazırlanacak bir tutanak ile mümkündür. Aksi halde keşif bir delil olarak 
ortaya çıkmaz ve başka bir şekilde ispat edilemez. 

 Hangi hallerde taraf ya da taraf vekillerinin veya ilgililerin duruşma tutanağında 
imzalarının bulunma mecburiyeti vardır? Yemin, ikrar, feragat, sulh, kabul gibi işlemler söz 
konusu olmuş ise, tanık beyanı söz konusu olmuş ise mutlaka tarafın, taraf vekilinin veya 
ilgilinin duruşma tutanağını imzalaması gerekir.  

Tanık açısından bir usul öngörülmüştür; tanığın beyanı hakim tarafından zapta geçirtilir, 
sonra sesli olarak tanığa okunur ve tanıktan duruşma tutanağının altına imzası alınır. Eğer 
tanık duruşma tutanağının altını imzalamaktan imtina ederse bu delilin kullanılması açısından 
bir problem ortaya çıkacak mıdır? Hakimin, zabıt katibinin ve taraf vekilinin huzurunda 
gerçekleşmiş bu irade beyanının zapta geçmiş olması delil olarak değerlendirilebilmesi için 
yeterlidir. İmzadan imtina ettiği hakim tarafından kaydedilir. Yani bu halde tanığın tutanağı 
imzalamaması sıhhatine tesir eden bir husus değildir. 

İkinci olarak icrada da benzer bir durum vardır. İcra müdürünün yaptığı en önemli 
faaliyetlerin başında haciz gelir. Haciz mahallinde icra memuru, icra memuru haciz zabıt 
tutanağı düzenler. Bu tutanak HMK 154. Maddeden esinlenerek İİK 8. Maddede 
düzenlenmiştir. Bu maddeye göre haciz işleminin ispatı için haciz memuru bu tutanağı 
düzenlemek zorundadır. Bu tutanağın altında yer alacak en önemli ve gerekli imza ise icra 
müdürünün imzasıdır. Yani haczi yapan icra müdürü tek başına hareket edebilir, gereken 
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imza icra müdürünün imzasıdır. Birbiriyle çok benzeşen ve çelişmeyen iki tutanak türüdür 
haciz zabıt tutanağı ile duruşma tutanağı. 

154\4’e göre ‘Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın 
eki sayılır.’. Burada taraf örneğin bilirkişi raporuna duruşma esnasında itiraz etti ve bunu da 
yazılı olarak da beyan etmek istediğini beyan etti. Bu halde bu itiraz duruşma tutanağına atıf 
yapılarak zapt edilir ve altı taraf ya da taraf vekili tarafından imzalanır. Duruşma tutanağına 
da sunulmuş olan belgenin niteliği ve kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilir. Bu hususlara riayet 
edilmiş olmazsa eğer 154\4’e göre belge niteliğinde değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır.  

Peki bu hükümden istifade ederek delillerin hasredilmesine ilişkin sınır aşılabilir mi? Elbette 
141. Maddenin sonuçları bu maddeye de tesir etmektedir. Taraf mevcut vakıa ve delilleri ile 
örtüşür nitelikteki belgelerin ancak duruşma esnasında sunabilir. Bu kural olmakla birlikte 
tahkikat aşamasında gerçekleşecek faaliyete ilişkin belgeler bunun istisnasıdır. Örneğin ıslah 
dilekçesi, hakimin reddi, bilirkişi raporuna ilişkin itiraz. Bunlar zaten dilekçeler teatisi 
aşamasında gerçekleştirilecek işlemler değildir. Tahkikat aşamasına mahsus işlemler için 
elbette dayanılan belgelerin bu safhada sunulabilme imkanı vardır.  

HMK 156’ya göre “ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri,  ancak tutanakla ispat 
olunabilir.” Dolayısıyla ayrıca bir belge ile ispat edilemez. Çünkü usul hukuku noktasında 
tutanak hakime mahsus kılınmış tek taraflı bir usuli işlemdir. 

HMK 157’ye göre tutanağın örnekleri katılmış olan taraflara talep halinde verilmek 
zorundadır. Aynı zamanda artık bütün hukuk yargılaması UYAP sistemine entegre olduğu için 
UYAP sisteminden ilgili duruşmada gerçekleşmiş olan işlemlerin mahiyeti kontrol 
edilebilecektir.  

Tahkikata geri dönelim. Duruşmaya girdiniz bir takım işlemler yapıldı ancak duruşma 
sonunda zapta bakma imkanınız olmadı, tutanağı alarak adliyeyi terk ettiniz ve akşam 
baktığınızda sizin söylediklerinizle orada yazılı olanlar arasında hiçbir alaka yok. Bu durumda 
taraf veya taraf vekili ne yapabilir? Ders başında söylediğimiz gibi tutanağın ispatı 
mümkündür ancak resmi belge ile aksi ispatlanabilir. Peki resmi belgeyi nereden bulacağız? 
Duruşma yaşanıp bitmiştir, dolayısıyla o an gerçekleşmiş bir resmi belge olmalıdır. Teorik 
anlamda mümkündür ancak fiili anlamda söz konusu olması zordur. Hukuki işlem söz konusu 
ise anlattığımız gibi kesin delille tutanak içerisinde yer alan işlemin aksini ispat edebiliriz. 
Ancak zapta geçirilmiş beyanlar bakımından durum çok farklıdır. Dolayısıyla tutanaktan 
vazgeçilmesi mümkün müdür? Hakim geçmiş duruşma esnasında tertip edilmiş tutanaktan 
vazgeçebilir, değiştirebilir mi? Diğer taraftan taraf tutanağa geçmiş beyanının revize edebilir 
mi?  

Burada usuli işlem teorisinden hareket ediyoruz. Dava dilekçesi bakımından mümkün 
müdür? Davacı tek taraflı usuli işlemi olan dava dilekçesini hazırladı ve mahkemeye 
sunmasıyla ok yaydan çıkmıştır. Böyle bir işlemi değiştirebilir miyiz? Ancak kanunun müsaade 
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ettiği ölçüde mümkün olabilir. Bunun dışında tek taraflı usuli işlemler bakımından irade 
beyanını revize edebilme imkanı yoktur. Noter huzurunda düzenlenen işlemler ispat 
açısından kesin delil mahiyetindedir. Ancak tutanak ondan da kuvvetlidir, hakim huzurunda 
gerçekleşen bir işlem söz konusudur. Dolayısıyla bunu revize edebilme imkanı yoktur. 
Yapılabilecek yegane şey, tarafın ilk duruşmadan önce mahkemeye iradesinin tutanağa 
yansıdığı şekilde değerlendirilmemesi şeklinde bir taleple başvurmak olacaktır. Buna 
“tutanağa itiraz” diyebiliriz. Elbette bu itiraz hakimi bağlamayacaktır, dolayısıyla sonuç alma 
ihtimali zayıf olan bir muhalefet yoludur. Bu halde hakimin takdiri müteakip duruşmada 
müsaade edip yeniden bu konuya ilişkin beyan alma yönünde olabilir. Ancak almaması 
doğrudur. Çünkü tutanağın aksinin ispatı, tutanağın iptalinin sağlanması mümkün değildir, 
kural bu şekildedir. Bundan dolayı tutanak düzenlenirken ve teslim alma anına kadar hakim 
ve zabıt katibinin tarafların ne söylediğini dikkatlice takip etmesi gerekir. 

Dava dosyasının incelenmesi için ilginin ispat edilmesi yeterlidir. Ancak örnek almak için taraf 
olmak gerekir. Bununla birlikte vekaleti ispat ile veya fer’i müdahil olduğunun ispatı ile de 
dosyadan örnek alınabilir. Bunun haricinde dosya üzerinde inceleme ya da örnek alabilme 
imkanının olmadığını belirtelim.   

Duruşmaya katılmak zorunlu mudur? Davanın devam ettirilmesinde menfaat taraf ve taraf 
vekili üzerindedir. Dolayısıyla menfaat açısından duruşmaya katılmak zorunluluktur. 
Katılmaması halinde herhangi bir şekilde zorla tarafın duruşmaya katılması sağlanamaz. 
Bunun istisnaları bilirkişi ve tanıktır. Bunların haricinde hiçbir süje açısından bir müeyyideye 
bağlanmış zorunluluk kanunda düzenlenmemiştir. Hatta bunun yanında duruşma 
yapılmasına dahi gerek olmayan hukuk mahkemesinin inceleme konusu yaptığı haller vardır. 
Tüm hukuk mahkemeleri açısından genel olarak tahkikata ve dolayısıyla duruşmaya 
başlamadan yapılabilecek işlemler nelerdir? Hakimin reddi, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz gibi 
hallerde mahkemenin duruşma yapma zorunluluğu yoktur. Tahkikat niteliğinde faaliyet 
göstermesine rağmen duruşma yapma mecburiyeti olmayan hallerdir bunlar. Geçici hukuki 
koruma tedbirlerinin tamamı bu niteliktedir. Bu hallerde mahkeme vakıayı delilleri kağıt 
üzerinde inceler ve karar verir. Yani duruşma olmadan bir nevi tahkikat yapılır. Bunlar net 
olarak tahkikat işlemleridir ancak duruşma yapılmayan hallerdir. Dolayısıyla bu genel 
örnekler haricinde bir incelenecek husus ön sorun da teşkil etse, esasa ilişkin husus da teşkil 
etse duruşma yapılması zorunludur.  

Duruşma yapma mecburiyetine ilişkin birkaç ihtimali değerlendirelim: 

İlk ihtimal: Zorunlu dava arkadaşlığı halinde tahkikat duruşmasına tüm dava arkadaşlarının 
tebligat vasıtasıyla davet edilmesi zorunludur. HMK madde 60’a göre mecburi dava 
arkadaşlarından sadece birisinin katılmış olması duruşmada tarafın tamamlanması anlamına 
gelecektir. Dolayısıyla duruşmaya devam edilir ve bir tarafın katılmadığı iddiası söz konusu 
olamaz. Ancak dilekçe söz konusu olsaydı mecburi dava arkadaşları bakımından hepsinin 
imzası gerekir ya da hepsi ayrı ayrı imzalayarak bir dilekçe sunmalıdır. Zorunlu dava 
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arkadaşlarından sadece bir kısmı çeşitli beyanlarda bulunur ise duruşmaya katılmayan 
zorunlu dava arkadaşları bakımından bağlayıcı niteliktedir. Eğer mazerete istinaden 
duruşmaya gelmeyen zorunlu dava arkadaşı, aleyhine olan hususları müteakip duruşmaya 
kadar dava dosyasına sunabilirler. Bu durumu duruşma tutanağının aksinin ispatı ile 
karıştırmayınız. Dolayısıyla zorunlu dava arkadaşlığı bakımından geçerli bir mazeret bildirerek 
müteakip duruşmaya kadar aleyhine olan hususlara ilişkin beyanda bulunma imkanı vardır. 

İhtiyari dava arkadaşlığı bakımından bu meseleyi ele almamaktayız. Çünkü her bir ihtiyari 
dava arkadaşı bakımından davanın bağımsızlığı prensibi vardır. 5 tane ihtiyari dava arkadaşı 
olduğunu varsayalım. Tahkikat ortak gerçekleşmektedir ve 3 tanesinin gelmediğini 
düşünelim. Duruşmaya iştirak etmeyenler bakımından sonuç birazdan anlatacağımız 150. 
Maddeye göre dosyanın işlemden kaldırılması söz konusu olur. Gelenler açısından ise dava 
devam eder. Dolayısıyla mecburi dava arkadaşlığı ile ihtiyari dava arkadaşlığı arasında bu fark 
vardır.  

Tekrar etmek gerekirse, mecburi dava arkadaşlığında tahkikat duruşmasına bir kişi dahi 
gelmiş olsa duruşmaya katılan kimse diğerleri adına işlem yapma yetkisine sahip olmaktadır. 
Ancak ihtiyari dava arkadaşlığı bakımından davanın bağımsızlığı prensibi esas olduğundan 
gelmeyen ihtiyari dava arkadaşı bakımından 150. Maddedeki prosedüre riayet etmemişse 
dosyası işlemden kaldırılmasına karar verilir. 

İkinci ihtimal: 

141. madde iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi başlığını taşımaktadır. İlk 
duruşma hukuk muhakemesinde ön inceleme aşamasında yapılır. 141. Maddeye göre ön 
duruşmaya gelmeyen tarafın uğrayacağı bir menfaat kaybı vardır. Buna göre duruşmaya 
katılmayan taraf aleyhine olmak üzere katılan taraf iddiasını ya da savunmasını değiştirip 
genişletebilir. Ön inceleme duruşmasına katılmamanın müeyyidesidir bu.   

Üçüncü ihtimal: 

147\2’de duruşmanın yapılması ve yoklukta yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği 
düzenlenmiştir. Bunun için iki tarafa da davetiye ile bunun bildirilmiş olması gerekir. Yine 
bundan kurtulmanın yolu kanunun gösterdiği gibi geçerli bir mazeret sunmaktır.  

Dördüncü ihtimal: 

İsticvap bizzat taraftan elde edilen beyandır. 171\1’e göre isticvabına karar verilen kimse  
geçerli bir özür sunmaksızın bizzat duruşmaya gelmediği veya gelip de soruları cevapsız 
bıraktığı takdirde mahkemece sorulan vakıalar ikrar edilmiş sayılır. Gelmemenin müeyyidesi 
isticvap için ayrıca belirtilmiştir.  

Beşinci ihtimal: 
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Duruşmaya katılmamanın sonuçları olarak son ihtimal 229. Maddede düzenlenmiştir. Buna 
göre yemin için davet edilen kimse geçerli bir özür olmaksızın duruşmaya gelmemesi halinde 
yemin konusu vakıa hakkında ikrar ettiği kabul edilir. 

Bunlar HMK’da duruşmaya gelmemenin sonuçlarına ilişkin en önemli hükümlerdir. Bir de icra 
hukukundan örnek verelim, borçlu ödeme emrine karşı imzaya itiraz ettiği takdirde başlayan 
icra takibi duracaktır. Bu halde alacaklının itirazın kaldırılması davası açması gerekir. İcra 
mahkemesi hakimi borçlu davalıyı imza incelemesi için duruşmaya çağırır. Borçlu davalı 
itirazın kaldırılması davasının duruşmasına imza incelemesi yapılmak üzere davet edilmesine 
rağmen gelmez ise ve mazeret de göndermez ise imza ikrar edilmiş sayılır ve itiraz kaldırılır. 
Duruşmaya katılmamanın sonuçları olarak HMK’da olduğu gibi İİK’da da açık sonuçları vardır. 
Bundan kurtulmanın en ideal yolu geçerli bir mazeretin gönderilmesidir. Hakim mazeretin 
geçerliliğini tetkik edecektir. Hakimin mazeretin geçerli olmadığına ilişkin kararına karşı 
mazeret gönderen muhalefet edebilir. Bu muhalefet ispat ile mümkündür. Yani duruşmaya 
katılmayan taraf mazeretini ispat edecektir. Gerçekten duruşmaya katılmamaya yol açan bir 
sebep olmalıdır. Bunu taraf vekilleri aynı tarih ve saatte başka bir mahkemede gerçekleşecek 
duruşma veya yargısal faaliyet olarak ileri sürmekteler ve bu meşru bir mazeret olarak 
değerlendirilmektedir. Taraf olan kimse ise örneğin duruşma saatinde işyerinden izin 
alamıyorum şeklinde bir mazeret bildirebilir. Ancak bu mazeret birkaç defaya mahsus kabul 
edilecektir. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                          2. Ders 

Duruşmaya katılmamanın sonuçlarının neler olduğunu bu şekilde görmüş olduk. Ancak 
taraflara 147. Maddeye uygun olarak (duruşma günü, saati, geçerli bir özrü olmadan 
duruşmada hazır bulunmaması halinde yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere 
itiraz edilemeyeceğinin bildirilmesi) taraflara tebligat gönderilmez ise 150. Maddenin 
sonuçlarının doğabilmesi mümkün değildir. Yani 150. Maddenin ön şartı 147’ye uygun olarak 
tebligatın yapılmış olmasıdır.  

Dosyanın İşlemden Kaldırılması: 

150. maddeye baktığımızda tarafların duruşmaya gelmemesi veya gelip de davayı takip 
etmeyeceklerini bildirmesi halini ve sonuçlarını düzenlemiştir. Eski usul kanununda da 
düzenlenmiş bir kurumdur ve 150. Madde ile çok net bir paralellik arz etmektedir. Bu 
nedenle eski içtihatları da günümüzde kullanmaktayız, önemli bir değişiklik söz konusu 
olmamıştır.  

Taraflar mazeret göstermeden tahkikat duruşmasına gelmemesi halinde hakim dosyanın 
işlemden kaldırılmasına karar verir. Yani davacı ile davalının birlikte aynı duruşmaya 
gelmemesinin sonucu dosyanın işlemden kaldırılmasıdır. Önemli nokta hakim sadece bir 
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ihtimalde bu yönde karar veremez, kamu düzenine ilişkin davalarda resen araştırma ilkesi 
geçerli olduğu için dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmemesi esastır. Dolayısıyla 
tasarruf ilkesinin hakim olduğu davalarda uygulanabilen bir hükümdür. Bunun dışında basit 
yargılama usulüne tabi davalar için 320. Maddenin 4. Fıkrasında dosyanın işlemden 
kaldırılmasına atıf yapılmıştır. 

150. maddenin ikinci fıkrası ise taraflardan birinin duruşmaya gelme ancak diğerinin 
gelmemesi ihtimalini düzenlemiştir. Bu halde hakim duruşmaya gelen tarafa davanın 
devamını mı istediğini yoksa dosyanın işlemden kaldırılması mı istediğini sorar. Tarafın 
beyanına dayanarak bu yönde hakimin karar vermesi gerekir. Bununla birlikte gelmeyen 
tarafın geçerli bir mazereti varsa eğer gelen tarafın buna ilişkin beyanının hiçbir sonuç 
doğurmayacağını ekleyelim. Dolayısıyla geçerli mazeret bildirmemiş olan taraf duruşmada 
hasmın iradesiyle bağlıdır. 

Üçüncü fıkrada ise duruşma gününün belirlenmesi için tarafların başvurusunun esas alındığı 
duruşmalar için düzenleme getirilmiştir. Bu durumda taraflar başvuru yapmamışsa son işlem 
tarihinden itibaren 1 ay geçmekle birlikte dosya işlemden kaldırılır. Örneğin tanıkların 
dinleneceği duruşma ya da bazı hallerde hakim duruşma gününün tespiti ve belirlenmesi için 
kaleme müracaat edilmesi yönünde karar da verebilir. Bu gibi hallerde taraflar süresi içinde 
müracaat etmemesi haline ilişkin olarak 3. Fıkra getirilmiştir. 

150. maddenin getirdiği hüküm gayet açık ve nettir. Dosyanın işlemden kaldırılma hali 
kendiliğinden doğan bir sonuçtur. Hakimin dosyanın işlemden kaldırıldığına ilişkin kararı 
izhari (açıklayıcı) niteliktedir. Dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin bir hal gerçekleşmiş 
olmasına rağmen hakimin yargılamaya devam ettiğini varsayalım. Müteakip duruşma veya 
duruşmalar gerçekleştirilmiş olsun. Taraflar bu duruşmalara katıldı ve tahkikat aşaması 
tamamlandı ve sözlü yargılamaya geçildi. O an itibariyle bu durumun gerçekleştiği, hakim 
tarafından resen ya da tarafların beyanıyla ortaya çıkarsa verilmesi gereken karar dosyanın 
işlemden kaldırılmasıdır. Bu aşamada da gözden kaçılırmış olsun, dosya istinaf mahkemesine 
gönderilmiş olsun. Bu halde istinaf mahkemesi, kararın kaldırılması ve dosyanın merciine, ilk 
derece mahkemesine iadesine ve ilk derece mahkemesinin de dosyanın işlemden 
kaldırılmasına ilişkin karar vermesi gerektiğine ilişkin bir karar vermelidir. Çünkü bu hüküm 
kamu düzenine ilişkindir. 

Bu kararın verildiği tarihle dosyanın işlemden kaldırılması halinin gerçekleştiği tarih arasında 
bir fark vardır. İşlemden kaldırılan dosyanın yenilenmesi için süre, izhari nitelikteki kararın 
verilmesinden itibaren gerçekleşir. İstisnai hallerde dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin 
halin gerçekleşmesine müteakip karar verilebilmektedir. 

Dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karar 
niteliği itibariyle bir ara karardır. İşlemden kalkmış olan hukuk mahkemesi davası derdest 
haldedir. Yani hala yargılama konusudur. Dolayısıyla işlemden kaldırılmış dava dosyası ile 
yeni bir dava açılamaz. Üçüncü olarak bu ara karar ihtar mahiyetinde bir ara karardır. 
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Çünkü 150. Maddeyi okuduğumuzda görüyoruz ki taraflara adeta ya süresinde yenileme 
dilekçesi ver ya da davayı açılmamış sayarım demektedir. Sadece katılmayarak dosyanın 
işlemden kaldırılmasına sebep olan kişiye değil, katılıp dosya işlemden kaldırılsın diyen tarafa 
da hitap etmektedir. İlk bakışta çok çelişen bir hal olarak görünse dahi menfaate hasıl 
olabileceğinden kasıtla dosyanın işlemden kaldırılmasına dair beyanda bulunan tarafın da 
dosyanın tekrar ihyası için beyanda bulunmasına imkan tanımaktadır, bu önemlidir. 

Yenileme dilekçesi vermek için genel süremiz 3 aydır. İzhari nitelikteki ara kararın 
verilmesinden itibaren 3 ay içinde yenileme dilekçesi verilmek zorundadır. 3 aylık sürenin 
tamamlandığı tarih itibariyle dava açılmamış sayılacaktır. Yani davanın açılmasına bağlanan 
sonuçların tümü bertaraf olacaktır. Bununla birlikte yenileme dilekçesi 1 ay içinde verilirse 
tekrar harç yatırmaya gerek yoktur.  

Kanunda belirtilen bu net ve kesin süreler içinde mahkemeye yenileme dilekçesinde 
bulunulmuş ise mahkemenin yapacağı iş yenileme dilekçesi ile yeni duruşma gününün 
taraflara tebliğini yapmaktır. Yani yeni tahkikat duruşması günü ile yenileme dilekçesi 
tebliğ edilecektir. Burada yenileme dilekçesinin tebliğ edilmesindeki amaç dosyanın 
işlemden kaldırılmasına ilişkin karardan menfaati olan tarafın yenileme dilekçesine 
muhalefet etmesine imkan tanımaktır. Hakim sadece yenileme talebi ile bağlıdır, yenileme 
talebinin sıhhatli olup olmadığını bir ay ve üç aylık süreler bakımından inceleyebilir, 
incelememiş olsa dahi dosyanın işlemden kaldırılmasına yönelik menfaati olan taraf 
bakımından bağlayıcı değildir. Yani yenileme dilekçesi verildikten sonra gerçekleşecek ilk 
duruşmada dosyanın işlemden kaldırılmasından menfaati olan taraf yenileme talebine 
muhalefet edebilir. Bu halde bu muhalefet bir ön sorun olarak değerlendirilecektir. Bu 
muhalefette dosyanın işlemden kaldırılmasında menfaati olan taraf yenileme talebinin 
süresinde yapılmadığını, harcının yatırılmadığını, yenileme imkanının mümkün olmayacağını 
ileri sürebilir. 

Bir hukuk mahkemesindeki dosyayı taraf, ancak 1+1 kez yenileyebilir. Dolayısıyla üçüncü 
yenileme dilekçesini verme imkanı yoktur. Kanun yolları aşamasında inceleme yapan mercii 
150. Maddeye riayet edilmediğini görürse resen bu kararın verilmesi yönünde bu kararı 
bozar, kaldırır veya düzeltir. Basit yargılama usulüne tabi dosyalar için ise 320. Maddede 
istisna getirilmiş, dosya işlemden kaldırılmış ise taraf ancak bir kez yenileme imkanına 
sahiptir. 

Dosyanın işlemden kaldırılması ancak tahkikat aşamasında gerçekleşebilecek bir husus 
olduğunu söyleyelim. 4. Fıkrada da belirtildiği üzere yenileme dilekçesi ile harç yatırılması 
gerekiyorsa ancak yenileme dilekçesi veren taraf bununla yükümlüdür, karşı tarafa 
yükletilemez. Yenileme dilekçesi ile birlikte yenilenen dava eski davanın devamı 
sayılacaktır.  

HMK 20. Maddenin ilk fıkrasının son cümlesine dönelim: “Aksi takdirde, bu mahkemece 
davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.” Aynı şekilde dosyanın işlemden kaldırılmasını 
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düzenleyen 150. Maddede de yenileme dilekçesi verilmemesi halinde mahkeme davanın 
açılmamış sayılmasına karar vereceği düzenlenmiştir. Her ikisinin de sonuçları benzerdir. 20. 
Maddeden hatırlayacağımız bir hüküm vardı, munzam süre. 20. Madde açısından bu sonuca 
uğramış olan taraf TBK 158. maddesi hükmünden düzenlenen süreye riayet ederek davasını 
açabilir. Bu süreye de riayet etmediyse artık dava açamaz, açılması halinde de hasım 
tarafından muhalefet edilebilir. Bu sonucun aynısı 150. Madde açısından tatbik imkanı 
yoktur. İki sonuç da aynı olmasına rağmen dosyanın işlemden kaldırılması bakımından TBK 
158. Madde uygulanamaz.  

Davanın reddinde ek süre  

      TBK - MADDE 158- Dava veya def’i; mahkemenin yetkili veya görevli olmaması ya da 
düzeltilebilecek bir yanlışlık yapılması yahut vaktinden önce açılmış olması nedeniyle 
reddedilmiş olup da o arada zamanaşımı veya hak düşürücü süre dolmuşsa, alacaklı altmış 
günlük ek süre içinde haklarını kullanabilir. 

150. maddenin 7. fıkrasında “Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davadaki talep 
dahi vaki olmamış sayılır.” hükmü düzenlenmiştir. Bu zaten davanın açılmamış sayılmasına 
ilişkin net bir sonuçtur. Bildiğiniz gibi davanın açılmasının sonuçlarından bir tanesi iyi niyetin 
ortadan kalkmasıdır. Buna istinaden bir görüşe göre 150. Maddedeki hal neticesinde 
davanın açılmamış sayılmasına ilişkin karar verilmiş ve sonuç doğmuşsa eğer sadece iyi 
niyetin ortadan kalkmasına ilişkin sonuç varlığını muhafaza eder.  Aynı şekilde Yargıtay da 
birtakım kararlarında buna yer vermiştir. Bunun haricindeki davanın açılmasının tüm 
sonuçları davanın açılmamış sayılması kararı ile birlikte ortadan kalkar. Nasıl dosyanın 
işlemden kaldırılması hali kanun gereği kendiliğinden doğan bir hal ise davanın açılmamış 
sayılmasına bağlanan sonuçlar da aynı şekildedir. Yani yenileme dilekçesinin 3 aylık sürenin 
içerisinde verilmemesi halinde davanın açılmamış sayılmasına ilişkin sonuç kendiliğinden 
doğar. Aynı şekilde geçmişe yönelik olarak da bu durum belirlenir, tespit edilir. 

32. madde gereği yargılamanın sevk ve idaresi hakime verilmiştir, bu nedenle hakim 
tarafların duruşmaya gelmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermek 
zorundadır. Ön inceleme aşamasında duruşmaya ilişkin olarak bu sonucun söz konusu 
olmayacağını tekrar belirtelim. 32. Maddede yer alan hüküm açık olduğundan dolayı hakim 
olan kanaat; tarafın öninceleme duruşmasına mazeretsiz gelmesi halinde katılan taraf 
kendisine tanının imkandan yararlanabilir. Bu halde dosyanın işlemden kaldırılması hali söz 
konusu olamaz. Dolayısıyla davaya devam edilecektir. 

Duruşmaya ilişkin diğer hükümlerden bahsedelim. Elbette duruşma, duruşma salonunda 
yapılacaktır. Yargıtay içtihatları ve anayasa hükmü uyarınca Türkçe dışında hiçbir dil 
mahkeme zabıtlarında yer alamaz. Eğer yabancı dilde bir belge söz konusu ise yeminli 
tercüman aracılığıyla Türkçeye çevrilir. Türkçe bilmeyen taraf veya tanık söz konusu ise 
duruşmada bir tercümanın hazır bulunması gerekir. Bu şekilde beyanlar Türkçe olarak zapta 
geçirilecektir. Her iki ihtimalde de gördüğümüz gibi esas olan Türkçedir. Aynı şekilde yabancı 
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para alacağına ilişkin bir talep söz konusu ise bunun TL olarak belirtilmesi gerektiğini de 
söylemiştik. Çünkü harcın hesaplanmasında esas alınacak değer TL üzerinden belirlenir. 

                                                                                                                                                                             

 

Ön Sorun – Bekletici Sorun 

163. madde ve devamındaki hükümlerde ön sorun ve bekletici sorunun niteliği belirlenmiştir. 
Ön sorundan eski usul kanununda hadise olarak tanımlanmıştır. Davada vakıalar üzerinde 
silsile halinde hadiseler vardır. Karşılıklı veya tek başına her vakıa kendi özünde bir ön sorun 
ya da hadisedir. Bunlar çözümlenerek davayı sonuçlandırırız. Ön sorun müstakilen tahkikat 
konusu yapılan mesele olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin yetki itirazı bir ön sorundur, 
davalının cevap dilekçesinde öne sürmüş olduğu bir hadise veya olaydır. Hakimin reddi de 
aynı şekilde ön sorundur. Bunlar kendi özünde esasa ya da usule ilişkin bir karar verilmeden 
önce hakim tarafından çözüme kavuşturulması gereken noktalardır. Ön sorun çözmeden 
esasa ilişkin hükme varılamaz. 

-Peki, ön soruna konu olacak olaylar nelerdir? 

+ Ön sorun olarak bir meselenin hakim tarafından göz önüne alınabilmesi için ilk şart hakimin 
kendi görev alanının içinde, kendisinin çözebileceği bir mesele olmalıdır. İkinci olarak ön 
sorunun çözümü esasa ilişkin hüküm verilmesi bakımından şart olmalıdır. Çünkü tahkikat bir 
yana bırakılır ve ön sorun çözülür. Yetki itirazı ön inceleme aşamasında görülür, hakimin 
reddi tahkikat aşamasında. Örneğin tahkikatın tam ortasında senedin aslı sorulmuş, kopyası 
alınmış, tanıkların beyanları dinlenmiş iken senedin sahteliği iddiasında bulunulmuşsa 
sahtelik iddiasına ilişkin mesele kendi özünde çözülmeden davaya devam edilebilmesine 
imkân yoktur. İşte bunların her biri bir kararla çözüme ulaştırılıp esasa ilişkin kararın verilmesi 
yolunda ilerlenmelidir.  

-Ön sorun nasıl ileri sürülür? 

+ Sözlü olarak veya yazılı olarak ileri sürülebilir. Sözlü olarak genellikle tahkikat aşamasında 
duruşmada ileri sürülür. Ön sorun esasa ilişkin veya usule ilişkin olabilir (163. madde). Ön 
sorun iddiasına ilişkin varsa delillerin de ileri sürülmesi gerektiğini belirtelim. 

-Hakim ön sorunu nasıl inceleyecektir?  

-Eğer kanunda özel bir düzenleme varsa o düzenlemeye göre ön sorun incelenecektir. 
Örneğin hakimin reddi bir ön sorundur ve nasıl inceleneceğine ilişkin düzenleme vardır. Eğer 
bir ön sorunun çözümüne ilişkin kanunda özel bir düzenleme yoksa 164. Madde devreye 
girecektir. Bu maddenin genel bir hüküm olduğunu unutmayalım. 164\1: “Hakim, taraflardan 
birinin ileri sürdüğü ön sorunu incelemeye değer bulursa, belirleyeceği süre içinde, varsa 
delilleriyle birlikte cevabını bildirmesi için diğer tarafa tefhim veya tebliğ eder.”  
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-Peki hakim ön sorun incelerken duruşma yapmak zorunda mıdır? 

+ 2. Fıkraya göre ihtiyaç halinde ve ön sorun hakkında iki taraf arasında uyuşmazlık söz 
konusu ise hakim duruşma yapılmasına karar verebilecektir. Dolayısıyla duruşma yapılması 
bir zorunluluk değildir.  

Eski usul kanununda ön soruna dair verilmiş pek çok karar bulunmaktadır. Eski kararlardan 
halen istifade edildiğini belirtelim.  

Zamanaşımı defi, hak düşümüne ilişkin muhalefetin incelenmesi de bir ön sorun teşkil eder. 
Yani bir sorunun ön sorun teşkil edip etmediğine ilişkin hususu hakim değerlendirecek ve ona 
göre inceleyecektir. Özel bir alan tahsis eden ve o aşamayı tükettikten sonra yargılamaya 
devam edilir. Burada ön soruna ilişkin verilen kararlar niteliği itibariyle bazı hallerde nihai 
karar iken bazı hallerde ise ara karardır. Ön soruna ilişkin verilmiş ara kararlarda hakimin 
rücu etmesi mümkündür. Nihai kararlara karşı ise sadece kanun yolunda muhalefet imkanı 
vardır. Örneğin ön sorun talebi reddedilirse bu bir ara karardır ve hakim davadan el 
çekmeyerek davaya devam eder. Ön sorun davanın taraflarından birisinin aleyhine bir netice 
ile ara karara bağlanmışsa, esasa ilişkin hükümle birlikte kanun yoluna başvurulduğunda 
kanun yolu muhalefeti olarak ileri sürülebilecektir.  

Eski hale getirme(95. Madde ve devamı) talebi de bir ön sorun teşkil eder. Buna ilişkin özel 
bir usul öngörülmüştür dolayısıyla 163. Maddeyi burada esas almayacağız. Gizlilik talebi, 
davaya katılma talebi de ön sorun teşkil eder. 

Bekletici soruna geçelim. Bekletici mesele anayasamızda düzenlenmiştir ve anayasa 
hukukunun da konusunu oluşturur: 

7. Anayasaya aykırılığın diğer mahkemelerde ileri sürülmesi  

Madde 152 – Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan 
birinin ileri sürdüğü aykırılık iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin 
bu konuda vereceği karara kadar davayı geri bırakır 

 Anayasada düzenlenen bu hal haricinde bir hususun bekletici mesele yapılıp 
yapılmayacağına hakim karar verecektir. Başka bir yargı merciinin (Ceza, idari yargı gibi), 
başka bir idari merciinin vereceği karar hukuk yargılamasında varılacak hüküm için şart ise 
hakim bekletici mesele yapabilir. Dolayısıyla diğer bir merciin vereceği kararın bağlantılı 
olup olmadığı, bağlantı neticesinde verilecek olan kararın hüküm verilirken tesire sahip 
olup olmayacağı hakim tarafından dikkate alınacak unsurlardır. Bunlara kanaat getirirse 
bekletici mesele yapabilir. Bekletici mesele yapma bu anlamda bir ara karar niteliğindedir. AY 
152’ye göre ise hakim bekletici mesele yapmak zorundadır. 
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Bekletici mesele ön sorun ile benzeşmektedir. Ön sorunda mahkemenin kendisinin 
halledebileceği, görev ve yetki alanındaki bir husus, davanın içinde doğmuş bir hal söz 
konusu olmakta iken bekletici meselede ise başka bir merciin yine o dava ile ilgili 
mahkemenin kendi görev ve yetkisi haricindeki bir inceleme söz konusudur. 

165. maddede düzenlenmiştir. Buna göre iki ihtimal vardır: Mevcutta devam eden 
incelemeden dolayı bekletici mesele ve mevcut dava incelenirken ortaya çıkmış bir müracaat 
zorunluluğu. Sahtelikte buna ilişkin bir durum vardır. Sahtelik iddiasının ceza mahkemesi 
huzurunda dile getirilme mecburiyeti varsa hakim bunu bekletici mesele yapar. Davanın 
içinde ilk kez gerçekleşmiş bir mesele 165. Maddenin içinde yer alabileceği gibi mevcutta 
devam, iki incelemenin de birbirine bekletici mesele yapılabilmesine ilişkin ihtimal göz önüne 
alınmış olmaktadır. Tabi ki bunun ilk duruşmada bekletici mesele yapılması gereken bir husus 
olduğu ileri sürülmelidir. 

Bekletici meselenin faydası çelişkili kararların doğmasına engel olmaktır. Ayrıca aynı 
sebepten dolayı iki farklı incelemenin yapılmasının önüne geçmektedir. Uyuşmazlık 
mahkemesine gidilmesi halinde iki yargı merciinin de bekletici mesele yapması gerektiği bir 
zorunluluk olarak kabul edilmektedir. 

İİK da düzenlenen bir bekletici mesele yapma zorunluluğu vardır. Borca batık terekenin 
mirasçıları bakımından eğer mirası ret süresi içinde terekeye ilişkin olarak mirasçılara icra 
takibi başlatılmış ise 3 aylık ret süresi içinde mahkemenin bekletici mesele yapma 
zorunluluğu vardır. Bu da zorunlu bekletici mesele yapma hali olarak adlandırılabilir. Nesebin 
reddi ile babalık davası bakımından da bekletici mesele yapılabilir. Bağlantı hükme etki 
edileceği ölçüde bekletici sorunda göz önüne alınmalıdır. Dolayısıyla hükme hiç tesiri 
olmayacak bir mesele varsa bekletici mesele yapılmamalıdır.  

Bekletici soruna ilişkin ara kararda gerekçenin yer alması gerekir. Gerekçenin 
gösterilmemesi halinde hakimin hukuki sorumluluğu doğacaktır. Ara karar olduğu için de 
bekletici sorun kararına karşı kanun yoluna gitme imkanı yoktur.  
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20.02.2019 

1.DERS 

Arkadaşlar Evren Hoca ilk derse yaklaşık bir 15 dakika tahkikat aşamasının özetini geçti. 
Tekrar kanun maddeleri ile birlikte aşağıya geçtiği özeti atıyorum: 

Tahkikattan başladık, tahkikatın konusunun üzerinde durduk. Tahkikatın konusunun vakıalar 
olduğunun altını çiziyoruz. Vakıalardan kastım elbette tarafların dosyaya ibraz etmiş olduğu 
vakıalar. Dolayısıyla dava dilekçesinde, cevap dilekçesinde ve ikinci dilekçelerle dosyaya 
intikal etmiş vakıalar üzerinde tahkikat gerçekleşiyordu. Bunun dışında hâkimin re ’sen 
araştırma ilkesinin cari olmadığı davalarda dosyada herhangi bir şekilde vakıa incelemesi 
yapabilmesi mümkün değildi fakat bu kuralın istisnası HMK md145 ‘ti. Dosyaya böylece 
taraflardan biri daha sonra delil sunabiliyordu. Dosyada sunduğumuz delil bildiğimiz üzere 
bir de vakıa taşıyordu. Taşımış olduğu vakıanın delille birlikte 141’den etkilenmeksizin dava 
dosyası kapsamında tahkikatın içine girmesi mümkündür. 

HMK 145: Sonradan delil gösterilmesi 

(1) Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler. Ancak bir delilin sonradan 
ileri sürülmesi yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa veya süresinde ileri sürülememesi 
ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa, mahkeme o delilin sonradan gösterilmesine izin 
verebilir. 

(İstisna burada sadece resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda unutmayalım!) 

Peki, tahkikatın konusunu tüm vakıalar oluşturacak mıdır? 

Ön incelemeye ilişkin vizede yaptığınız çalışma sebebiyle hemen aklınızda canlanmalı. Ön 
duruşma ön inceleme sonunda tarafların bu dava açısından uzlaşmamış olduğu konular 
sadece tahkikatın konusunu oluşturmalıdır. Bunun dışındaki vakıaların tahkikata konu 
edilmesi mümkün değildir. 

Bir diğer husus tahkikatta birden fazla duruşma yapılarak tahkikatın neticelenmesi yazılı 
yargılama özelinde esastır. Basit yargılama usulünde ise sınırlı sayıda tahkikat duruşması 
yapılması söz konusu olacaktır. Basit yargılama usulünde iki tane duruşma ile bitirilmesi 
isteniyor, yazılı yargılama usulünde ise hakim gerek gördüğü taktirde usulünce duruşma 
tertip etme imkanına sahiptir. Duruşmanın amacı tarafların karşılıklı iddialarını müzakere 
etmektir. Önceki derslerde HMK 144 tarafların dinlenilmesi ile HMK MD 147 tahkikat 
duruşması arasında bir fark var mı yok mu meselesini ele aldık.  

Tarafların dinlenilmesi 

MADDE 144- (1) Tahkikat aşamasında mahkeme, her iki tarafı usulüne uygun olarak davet 
edip, davada ileri sürülen vakıalar hakkında dinleyebilir. 

Tarafların duruşmaya daveti 

MADDE 147- (1) Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için 
duruşmaya davet edilir. 



 

Kısaca söylüyorum tarafların dinlenilmesinde esas olan husus davacının ya da davalının 
dosyaya sunmuş olduğu vakıanın açıklattırılması. Tahkikat duruşması bu nitelikte değil 
tahkikat duruşmasında müzakere karşılıklı tartışma esası üstünde durulan bir durum var bu 
da şunu ortaya koyuyor: HMK 169/İsticvap,144 Tarafların dinlenilmesi nevi şahsına 
münhasır/özel nitelikte tahkikat duruşmaları yapılmasını gerektiren hallerdir. Hâkim tarafları 
dinlemek, isticvap etmek üzere duruşmaya çağırır ise bunu özel davetiyeyle tebliğ edip 
çağırmak zorundadır. Bunu gerçekleştirmemişse hâkimin tahkikat duruşmasının 147. 
Maddeye göre gerçekleşmesi mümkün değildir.144 ve 147 bu farklılığı açıkça kanunda 
ortaya koymuyor biz bu ayrımı göremiyoruz düz okumada birbiriyle mündemiçmiş gibi bir 
hal var.144’ün amacı burada farklıdır  

-Bir diğer husus tahkikat yapmak zorunlu mudur, her hukuk mahkemesi tahkikat yapmalı 
mıdır,147 ve devamından yararlanmaksızın davanın tamamlanabilmesi mümkün müdür? 

Şimdi bir HMK 146’ya bakalım: 

Mevcut delillerle davanın aydınlanması 

  (1) Mahkeme, taraflarca gösterilmiş olan delillerin incelenmesinden sonra, davanın 
muhakeme ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını anlarsa, tahkikatın bittiğini 
kendilerine bildirir. 

146.maddedeki durum, hâkimin tatmin oluşu, ön inceleme aşamasının sonunda olur. Bunun 
üzerinde doktrinde çok fazla tartışma gerçekleşmiş.146’dan esinlenerek tahkikat yapılmasına 
lüzum olmadığı yönünde hukuk mahkemesi tahkikat yapılmasına lüzum yoktur kararı 
veremeyeceği kabul edilmektedir. Burada sanki bir takdir yetkisi hakime tanınmış gibi bir 
durum var ama bu takdir hakkını tahkikat duruşması yapmama yönünde kullanamayacaktır. 
Bunun istisnası icra mahkemesi örneğidir çünkü burada yargılama usulüne ilişkin icra iflas 
kanununda özel hükümler bulunmakta (İnceleyebilirsiniz İİK Kanunu md:18) Mesela :Geçici 
hukuki koruma tedbirleri burada tahkikat yapmasına gerek olmaksızın ön sorunmuş gibi 
incelemesini yapıp tamamlıyor. Dolayısıyla duruşma yapmak bir zorunluluktur aynı hal istinaf 
aşamasında da geçerlidir. İstinaf aşamasında duruşma yapılamayacak yer ayrıca kanunda 
gösterilmiştir. Buna muhalif bir şekilde istinaf yargılamasının yapılması istinaf aşamasından 
çıkacak karar temyize tabi bir kararsa bozma sebebidir. 

Mahkemenin çalışma zamanı, ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası gibi 
hükümleri kanundan okuyarak geçebilirsiniz. 

HMK 150 önemli burada tarafların tahkikat duruşmasına gelmemeleri halinde oluşacak 
sonuca bakılıyor. 

Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması 

HMK 150- Tarafların Duruşmaya Gelmemesi , Sonuçları ve Davanın Açılmamış Sayılması 

 (1) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de 
davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar 
verilir. 



 

(2) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri 
gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam 
edilir veya dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, 
yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez. 

(3) Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hâllerde gün tespit 
ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır. 

(4) Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay 
içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, 
duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı 
tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, yeniden harç 
alınır, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek 
yenilenen dava, eski davanın devamı sayılır. 

(5) İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin 
dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt 
kapatılır. 

(6) İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava, ilk 
yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi hâlde dava açılmamış sayılır. 

(7) Hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davadaki talep dahi vaki olmamış sayılır 

 Biz hukuk yargılamasında sadece iki aşamanın içinde duruşma gördük. Ön incelemede ve 
tahkikatta ön inceleme duruşmasına katılmamanın müeyyidesi taraflar bakımından katılan 
tarafın HMK 141m maddenin aşılabilmesiydi ama 150.maddede sonuç daha ağır. Tahkikat 
duruşmasına gelinmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılması dosyanın işlemden 
kaldırıldıktan sonra davanın her iki tarafının da yenileme dilekçesi vererek 3 aylık hak 
düşürücü süre için dosyayı yeniden işleme koyabilmesi mümkündür. İlk bir ay harca tabi 
değil fakat sonraki iki ay için harç ödenmesi söz konusudur. Yazılı yargılama usulünde en 
fazla iki kere taraflar dosyanın müracaata kalması/işlemden kaldırılması sebebiyle yenileme 
dilekçesi ile yargılamayı yenileme imkanına sahiptirler. Bu durum basit yargılama hususunda 
sadece bir kez söz konusu olabilmektedir. Sonuç dosya işlemden kaldırıldı, üç ay içinde 
dilekçe verilmedi ise davanın açılmamış sayılmasına ilişkin sonuç doğar. Buna ilişkin pek çok 
sonuç üzerinde de durduk. Madde 150 önemli. Aynı zamanda dosyanın işlemden 
kaldırılması kendiliğinden doğan bir durumdur. Dosya işlemden kaldırılmamış yargılamaya 
devam edilmiş yeni tahkikat duruşması yapılması söz konusu olsa dahi hükümle birlikte ilk 
derece mahkemesi hakimi onu ıskaladıysa istinaf aşamasında bölge adliye mahkemesine 
usule ilişkin bu aykırılığı tespit edip kararın kaldırılması ya da dosyanın işlemden kaldırılması 
yönünde karar verilmesi gerekir. Dosyayı çok sonraki bir safhada ele almış olan hakim bunu 
tespit ettiği an rücu eder geçmişe dönüp o an doğmuş olan o hakkı tespit edip dosyadan el 
çekme kabiliyetine sahip olacaktır. 

Birde TBK 158’den yararlanılamayacağını söyledik. Dikkat! HMK 20’ye atıf yaptık burada 
görevsizlik/yetkisizlik kararının ardından süreden istifade edebilmek için süreden 
yararlanabiliyorduk, burada aynı sonuçtan istifade edebilme kabiliyeti yoktur. Duruşma 



 

düzeni, soru yöneltme üzerinde durduk. Tutanak duruşmanın ispatını sağlayan yegane 
husus, belgeydi ispat kabiliyetine sahip olduğu HMK 155.156 ve 157’den anlaşılıyordu. 
Teorik olarak aksinin ispatı caizdir dedik ama fiili olarak tutanağın ispatı mümkün değildir. 
Tutanağa o an itibariyle muhalif olmak şarttır, tutanağın sıhhatini tutanağın düzenlemesi 
sırasında muhalif olan taraf ya da taraf vekili itirazı gerçekleştirmelidir. 

ÖN SORUN/BEKLETİCİ SORUN 

Esasen kitaplarda da belirtildiği gibi bekletici sorun niteliği itibariyle aynı zamanda bir ön 
sorundur. Dolayısıyla hukuk mahkemesi hakimi ilk derece yargılamasında ön sorunu çözerek 
hükme varmak zorundadır. Tahkikat aşamasında da ön sorun doğabilir. Ön inceleme 
aşamasında da ön sorun doğabilir. Bir iddianın ya da bir savunma sebebinin ön sorun teşkil 
edip etmeyeceğine karar verecek olan hukuk yargılamasını yürüten hakimdir (Tarafların ön 
sorun iddialarıyla bağlı olmaksızın demek oluyor ki dikkat edin) hukuk yargılamasında 
tarafların iddia ve savunmaları sonucu doğan ihtilafın bir kısmı tahkikatta delil analiziyle 
çözülüyor bir kısmı ön sorun olarak ayrıca müzakere ediliyor. 

Ön sorun tahkikatın içinde de bir öncelik taşıyor. Ön sorun ön inceleme içinde de bir öncelik 
taşıyor. HMK 164 özellikle ön sorunun nasıl inceleneceğine ilişkin tahkikat aşamasında ayrı 
olarak kendine bir prosedür benimsemiştir. Bu prosedüre uyularak unsur çözüme 
kavuşturulmak zorundadır ve ön sorun neticesinde verilecek olan karar iki türdür: 

1Ön soruna ilişkin iddiayı kabul eden artık yargılamanın devam eden seyri üzerinde süreci 
gerçekleşecek rücu edebilme imkanı elbette var. Hangi durumlarda? Ön sorun incelenirken  
tarafların sunmadığı yeni bir iddia söz konusu olmuş ise, delil söz konusu olmuş ise, kanunda 
değişiklik gerçekleşmiş ise. Bunların haricinde ön sorunun neticelendiren halden rücu  
edebilmesi esasen mümkün değil. Maddi hukuka ve usul hukukuna ilişkin meselelerde de ön 
soruna ilişkin incelenecek haller doğabilir.  

Ön sorunun ileri sürülmesi 

HMK 163 

(1) Yargılama sırasında, davaya ilişkin bir ön sorun ortaya çıkarsa, ilgili taraf, bunu dilekçe 
vermek suretiyle yahut duruşma sırasında sözlü olarak ileri sürebilir. 

 

 

 

 

 

 

+Ayrıca hakim bir halin ön sorun teşkil ettiğini müstakil bir şekilde tespit edip onu inceleme 
konusu yapabilir. Hakim tarafların yazılı ya da sözlü olarak ileri sürdükleri ön sorunla bağlıdır 

Hemen ön sorundan şu şartları 
çıkarıyoruz: 

1-Yazılı ya da sözlü olacak 

2-Dava derdest olacak 

3-Davanın taraflarınca ileri 
sürülebilecek 



 

yanıtımız HAYIR! Ön sorun iddiasını çözme külfeti altında değil. Hakim önce şuna bakar 
tarafın ya da tarafların ön sorun olarak iddia ettikleri mesele ön sorun olarak incelenmeye 
uygun mu? Bu bir karardır, ön sorun olarak kabul ettikten sonra ön soruna ilişkin inceleme 
prosedürü içinde onu çözüme kavuşturacaktır. 

Ön sorun olarak kabul edilmeme ya da ön sorun olarak kabul edilmenin sonuca varılmasının 
ardından muhalefet edilebilecek safha ancak nihai karar ya da hüküm safhasıdır an itibariyle 
ön soruna ilişkin çözüme karşı muhalefet ileri sürebilmek kanun yoluna gidebilmek mümkün 
değildir. 

Örnek: İlk itirazlar HMK 116.İllk itirazlar bir ön sorundur. Konusu 

HMK 116-  

(1) İlk itirazlar aşağıdakilerden ibarettir: 

a) Kesin yetki kuralının bulunmadığı hâllerde yetki itirazı. 

b) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözümlenmesi gerektiği itirazı. 

c) İş bölümü itirazı. 

-Bu tahkim sözleşmesi caiz mi? Bu tahkim sözleşmesine göre mevcut ihtilaf tahkimle 
çözümlenebilir mi? 

  Bunu inceleyecek karar verecek kabul ederse dosyadan el çekecek, reddederse yargılamaya 
devam edecek. Ayrıca eski hale getirme talebi de bir ön sorundur eski hale getirme talebinde 
bulunan davacı ya da davalı bu talebini ileri sürerken bir usuli işleme ilişkin kesin süreyi ihlal 
etti, kaçırdığını ileri sürüyor. Hakim bunun ön sorun olarak ele alınması için; 

1- Gerçekten taraf bir kesin süre içinde bir usuli işlemini yapmak zorunda mıydı?  

2-Gerçekten o süre içinde o işlem yapılmamış mı? Ardından eski hale getirmeye ilişkin hal 
ve sebeplere hakkında inceleme yapacak ve tarafa tekrar süreyi kazandıracak mesele 
budur.  

Bazı ön sorunlara ilişkin kanunda özel düzenleme var eğer bir ön sorunun çözümüne ilişkin 
eski hale getirme gibi, hâkimin reddi gibi kanunda özel bir düzenleme yok ise HMK madde 
164 devreye girer. HMK 164 hususu için uyarınca hakimin ön sorunu çözebilmesi özel 
düzenleme olmaması halinde söz konusu olacaktır. 

Yetki itirazı farzımuhal 164.maddeye göre incelenecektir. Ön sorun incelenirken bu ön sorun 
bir davacık olarak tanımlanır. Taraflara ön soruna ilişkin husus savunma hakkının korunması 
için tebliğ edilmek zorunda. Sadece bu hale münhasır olmak üzere duruşma da yapılabilir. 
Tahkikat aşamasında mutlaka ön aşamada ön duruşma için ön inceleme aşamasında ön 
duruşma haricinde, ön sorun için de ayrı bir duruşma yapmak mecburiyeti yok. Yapma 
imkanı da yok çünkü kanun bunu yasaklıyor. Hakim taraflardan birinin ileri sürdüğü ön 
sorunu incelemeye değer bulursa belli bir süre içinde cevabını bildirmesi için diğer tarafa 
tefhim ve tebliğ eder  



 

Taraflara farzımuhal tebliğden itibaren iki hafta içinde ön sorun için delilleri sunması adına 
bir süre verilebilir. Şimdi buradan bir çıkarım yapalım burada bahsi geçen deliller bizim ilk 
yarıdan itibaren gördüğümüz delillerin sunulmasına ilişkin periyodun dışında bir haldir. 
Dilekçeler teatisi aşamasında gördük deliller gösterilecek.140/5 ve 145’i gördük. Bu esasa 
ilişkin meselenin içinde sunulması gereken delillerdendir. Ön soruna münhasır olan deliller 
164 kapsamında değerlendirilecek. Bu deliller asla 140/5 ve 145’le ilgili değil! Bunlar 
bambaşka delillerdir hakim ve ilgililer ön sorun babında verilmiş olan delilin tahkikat 
aşamasında incelenen vakaya adapte edilmemesi,145ten yararlanılmamaya çalışılmaması... 
bu çok önem arz ediyor çünkü ön sorun müstakil bir davaymışçasına halledilmek zorundadır. 

BEKLETİCİ SORUN 

1086 sayılı HUMK düzenlenmemiş idi ama literatürde ve doktrinde vardı. Bundan 7-8 yıl 
önce bekletici sorunu zorunlu hallerde ilgili kanun içinde hüküm varsa kullanma kabiliyetine 
sahiptik. AY 152-Uyuşmazlık mahkemesi kanunundaki hükümde olduğu gibi.. 

Bekletici sorun 
HMK 165-  
(1) Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut 

dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı 
ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama 
bekletilebilir. 

(2) Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın 
çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama 
başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama 
başvurulmadığı takdirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava 
hakkında karar verilir. 
 

Bunların dışındaki hallerde hakim inisiyatif kullanıyordu. HMK 165 inisiyatif olarak bekletici 
sorunun hangi hallerde gerçekleşeceğini disipline etmektedir ve dikkat kanun metnini 
okumadan önce başka bir mahkeme önündeki davanın başka bir idari merci önündeki 
hususun mevcut derdest davada bekletici mesele yapılması açısından en önemli kriter 
hükme tesir edecek olmasıdır. Bağıntı yeterli bir tabir değildir. Davalar arasındaki bağlantı 
muğlak bir ifadedir. Mevcut davayı bekletmek için mutlaka hâkim hükme etki edeceğine 
kanaat getirmelidir yoksa keyfi olarak geniş bir takdir hakkı kullanarak başka bir mahkeme ya 
da idari merci önündeki meseleyi bekletici sorun yapma imkanına sahip olamaz. 

Hükme tesirin hangi derecede olacağını dolayısıyla bekletici meselenin ilişkin ara kararı tesis 
ederken işaretlemek zorunda. Hangi halden dolayı mevcut idare, hukuk, ceza 
mahkemesindeki dava bekletici mesele yapılmaktadır bunu ara kararda açıkça belirtilmesi 
şart.  

-Peki bu nitelikte belirtilmiş olan bekletici sorunun dava dosyasına intikal etmesine rağmen 
hiç bekletici sorun olarak göz önüne alınmadan karar verildi. Bu mevcut davanın esasa ilişkin 
hükmüne tesir eder mi? Hayır.  



 

-Bekletici sorun kararı mevcut davayı durdurdu öbür davanın sonucunu akıbetini bekliyor. Bu 
karara karşı muhalefet ileri sürülebilir mi? Gerekçe vermekten kimse çekinemez tabi ki 
verebilir muhalefet edebilir fakat tesire sahip midir? HAYIR.  

1-Bir kanun yoluna taşıma imkanımız yok 

2-Bu kararla birlikte bu davanın da bekletici mesele yapıldığı belli periyotlarla yine 
tahkikat duruşmasına tarafların celp edilmesi esas görülüyor. 

 Bu kanunda yazmayan bir şey. Üçer dörder halde periyotlarla bekletici mesele yapılmış olan 
davanın ya da idari işlemin akıbeti celp ediliyor ve taraflara sunuluyor. Tamamlandı dosya 
celp edildi, delil olarak değerlendirilip hükme varılıyor hiç oralı olmadı bir-bir buçuk yıl 
beklenilmiş olan bekletici sorun yapılmış olan meseleyle ilgili olarak davayla ilgili olarak idari 
işlemle ilgili olarak hiçbir karar verilmedi sadece o hal kanun yoluna müracaat için yeterli bir 
sebep midir? Bu yeterli bir sebep değildir esasın usule ilişkin aykırılıkların davaya tesir esas 
alınarak kanun yoluna gidilecektir.Müstakilen bekletici mesele yapılmış olmasına dair karar 
kanun yoluna müracaatta yeterli bir sebep olarak değerlendirilmemekte aynısını davaların 
birleştirilmesi konusunda da vardır. 

Ön sorun eski konunda hadise ve mesele-i mukaddime olarak değerlendiriliyordu. Yargıtay 
kararlarında da kullanılıyordu. 

Ön soruna ilişkin hızlıca birkaç örnek vermek gerekirse; 
 Hakimin Reddi  
 Eski Hale Getirme  
 Belgede Sahtelik İddiası  
 Gizlilik Talebi  
 İlk İtirazlar   
 Tazminat Davasının Maliyet Oranının Tespiti Örneği  
 Patent İhlali Sebebiyle Açılan Davada Patentin Hükümsüzlüğü    
 Katılma/Asli Müdahale talebi   

Ön sorunu çözüme kavuşturmadan davadaki bir sonraki aşamaya geçebilme imkanı 
yoktur. Buna uyulmaması müstakil bir kanun yolu sebebi olarak karşımıza çıkmamaktadır. 

Ön sorun olarak değerlendirip göz önüne aldığı kabul ettiği bir hali çözmeden sonraki 
yargılama aşamasına yargılamayı yürüten hakim geçemez. 

Bekletici sorunun yapılmasında umulan fayda çelişkili kararların ortaya çıkmasını 
engellemek, aynı sebepten dolayı iki farklı merci önünde yargılama yapılmasını 
engellemektir. Zararı ise yargılamanın uzamasıdır. 

Zorunlu bekletici meseleye örnek olarak; 

 -AY madde 152    
 Uyuşmazlık mahkemesi kanununda yer alan hukuk mahkemesi görevsizlik kararıyla 

idare mahkemesi görevsizlik kararı ardından uyuşmazlık mahkemesi karar verinceye 
dek beklenmesi gerektiği  

 İİK madde 68/4 



 

Hakimin kanunda yarattığı zorunlu haller haricinde takdirden bekletici mesele imkanına 
sahiptir. Ayrıca bekletici mesele 165 açısında ihtiyaridir. Mevcutta olmayan bir dava ya da 
idari mercie müracaat hali de bekletici mesele yapılabilir. Buna ilişkin taraflara süre verilmesi 
esastır bu süre içinde bekletici mesele yapılacak müracaat davanın açılması, idari mercie 
müracaat hali gerçekleşmemiş olursa hakim yargılamaya devam eder dolayısıyla aleyhe 
sonuç tecelli eder ama o süreç içinde taraf davayı açmış taraf idari mercie müracaat etmişse 
o zaman merci ya da mahkeme vereceği karara kadar davada bekletici mesele yapılmasına 
ilişkin karar tesirini devam ettirecektir. Dolayısıyla ihtiyari bekletici mesele halinin iki türüyle 
HMK 165.madde açısında karşı karşıyayız 

1-Mevcuttaki 

2-Açılması Gereken Dava ya da İdari Mercie Müracaat Hali 

DAVA KONUSUNUN DEVRİ 

HMK 125   Dava konusunun devri 

 (1) Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye 
devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir: 

a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan 
kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı davayı kazanırsa, dava konusunu 
devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur. 

b) İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür. 
(2) Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, 

devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden 
itibaren devam eder. 
 

Taraflar dava konusu edilmiş hak üzerinde tasarruf yetkisine sahiptirler. Davanın açılmış 
olması dava konusu yapılmış şey üzerinde tasarruf yetkisini bertaraf etmez. Bu konuya ilişkin 
olarak dava hakkına, dava takip yetkisine bu konuları tanıtırken bu hususa da girmiştik. 
Derdest bir davada dava konusu yapılmış olan şeyi davacı ya da davalı devrederse/temlik 
ederse dava hakkını da devretmiş sayılır mı? 125 altında yatan en önemli mesele bu dava 
hakkı devredilebilir mi? Ankara hukukta okutulan kitap dava hakkının temlik edilebileceğini 
dava hakkının da devredilebileceğini söylüyor. 

Biz dava hakkında feragat edilebileceğini dava hakkı üzerinde sözleşme konusu yapılabilecek 
bir hak olduğunu söylemedik. Türk usul hukuku açısından dava hakkı hakkın bağlı olduğu 
gerçek ya da tüzel kişiden ayrılamaz. Dava hakkı kullanıldıktan sonra sonuç almaktan lehe 
aleyhe kabul feragat yoluyla taraflar irade beyanında bulunabilir. Bu dava hakkından feragat 
etmek değildir. Neticeyi talebe yönelik bir irade beyanıdır. Mukayeseli hukukta olduğu için 
kitaplarda karışıklık var. Almanlar dava hakkının devredilebileceğini savunuyor, dava 
hakkının konusunu oluşturan şey devredenin mülkiyetindeyken dahi. Bizim usul 
hukukumuzda bu durum yok dolayısıyla dava konusunun devri halinde dava takip yetkisine 
tesir eden bir hal doğar.  

Şimdi 125e dönüp şartları belirtelim 



 

1-Derdest bir dava olacak: Dava derdestken 125 devreye girebilir.  

-İstinaf aşamasında peki 125 söz konusu olabilir mi? 

+ Mümkündür. İstinaf aşamasında da devirde davanın akıbeti yargılamanın devam edebilme 
kabiliyeti varsa bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi heyeti ona göre yargılamayı devam 
ettirecek yoksa kararı kaldırıp iade edecek. Temyiz aşamasında ise tasarrufta bulunulmuş. Bu 
hal Yargıtay önüne gelmişse kararı bozar, yapacağı başka bir şey yok çünkü Yargıtay sadece 
kanuna aykırılık denetime yapar ve dosya üzerinde inceler. Vereceği kararlar sınırlı esasa 
dokunabilme kabiliyeti yok .  

 

NOT: 2. DERSİN İLK BEŞ DAKİKASININ SES KAYDI ALINAMADIĞI İÇİN BAŞLANGICI EKSİKTİR 

2.DERS 

. … açısından bu durum geçerli hem de Hukuk Muhakemeleri Kanunu açısından tasarruf 
yetkisinin cari olmasına ilişkin haller, dava konusunun devri için geçerlidir. Bunlara 
dayanarak davanın tarafı tasarruf edebilme kabiliyetine sahip olmaktadır. Davacı davayı 
açtığı tarih davalının aleyhine ikame edilmiş dava tarihi itibariyle dolayısıyla tasarruf yetkisini 
kaybetmiş bir süje değildir. Bunun sağlanabilmesi için gerçekleşecek olan müracaat geçici 
hukuki koruma tedbiri, ihtiyati tedbirdir. Bu yola müracaat edilmediği halde taraflar dava 
konusunu devredebileceklerdir. Bu her aşamada hatta Yargıtay aşamasında dahi 
gerçekleşebilir.  

HMK 125 iki hale istinaden bunu düzenlemiştir:  

 Davacının dava konusunu temliki (1. İhtimal) 
  Davalının dava konusunu temliki.(2. İhtimal) 

 
 Her ikisine ayrı sonuç düzenlemiştir.  
 

1. Fıkra: birinci ihtimal isterse devreden tarafla olan davasından vazgeçip dava konusunu 
devralmış üçüncü kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde davacı davayı kazanırsa dava 
konusunun devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur. 

Buradaki önemli kavramlara bakacağız. “ Vazgeçmek “ kanunda düzenlenmiş mi? Davanın 
geri alınması md. 123 var. İlk yarıyıl anlattığım bazı tabirler vardı, bir buçuk yıl sonra işin içine 
girince göreceksiniz. Davanın atiye bırakılması, dosyanın işlemden kaldırılması, davanın 
müracaata bırakılması, davadan vazgeçme, davanın geri alınması, davadan feragat 
edilmesi. Bunlar birbirinden tamamen farklı kavramlar. Her birinin sonucu ayrı. Davacı 
davayı geri alırsa tekrar dava açabilir ama feragat ederse filmin sonu.  



 

1. ihtimalde üçüncü kişi davalının yerine kaim olur. Kanundan doğan taraf değişikliğidir, iradi 
değil. Davacı davayı üçüncü kişiye karşı kaybederse davacı eski davalıya karşı tazminat davası 
açma hakkına sahiptir. Çünkü ona karşı açmış olduğu davadan vazgeçti. Bu aleyhine 
sonuçlanan davayı delil göstererek yeni bir tazminat davası açma hakkına sahiptir. Tazminat 
bedeli yeni değer belirlenmelidir, bunu yeni dava mahkemesi talep eder. Eski davadaki harca 
esas değeriyle ilgilenmez.  

1. İhtimalde isterse davasını devreden hakkında tazminat davasına çevirebilir. Benim derdim 
dava konusu mal değil, onun değeri ise onu tezyit etme(artırma) imkanım var. Bu halde zarar 
kalemleri farklı hesaplanır.  

A ya da B hallerinden birinin tercih edilmesi bir mecburiyettir. Bu tercihi davacı 
yapmalıdır.  Eğer davacı tercih yapmazsa sonuç tartışmalıdır. Ağırlıkta görüş şu: hakim 
davacıya kesin süre verir. Davacı tercih etmez ise dosyayı işlemden kaldırır. Bunun için karar 
verilmesi gerekir. Murat Atalı’nın kitabında duruma göre karar verilmelidir diyor. Dava 
dilekçelerinin teatisi aşamasında bu gerçekleşirse dava dosyasının belirlenebilmesi mümkün 
değil. Diğer aşamalarda bu durum vuku bulursa kanaatimizce mevcut duruma göre hakimin 
karar vermesi gerekir. Yani hakim durumdan vazife çıkarıp a ya da b bentlerindeki hallerden 
birinin olduğunu kabul edip yargılamayı resen sürdüremez. Bu zaten zikredilen bir görüş 
değildir, ama akla gelebilir. Bu yüzden md. 150’ye fazla itibar etmemeliyiz çünkü özel 
hükümdür ve belli halleri kapsar. 

- Dilekçeler teatisi aşamasında bu durum gerçekleşirse ne olacak? Diyelim davacı vekili 
dilekçeyi verdi davalı ise bana ne cevap dilekçesinden dedi ve sustu. O zaman inkar etmiş 
olur. Dava devam ettirilir, ön inceleme aşaması tüketilip ardından eldeki malzemeyle hakim 
mevcut duruma göre kararı vermelidir. Siz bu durumda nasıl karar verirsiniz, usulden mi 
esastan mı? Usulden vereceğiniz kararın dayanağı ne olur? Görevsizlik kararı, davanın 
konusuz kalması, feragat, kabul, sulh? Hiçbiri uymuyor duruma. Bu davanın 
neticelendirilmesi esastan verilecek bir kararla olur. Esastan verilecek kararın gerekçesi ne 
olur? Sıfat yokluğudur. Bu yüzden dava neticelenir. Bu azınlık bir görüştür ama bizim de 
kanaatimiz bu yöndedir.  

2. ihtimale geldik. Seçim hakkının kullanılması kamu düzeninden. Yani artık davacı 
reaksiyon göstermedi, usuli işlem yapmadı ise hakim yapması için kesin mühleti vermek 
zorunda. Bunu yapmadan biraz önce bahsettiğimiz kararı verirse bozma sebebidir. Çünkü 
açık bir usule aykırılık halidir bu.  

Dava açıldıktan sonra dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralan kişi 
davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden görülmeye devam eder. Bu durum tasarruf 
ilkesinin bir istisnasıdır. Çünkü kimse dava açmaya zorlanamaz. Hakkı dava konusu etmek 
sadece o kişinin inisiyatifine bağlıdır. Kanunda zorlama yok hatta cumhuriyet savcısı bile 
durumdan vazife çıkarıp hukuk davası açamaz.  



 

125. madde aynı zamanda 141. maddenin de bir istisnasıdır. İddia ve savunmaların 
genişletilmesi yasağının bir istisnasıdır. Bu istisnanın sebebi yeni bir süjenin 
davacı/davalının yerine oturuyor olmasıdır. Elbette yeni gelen süjenin şahsına ait iddia ve 
savunmaları ileri sürebilmesi mümkündür. Hakim süre vermek zorundadır. Temlike kadar 
yapılmış işlemler geçerliliğini korur amma ve lakin şahsından sadır olmuş sebepleri de AY 
md.36 uyarınca dinlemek zorundadır. Yargıtay aşamasında da olsa dinlenir.  

125. maddenin 2. fıkrası uyarınca temlik için davalının hatta hakimin bir izin veya icazetine 
gerek yoktur. Kendiliğinden doğan bir sonuç olarak karşımıza çıkar. Dava hakkının 
devredilmesi anlamına gelmez! Madde 53’e göre dava konusu ile birlikte dava takip 
yetkisinin yeni süjeye geçmesi söz konusudur.  Yine 125. Maddenin b bendine göre eğer 
tazminat bedelini tezyit ettiyse eksik kalan harcı ödemek zorundadır yoksa tazminat 
davasının o bedel üzerinden yürütülmesi imkanı yoktur. Başka bir konuya geçiyoruz.  

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ VE AYRILMASI 

Bu usul ekonomisi ilkesinin tabi bir sonucudur. Davaların birleştirilmesinin temel iki sebebi 
vardır. Biri usul ekonomisi ilkesinin sağlanması, ikincisi birbiriyle bağlantılı davalardan 
birbiriyle çelişen kararların ortaya çıkmasını engellemektir. Şimdi şartlarına bakalım: 

1)Birleştirilecek davaların aynı düzey ve sıfattaki mahkemelerde görülmesi esastır.  

İstinaf mahkemeleri açısından aynı yargı çevresi içinde yer alan bölge adliye 
mahkemelerinde davalar birleştirilebilir. Farklı yargılama çevrelerindeki hukuk dairelerindeki 
dava dosyaları ise birleştirilmez. Burada ayrık bir düzenleme var. Yani 357/1 ile 166/5 
çelişiyor gibi görünüyor ama 357’deki birleştirmeyi aynı yargı çevresi içinde kabul ediyoruz.  

2)Birleştirilecek davalar arasında bağlantı olması esastır. Bu noktada bekletici meseleyle 
çok karıştırılıyor. Bekletici meselede hakim hükme tesir edeceğini açıkça gösterecek. Burada 
o durum yok. Bağlantılı olması yeterlidir. Bağlantıyı biraz açıklayalım: Aynı taraflar olması 
gerekmiyor çünkü birleşen dava dosyaları istiklalini devam ettirir. Dosyaların birleştiği 
mahkeme dosyalar için ayrı karar verir. Yani taraflar aynı olabilir ama aynı olması şart değil. 
Aynı ya da benzer sebepten olacak. Taraflar arasındaki itilaf maddi hukukta aynı yerde yer 
alıyorsa birleştirme caizdir. Ama bir dava borçlar hukukunun sözleşmeler kısmına ait olup 
diğeri tamamen kişiler hukukuna aitse birleştirmeme yönünde karar vermesi muhtemeldir. 
Yine kesin konuşmuyoruz.  

Birleştirme resen de talep üzerine de yapılabilir. Her aşamada yapılabilir. Bazı kitaplar aynı 
yargı çevresi ve aynı mahkeme önündeki benzer nedenli davaların birleştirilmesine 
mecburiyet atfetmektedir. Farklı yargı çevreleri ise takdire bağlıdır. Her zaman birleştirme 
yapılabileceği için ilk itiraz değildir.  



 

Yargıtay’ın şöyle bir kararı var.  “Daha sonradan tefrik edilecek davalar birleştirilemez. “ ama 
aynı zamanda kanunda  “birleştirilmiş olan davaların daha sonra tefrik edilmesi mümkündür 
“ hükmü mevcuttur. Kanun bunu yasaklamıyor 

 ama Yargıtay bunu nazara almıyor. Yargıtay kararlarından örnekler verelim: kısmi dava ile ek 
davanın aynı sözleşmeden doğduğu için birleştirilmesi mümkündür. Yine kadastral işlemle 
tapuda hazineye kaydedilen aynı yerde aynı özelliklere sahip çok sayıda parsele ait açılan 
dava. Bunların birleştirilmesi mümkündür. Bakın bu verdiğim örnekte onlarca gerçek kişi 
mevcut. Bir diğer örnek terk sebebiyle ve zina sebebiyle açılmış boşanma davaları. Eşlerden 
biri terke biri zinaya dayanarak açmış. Bunlar da birleştirilebilir. Ama kadın boşanma, erkek 
alacak davası açmışsa birleştirilemez. Birleştirmede sebepler aynı kitapta düzenlenmelidir. 
Tapuda isim düzeltme ve eksik hissenin düzeltilmesi davaları da birleştirilemez. Her ikisinin 
hedef aldığı yani dava sebebi birbirinden farklıdır. Her ne kadar ikisi de tapuda değişiklik 
yapsa da bu yüzden birleştirilebilecekleri düşünülemez. Daha sonra tefrik edilme 
mecburiyeti olan davalar çünkü bunlar. Yani esas olan tahkikat aşamasında incelenecek olan 
vaka ve delillerin birbiriyle örtüşüyor olmasıdır. Aksi halde birleştirme kararının 
verilmesinden hakimin çekinmesi gerekir.  

Birleştirme kararını ikinci davanın açıldığı mahkeme verir. Bu karar verilirken ilk davanın 
açıldığı dava dosyası celp edilir. İncelenip karar verilir. Bir zorunluluk veya kamu düzeninden 
doğan hal değildir bu, her halükarda ihtiyaridir. Birleştirme kararının verilmemesinden dolayı 
da ayrık bir istinaf sebebi doğmaz. Olsa olsa ne olur? Açık açık birleştirilmesi gereken iki dava 
olduğu halde mesela hakim inat edip birleştirmese ne yapılabilir? HMK 46  hakimin 
sorumluluğuna gidilir. Davanın uzamasına sebep olur sadece, bunun dışında hiçbir sonuç 
doğurmaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Ders                                                                                                                                    21.02.2019 

 Tahkikatın ortak gerçekleştirilebileceği davaların birleştirebilme kabiliyeti vardır. 
Dolayısıyla ikinci davanın açıldığı hukuk mahkemesi hakimi tahkikatın ayniyet oluşturacağına 
kanaat getirmek zorundadır. Eğer birleşecek davadaki tahkikatla ortak bir faaliyetin 
yürütülmesi mümkün olmayacak ise hakim birleşme kararı vermekten çekinmelidir. 
Dolayısıyla tahkikattaki ayniyet esas alınmalıdır. Birinci unsurumuz budur. 

İkinci unsur ise aynı sebepten ya da benzer sebepten doğacak ve birbirine etkili olacaktır. 
Bunların içini doldururken birleştirme kararı verecek olan hakim hukuki sebebi esas 
almalıdır. Aynı uygulamanın yer alan benzer, birbirine komşu, birbirine yakın hukuki 
sebeplere isnat etmiş olan davalar arasında benzeşir nitelikteki sebeplerin olduğundan 
bahisle birleşme kararının verilmesi mümkündür. Biz davaların birleşmesinde hiç taraf lafzı 
etmemekteyiz. Davadaki tarafın aynı olması ya da tarafların benzeşir olması birleşme 
kararının verilmesinde hiçbir zaman göz önüne alınacak kriter değildir. Eğer böyle bir 
durum mevzu bahis olursa derdestlik sorunu ortaya çıkacaktır. Başka bir konunun, başka bir 
usul hukukuna ilişkin dava şartının mevzu bahis olması söz konusu olur ve bildiğimiz üzere 
derdestlik dava şartıdır. Taraf sıfatının iki davanın birleştirilmesi açısından etkili olmadığını 
bu şekilde ortaya koymalıyız. 

Çeşitli kararların verilmesini engellediğini ve usul ekonomisine hizmet ettiğini söylemiş 
olalım. Bununla birlikte hüküm verilene kadar birleştirme talebi ikinci davanın açıldığı 
mahkemeye yöneltilebilir. İkinci mahkemenin vermiş olduğu bu kararlar da bağlayıcı 
olduğunu 2. Fıkraya baktığımızda görmekteyiz. Şöyle bir kavrama hatası olabilir; burada 
kesinleşme bahsi vardır, kanun yolunun tüketilmesi bahsi değildir, dolayısıyla burada 
sadece sürenin tüketilmesi ile birleştirme kararına riayet arasında bir paralellik kurulmuş ve 
bu durumda ilk davanın açıldığı mahkemenin kesinleşmenin ardından bu karara riayet 
etmesinin esas alındığı, kanun yolu incelemesi yapan BAM kararına ihtiyaç olmadığını ikinci 
fıkra son cümle zimmi olarak düzenlemiş olmaktadır ve üçüncü fıkra da buna paralel olarak 
ilk davanın açıldığı mahkemeye bunu bildirilerek nihai kararın bağlayıcı tesirinin doğrudan 
etki edeceğini göstermiş olmaktadır. Birbirine olan tesiri, biri hakkında verilecek kararın 
diğerini etkilemesini, dolayısıyla hukuki sebep perspektifinde değerlendirmeliyiz. 

Davaların ayrılması kararı nasıl verilebilir, hangi hallerde bu gerçekleşebilecektir.  Birleşen 
her dava açısından bağımsızlıkları devam ediyor demiştik. Bu bağımsızlık kendisini muhafaza 
etmeli, birleşen her dosya özelinde birleşen mahkemenin dava dosyasında ayrı ayrı hüküm 
fıkrası tesis edilmek zorundadır. Dolayısıyla birleşen her bir dava dosyasındaki ayrı hüküm 
fıkrasına ilişkin kanun yollarına müracaat imkanının ve süresinin de taraflara tebliğ edilme 
mecburiyeti bulunmaktadır.  

Birleşen davaların birbirine bekletici mesele yapılabileceğini de söylemiştik. M. 165’in de 
tesir etmesi m. 166 özelinde birleştirilmiş davalar bakımından mümkündür. M. 165’te 
gördüğümüz şu husus bizi yanıltmasın; başka bir mahkemenin veya merciinin önünde 
inceleme konusu yapılmış iş, inceleme konusu yapılmakta olan dava mevcut davayı bekletir, 
bundan dolayı ben önümdeki dosyada birleşmiş olan davada bekletici mesele yapamam 
çünkü aynı mahkemeyim deme imkanı yoktur. Tabi ki bu mahkemenin takdirindedir. Her 



 

halükarda bekletici mesele yapılacak diye bir zorunluluk da yoktur. Ön sorun olarak da 
değerlendirebilir, öncelik alabilir ve aynı zamanda davanın ayrılmasına da karar verebilir. 
Birleştirilmiş olan dava dosyalarının neticelenene kadar bir arada incelenme mecburiyeti 
yoktur. Yani gerek davanın tarafları ve gerek hakim nezdinde bu bir bağlayıcılık ifade 
etmemektedir. Biraz önce söylediğimiz m. 166’daki ikinci ve üçüncü fıkralarındaki durum 
kararla bağlılıktır. Yani birleştirme kararı verdiği halde devam etme mecburiyeti yoktur. 
Mahkeme ayrılmasında istifade edilecek bir durum görürse ayrılma kararını özellikle de 
tahkikat aşamasında tesir açısından verebilir. Davanın ayrılmasında m. 110’u (davaların 
yığılması) gözümüzde canlandıralım. M. 110, objektif dava yığılmasını düzenlemektedir. 
Hatırlarsanız birbirinden farklı çeşitli konuların davacı tarafından dava dilekçesiyle dava 
konusu yapılması halidir. Bu nitelikte bir dava açılmışsa mahkeme; “taraf m. 110 uyarınca 
taleplerini bu şekilde iletti, dolayısıyla ben bu şekilde davayı devam ettirmeliyim” deme 
mecburiyetinde değildir. Mahkeme bir kısmını ayırabilir ve özellikle ayrılan davalar 
bakımından görevsizlik kararı da verebilir. 

Dava arkadaşlığı bakımından değerlendirelim 

İhtiyari dava arkadaşlığında da davaların bağımsızlığı prensibinin söz konusu olduğunu 
söylemiştik. Yargılama devam ettiği süreçte bağımsızlık söz konusu olduğundan mahkeme, 
ihtiyari dava arkadaşlarından bir kısmının, tahkikat açısından farklı bir mahkeme veya 
olumsuz bir tesiri olduğunu görürse ya da davanın konusunun genişleyeceğini görür ise 
ihtiyari dava arkadaşıyla ilgili olarak ayırma kararı verebilir. Dolayısıyla mahkeme ihtiyari 
dava arkadaşlığı ile de bağlı değildir. Zorunlu dava arkadaşlığı bakımından ise hiçbir şekilde 
ayırma kararı verilemez. Zorunlu dava arkadaşlarından bir kısmı davaya katılmamakta ısrarcı 
olabilir, davanın sürüncemede kalması bakımından faaliyette bulunuyor olabilir. Yine de 
hiçbir halde ayrıma kararı verebilmek için yeterli sebep değildir.  

Davaya müdahale bakımından değerlendirelim.  

Asli müdahale talebi kabul edildi, yargılama devam etmektedir. Mahkeme, asli müdahale 
talebinde bulunan üçüncü kişinin, yani davacı bakımından gerekli görmesi halinde ayrıma 
kararı verebilecektir. Bunların her biri davanın devamı için hakim tarafından ayırma kararının 
müspet görülebileceği durumlardır. Mahkemenin takdir hakkı geniştir. 

Karşı dava bakımından ayırma kararı verilebilir mi? Davalının açmış olduğu karşı davanın, ilk 
açılmış davanın sürüncemede bırakılmasına, tahkikatın daha müdahaleci bir şekilde 
gerçekleşmesi sebep teşkil edecekse hakim ayırma kararı verebilecektir. Burada birleşmede 
olduğu gibi sıralayabileceğimiz haller yoktur. Yani birleşme kararına göre ayırma kararı 
verme, hakimin takdir hakkının daha geniş olduğu bir haldir. Bu şekilde birleşmiş olan 
davaların da daha sonra mahkeme tarafından ayrılabileceğini söylemiş olduk. 

HMK m. 7’nin son cümlesi önemlidir: 

 “Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak 
dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir 
mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır.”.  



 

İhtiyari dava arkadaşlığında da bu şekilde ortak yetki mümkün olabilir. Ancak burada kesin 
yetki olduğu için ayrıma kararı verilemez. 

Davanın ayrılmasına ilişkin karar niteliği itibariyle nihai bir karardır. Bu nihai karar olmakla 
birlikte ayırma kararına ilişkin karar metninde yargılama giderlerine, vekalet ücretine 
hükmedilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu nitelikteki kararı birleşme kararı vermiş olan 
mahkeme esasa ilişkin kararla birlikte verecektir. Birleştirme kararında da benzer bir durum 
vardır. M. 168 birleştirme ve ayırma kararları bakımından kanun yolunu düzenlemektedir. 
Hükme kadar beklenildi, hükümle birlikte birleştirme ve ayrılma kararlarına karşı BAM 
nezdinde muhalefet gösterilmiş olsun. M. 168; sadece birleştirme veya sadece ayırma 
kararının 166 ve 167’inci maddelere uygun olmaması gerekçe gösterilerek BAM ya da 
Yargıtay bozma kararı veremez. Yani tek başına bir bozma ya da hükmün kaldırılması için 
sebep teşkil etmemektedir.  

Bu durumda taraf vekili, birleştirme ya da ayırtma kararına karşı istinafa müracaat ederken 
nasıl bir gerekçe göstermeli ki muhalefetinin m. 168’den etkilenme ihtimalini azaltsın? Ancak 
esasa ilişkin hükme hatalı birleştirme veya ayırma kararının tesirini anlatmalıdır. Doğrudan 
bu ikisini örtüştürmeli ki m. 168’den etkilenme ihtimalini azaltabilsin. Usulde doğru 
yakaladığım, haklı olduğum hususu esasa ilişkin muhalefetin içine getirmeliyiz. 

 

İSPAT 

Öncelikle ispat ve delil kavramlarının farklı olduğunu bilmeliyiz, kesinlikle karıştırmayalım. 
Delil bir ispat aracıdır, ispatın gerçekleştirilebilmesi için taraflar delil sunarlar, ispat ise 
vakıalara ilişkin bir kavramdır. Vakıaların ispatı araç olarak kullanılan delillerle kullanılır. 
Bunlar birbiriyle bağlantılı ve birbirinden de elbette farklı kavramlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

İspatı tanımlamak gerekirse; davanın taraflarının dava dosyasına sunmuş oldukları somut 
vakıaların kanunda düzenlenen soyut vakıalar ile örtüştürülmesi, birleştirilmesi faaliyetidir. 
Kanun hükümleri dedik, bildiğiniz gibi soyut vakıalar vardır. Taraflar dava ve cevap 
dilekçelerinde sunmuş oldukları vakıalar ile soyut vakıalardan yararlanmaya çalışırlar. Bunun 
gerçekleştirilmesi için de elbette delil sunmak zorundadırlar.  

İspat faaliyetinin yoğunluklu olarak gerçekleştiği yargılama aşaması tahkikat aşamasıdır. 
Tahkikat aşamasını biz ispat faaliyetine mahsus kılınmış bir aşama olarak görüyoruz. Eski usul 
kanunu zamanında da bu şekildedir. Ancak özellikle ön inceleme aşamasında da ispat 
faaliyetinin yeri geldiğinde kullanıldığını bilmeliyiz. Örneğin dava şartlarına ilişkin bir 
muhalefetin, ilk itiraza dair bir muhalefetin incelenmesi aşamasında taraflar somut vakıanın 
m. 114 ve 116’daki soyut vakıalarla örtüştürmek üzere beyan ve bunun ispat kabiliyetine 
sahip olduğunu kanıtlamak için delil sunabilirler. Bu durumda ön inceleme aşamasında ispat 
faaliyeti –özellikle ön inceleme duruşmasında- gerçekleştirilecek ve ön inceleme aşamasında 
da bu muhalefet türlerine ilişkin bir karar verilecektir. Dolayısıyla ispat sadece tahkikat 
aşamasında sıkıştırılmış bir faaliyet değildir, bunun yanında ön inceleme aşamasında da 
gerçekleşen bir faaliyettir. 



 

Gerçekleşmiş, eskide kalmış vakıalarla ilgili olarak ispat faaliyeti gerçekleşir, bizim m. 187 
vd. hükümlerinden okumamızın sonucu bu şekildedir. Ancak halihazırda devam eden veya 
gelecekte gerçekleşebilecek vakıaların da ispat edilmesi söz konusu olabilir. Halihazırda 
devam eden, gelecekte gerçekleşecek ispatı öncelikle geçici hukuki koruma tedbirlerinde 
kendini gösterir. Bu durumlarda bu nitelikteki vakıaların ispatını gerçekleştirecek olan 
davanın tarafı kanunda belirtilmiş tüm delillerden ve kanunda gösterilmemiş delillerden 
yararlanabilecektir. Hakikate yakın ispat dediğimiz husus budur. Çünkü hakikat daha 
doğmamıştır, gerçek daha oluşmamış, tamamlanmamıştır. Vakıa halihazırda canlıdır ya da 
canlanacaktır. Her türlü delil, kanunda yazılmamış olanlar dahi bu tür vakıalarda 
kullanılabilecektir. Geçici hukuki korumalarda bunu çoğunlukla görüyoruz. Örneğin İİK’ da 
düzenlenen ihtiyati haciz buna örnektir. Normalde hukuk yargılamasında yaşanmış, bitmiş 
vakıalar bakımından ispat faaliyetinin gerçekleştirilmesi gerektiği muhakkaktır. 

İspatın konusu tarafların üzerinde anlaşamadığı vakıalar olarak tanımlanabilir, m. 187’de 
açıkça düzenlenmiştir: “Tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın çözümünde 
etkili olabilecek vakıalar oluşturur…” Dolayısıyla burada şunu söylememiz gerekir; davacı ya 
da davalının sunmuş olduğu tüm vakıalar ispatın konusu oluşturmaz. Bu ayıklamanın 
yapılacağı yer ön inceleme aşamasıdır. Ön inceleme aşamasında bu ayıklamanın yapılması 
bir görev olarak verilmiştir. Hakim, halihazırda tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları 
hususların neler olduğunu ön inceleme aşamasında tespit edecek ve ön inceleme tutanağına 
işlenilecektir. Daha sonra ön inceleme aşamasında düzenlenen bu tutanak tahkikat 
aşamasında hakim bakımından mutlak olarak bağlayıcı etkiye sahip değildir. Dolayısıyla 
hakim tahkikat aşamasında duruşmada m. 187’de yer alana nitelikteki vakıaları tespit etme 
yönünde faaliyet gösterebilir. 

Bir diğer husus yargılamaya ait ilkelerden somutlaştırma yükümüdür. Somutlaştırma 
yükümünü, davanın taraflarının dilekçedeki vakıalarının ispata elverişli nitelikte sunmalarına 
dairdir. Yani tarafın kendi yaşanmışlığını vakıa olarak analiz edecek ve kendi somut vakıasını 
dayandığı hukuki sebebe ilişkin kanunda yer alan soyut vakıaya örtüştürebilmek için 
somutlaştıracaktır, muğlak olmayacaktır. Eğer içerik somutlaştırılmamış ise bunun 
müeyyidesinin olmadığını söylemiştik. Teknik anlamda dava dilekçesinde bulunması gereken 
unsurlar varsa o dava dilekçesi muhtemel dilekçedir, tahkikat ve ön incelemede esas 
alınacaktır. Ancak içerik, somutlaştırmaya hiç riayet edilmemiş bir içerik ise ve ön 
incelemeden geçmiş ise tahkikat aşamasında ne olacaktır? Hakim davayı somutlaştırma 
ödevi altındadır. Hakim davanın somutlaştırılmaya ihtiyaç olduğunu tespit ederse tarafın 
dinlenmesine karar verecektir. “vakıanı izah et seni dinliyorum” diyecektir. Hakimin buna 
riayet etmemesi bozma sebebidir. Yani hakim bir konuda muğlaklık varsa tarafın katılımıyla 
çözmeye çalışacaktır. Bundan sonuç elde edemez ise kendi kanaatine göre karar verecektir 
ancak en azından bu yolu tüketmesi gerekir. 

Tarafların getirmemiş olduğu bir vakıanın davada ispat konusu yapılması mümkün 
değildir. HMK 25’in getirmiş olduğu yükümlülük burada da geçerlidir. Hakim kendi zihninde 
oluşturduğu, o olay ile çok bağlantılı olan bir vakıayı göz önüne alarak hüküm veremez. 
Tarafların onun ispat etmesini bekleyemez. Bunu yaparsa hakimin reddi sebebidir ve ihsas-ı 
rey anlamına gelir. Resen araştırma ilkesinin cari olduğu davada hakim, kendi tespit ettiği, 



 

düşündüğü ve araştırdığı vakıayı dosyaya sunma imkanı elbette vardır. Bu istisnayı kenara 
bıraktığımızda hakim, hiçbir şekilde tarafın getirmediği vakıayı ispat konusu yapamaz. 

İspatın Gerekli Olmadığı Haller 

1) Herkesçe Bilinen Vakıalar: 

187/2: “Herkesçe bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz.” 

Hangi vakıaların ispat faaliyetine konu oluşturmayacağına ilişkin bir düzenlemedir. Bunun 
dışında da haller vardır. İlk olarak herkesçe bilinen vakıalardır. Eskilerin deyimiyle ‘maruf ve 
meşhur vakıalar’dır. Özel uzmanlık gerektirmeyen, doğruluğundan şüphe bulunmayan, 
herkesin anlayabileceği, bilebileceği vakıalar bu kapsamda değerlendirilir. Özellikle tarihi ve 
coğrafi olaylar bu şekildedir. Kitaplarda da buna ilişkin klişe örnekler yer almaktadır.  

Hal böyle olmasına rağmen bazı durumlarda herkesçe bilinen vakıaların ispat edilme 
mecburiyeti bulunur. Örneğin 2018 Ağustos ayında dövizde bir dalgalanma oldu ve döviz 
yükseldi. Bununla birlikte bir önceki yıla göre enflasyon oranı da yükselmiştir. Sözleşmeden 
kaynaklı bir alacakta bir gecikme, temerrüt durumu söz konusu ve buna ilişkin olarak bir 
dava olsun. Alacaklı davacı; paranın ödenmesi, munzam zararın tazminini istemektedir. Bu 
durumda ispat edilecek şey nedir? Vakıaları saydık; “2018 Ağustos ayında sayın hakimin 
malumu olduğu üzere döviz kurlarında büyük bir dalgalanma meydana gelmiştir, bu 
sözleşmeye karşı taraf riayet etmemektedir, ihtar gönderilmesine rağmen ödeme 
yapmaktan çekinmektedir…” Bu halde davacı tüm vakıaları ispat etmelidir. Enflasyonun, 
dövizin artması herkesçe bilinen bir vakıadır, herkesçe bilinmese dahi internete yazmanız 
durumunda kolayca bulabilirsiniz. Yani özel uzmanlık gerektiren bir hal değildir, herkesin 
rahatlıkla ulaşabileceği bir bilgidir. Böyle olmasına rağmen döviz kurundaki yükselme 
vakıasını, bu vakıanın sözleşmeye etkisini, sözleşmeye etkisinden dolayı uğranılan zararı –
özellikle de munzam zararı- talep etmiş isem ispat etmeliyim. Dava dilekçesinde veya cevap 
dilekçesinde, vakıayı ispat etmek için belli vakıalara addetmiş isem bunlar neticeyi talep 
etmede doğrudan bağlantılı olduğu için ispat etmek zorundadır. 

Bir örnek daha vermek gerekirse, 2017 yılında şiddetli dolu yağışıyla İstanbul’da araçlar ve 
evler zarar görmüştü. Herkesçe bilinen bir vakıadır. Uğranılan zararın tazmini için dava 
açtığınızda bu olayın da malum ve meşhur vakıa olmasına rağmen ispat edilme mecburiyeti 
vardır. Çünkü dolu yağışının her merkeze aynı tesire sahip olmadığı bellidir. Dolayısıyla 
davacının kendi aracının hasarına ilişkin özel olarak o saatte o yerde dolu yağışının tesire haiz 
olduğunu ispat etme yükü vardır. Bu şekilde herkesçe bilinen vakıaların da vakıa olarak 
ispatının gerektiği halleri bu örnekler üzerinde anlatmış olduk. 

İkrar                                                                                                          2.DERS 

İkrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz. İkinci fıkra açısından ispat mecburiyeti olmasa bile 
hasım bu vakıaların aksini iddia ve ispat edebilir. 187\2’de yer alan durum m. 191’den dava 
tarafının istifade etmesini engellemez. Örneğin maruf ve meşhur vakıa olarak addedilmiş bir 
hususun dava konusunu oluşturan olayın gerçekleştiği yer ve zamanla ilişkisinin olmaması 



 

durumudur. Özetle 187\2 hükmü, karşı tarafın ispat kabiliyetini elinden almamaktadır, m. 
191 uygulama alanı bulacaktır. 

Öncelikle ikrarın bir delil olduğunu bilmemiz gerekir. Dolayısıyla biz ikrarı taraf beyanı olarak 
değerlendiriyoruz ve sonucu itibariyle de delil sunma yükünü, ispat faaliyetinde bulunma 
yükünü ortadan kaldıran bir usuli irade beyanı olarak değerlendiriyoruz. En önemli husus, 
bir usuli işlemin irade beyanı, ikrar olarak değerlendirilebilmesi için bu beyanda bulunan 
tarafın kendi aleyhine olan bir durum ortaya koyması gerekir. Lehe olan hususu irade 
beyanı olarak açıklaması ikrar olarak değerlendirilmez. Tarafın aleyhine olan bir vakıa ileri 
sürülmüş ve taraf da buna icazet vermiştir. Kanun ikrarın açık olması gerektiğini belirtiyor. 
İkrar niteliğindeki beyan yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. Özellikle dava devam ederken bir 
beyan dilekçesiyle de ikrarın yapılabilmesi mümkündür. Dolayısıyla dikkat etmemiz gereken 
nokta ikrar beyanının m. 141’den (iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi) 
etkilenmemesidir. Davanın neticeye varabilmesi açısından daha az masraflı, daha kısa sürede 
olması için ve en önemlisi ispat faaliyetini bertaraf eden etkisinden dolayı tahkikat 
aşamasında daha önce hiç zikredilmemiş bir ikrarın tarafça ileri sürülebilmesi mümkündür. 
Duruşma sırasında ikrar beyanında bulunacak olan davanın tarafı bunun duruşma tutanağına 
geçirtmek ve bu durumda duruşma tutanağının altını imzalamak zorundadır (HMK m. 154). 
Taraf vekili de ikrar beyanında bulunabilir, HMK m. 74’e bakıldığında bu nitelikteki ikrar 
beyanının özel bir yetkiye muhtaç olmadığını görüyoruz. Her türlü ikrar varyasyonu bir özel 
yetki şartı kanun tarafından düzenlenmemiştir. 

188\3’te “sulh görüşmeleri sırasında yapılan ikrar tarafları bağlamaz.” Hükmü 
düzenlenmiştir. Sulh görüşmeleri dava derdest değilken ve derdest iken de yapılabilir. Ön 
inceleme aşamasında hatırlarsanız hakim tarafları sulha davet ederdi, orada yapılan sulh 
görüşmeleriyle bu hükmü sınırlamamak gerekir. Aynı şekilde arabuluculuk faaliyetinde de 
gerçekleşebilecek olan ikrar niteliğindeki irade beyanlarının derdest davaya tesir etmesi söz 
konusu değildir. Bu görüşmelerde gerçekleşen beyanları ikrar olarak değerlendirdiğimizi farz 
edelim, ya da üçüncü fıkra hiç olmasaydı biz bu durumda bu nitelikteki ikrara harici 
ikrarlarda görürüz. 

    188\1 ve 188\2 mahkeme içi ikrardan bahsetmektedir, bunun için duruşmada beyanda 
bulunacak, yazılı dilekçe verecek vb. bunlar mahkeme içi ikrardır. Peki harici ikrarın tesiri ne 
olacaktır? Harici ikrara ilişkin kanunda düzenleme yoktur, m. 192 (kanunda düzenlenmemiş 
deliller) bakımından değerlendirilmelidir. “Kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğunu 
öngörmediği hallerde, Kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabilir.” Harici 
ikrar vakıası m. 192 uyarınca kanunda düzenlenmemiş bir delil olarak ancak dava dosyaya 
sunulabilecek niteliktedir. Bu bir vakıa niteliktedir ve ispatı için delil sunulması gerekir. Bu 
delille birlikte özellikle hukuki fiile dair vakıanın ispat yükünden kurtulduğu kabul edilir. 
Farklı bir şekilde söylemek gerekirse hukuki işlemin ispatını bertaraf edebilmek için harici 
ikrar, yani kanunda düzenlenmemiş olan bir delilin kullanılabilmesi mümkün değildir. 
Kanunda düzenlenmemiş olan delillere en net örneğimiz harici ikrardır. Sadece, çoğunlukla 
hukuki fiil oluşturan vakıaların harici ikrar ile ispat külfetinden kurtarabiliriz. Örneğin bir 
senedin teslim edildiği, bir malın teslim edildiği, bir kazanın gerçekleştiği gibi hukuki fiile 
isnat edilen vakıalar o mahkemenin huzurunda taraf olarak yer alan kişilerce başka bir 



 

mecrada, başka bir yerde, örneğin idare mahkemesinde, ceza mahkemesinde, vergi 
dairesinde, emniyette beyan edilmiş olursa bu harici ikrardır. Bu harici ikrar bir vakıadır ve 
bu hukuki fiile ilişkin ispat külfetini ortadan kaldırabilir, tabi ki takdiri delil olduğu için 
hakimin kanaat oluşturması gerekir. Bu konuya tekrar gireceğiz. 

Kanuna dönecek olursak sadece mahkeme için ikrar göz önüne alınarak m. 188’in 
düzenlendiğini unutmayalım. Bundan dolayı açık bir irade beyanı davanın tarafınca dava 
dosyasında yer alması üzerinde durulmuştur.  

İkrarın tek taraflı bir usuli işlem olduğunu söyledik. İkrarın bertaraf edilebilmesine ilişkin bir 
tek hüküm 
 HMK 188/2 

     Maddi bir hatadan kaynaklanmadıkça ikrardan dönülemez. 

Maddi hatadan kasıt TBK’da yer alan irade sakatlıkları değildir, çünkü çifte karakterli bir usuli 
işlem değildir. Burada kastedilen hasmın ya da kendisinin sunmuş olduğu bir rakam, bir 
miktar ya da bir beyandan esaslı bir yanılma varsa, bu yanılma daha sonra revize edilmiş ya 
da kendi tasdik edilmiş ise maddi bir hata söz konusu olur. Bu nitelikte olmadıkça ikrardan 
dönülmesi mümkün değildir. Bir ihtimal daha vardır o da hasmın rızası da ikrardan rücu 
edilebilmesi için mümkün görülecektir.  

İkrarın çeşitli türleri vardır. Kanunda belirtilmese de doktrin ve Yargıtay kararlarıyla kabul 
edilmiştir. 

 

    Basit ikrar: davacının iddiasına karşı davalı o hukuki ilişkinin varlığını açıkça kabul ederse 
bu basit bir ikrardır. Aynı zamanda o hukuki işlemin artık davacı tarafından ispat edilmesine 
gerek yoktur. Hakim artık o hukuki ilişkinin varlığını ispat etme konusunda dava tarafının 
sunmuş olduğu delili analiz etme mecburiyetinde değildir, etmemelidir. Çünkü vakıa artık 
çekişmeli olmaktan çıkmıştır.  

Vasıflı ikrar: vasıflı ikrar halinde davanın tarafının ileri sürdüğü vakıaya karşı hukuki ilişkinin, 
münasebetin varlığını kabul etmekte ancak muhtevasını, içeriğini, sebebini değiştirmektedir. 
Her kitapta yazan klasik örnek, 5 bin lira borç verdim, hayır 5 bin aldım ama bağışlamaydı 
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gibi. Bu nitelikteki bir beyan ispat faaliyetini ortadan kaldırmaz. Örneğin davacı bu parayı 
borç olarak verdiğini ispat etmek için delil analizine muhtaç ve hakim bunu incelemek 
zorundadır. Davalı da vasıflı ikrar ile ileri sürmüş olduğu –ispat yükünü göz ardı edersek- 
vakıayı, yani bağışlama olduğunu delil marifetiyle ispat edecektir. Burada ortaya çıkan tek 
sonuç bir para transferinin taraflar arasında gerçekleştiğidir. Artık o bedel üzerinde bir 
münakaşa kalmamıştır. 

Bağlantılı ikrar: taraf kendi aleyhine sürülmüş olan vakıaya karşı bir beyanda bulunur. Borç 
aldım, ödedim gibi. Eğer davanın tarafı ikrar olarak kabul edilen vakıada birbiriyle uyumlu, 
birbiriyle bağlantılı, birbirinin tabi sonucu olabilecek vakıaları kabul etmiş ise bu durum 
bağlantılı ikrardır. Bağlantılı ikrar neticesinde artık bu durumu aleyhe iddia eden kişinin ispat 
faaliyetinde bulunma yükümü yoktur. 

Bağlantısız bileşik ikrar: Bağlantısız ikrarda ise davanın tarafı, borcu aldım ama takas 
beyanında bulunur. Burada takas yepyeni bir hukuki ilişkidir. Yani bu vakıada ispat konusu 
oluşturan özel bir durum vardır. Bu şekilde birbiriyle tabi bir şekilde doğal sonuç itibariyle 
ilişkilendirilemeyecek bir vakıa ikrar olarak ileri sürülmüş olursa ispat faaliyeti 
gerçekleşecektir. Hem iddia eden bu miktarda bir paranın verildiğini, şu sebeple verildiğini 
ispat edecek; hem de karşı taraf parayı aldığını kabul edecek ve takas beyanı yapacaktır. 
Bağlantısız ikrarda ispata tesir etme noktasında m. 188’deki sonucun doğrudan yararlı bir 
etkisi olmadığını görmekteyiz. 

İkrar vakıaya ilişkin iken kabul neticeye ilişkindir. İkrarla kabulün zaten farklı kavramlar 
olduğunu kanundaki düzenlemelere baktığımızda net bir şekilde anlamaktayız. 

 

Kanunda ikrar sayılan bazı haller vardır. M. 171 isticvap hükmü bu hallerden birisidir. Taraf 
sorgulanmak üzere özel bir duruşmaya davetiye marifetiyle çağrılır, eğer taraf bu duruşmaya 
geçerli bir mazeret bildirmeksizin katılmaz ise aleyhine sorulmuş tüm hususları ikrar etmiş 
sayılacaktır. M. 220 tarafın ibrazı istenen belgeyi ibraz etmemesi hali ikinci haldir. M. 229 
yemin etmeme ikrar olarak kabul edilen bir diğer hükümdür.  

M. 188’in maddenin uygulanma kabiliyeti sadece taraflarca getirilme ilkesinin, yani tasarruf 
ilkesinin cari olduğu hukuk yargılamaları bakımından geçerlidir. Resen araştırma ilkesinin 
hakim olduğu davalarda ikrar hakimi bağlamayacaktır. İkrar ceza yargılamasında da söz 
konusu olmaktadır; hukuk mahkemesinde ikrarın bağlayıcılığı esas iken ceza yargılamasında 
böyle bir esas yoktur. 

Islah ile ikrardan dönülebilmesi mümkün değildir, bazı Yargıtay kararlarında tartışılmış bir 
meseledir bu. Maddi hata tek istisna kabul edilmiştir. İkrarı bu şekilde tamamlamış olduk.  
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1.DERS                                              (27.02.2019) 

İspat (Devam) 

Son olarak 187 üzerinde kalmıştık, ispatın konusu üzerinde durmuştuk. Ondan devam 
ediyoruz. İspatın konusu olarak vakıaların esas alınması gerektiğini tekrardan hatırlatmak 
istiyorum. Vakıa haricindeki unsurların -özellikle 187/2 de zikredilmiş olan dava dosyasına 
intikal etmiş unsurların ispatının konusunu teşkil etmediğini- bunların sınıflandıracak olursak: 
Maruf ve meşhur vakıa herkesçe bilinen vakıalardır, ispatına gerek olmadığını söylemiştik. 

(Buna ilişkin olarak istisnalarımız vardı bir önceki notta mevcut tekrar geri dönmenizi tavsiye 
ederim.) 

-İkrar eğer mevcut ise ikrar türlerini göz önüne alarak bir değerlendirme yapacağız tabi ki de. 
İkrar söz konusu ise burada taraflar bakımından bir ispat etme hürriyeti açısından 
mecburiyet var. Dolayısıyla tarafların beyanının analiz edilmesi önem taşıyor. Basit ikrar 
açısından da 187/2’nin var olduğunu kabul ediyoruz net bir şekilde. Bağlantılı ikrar açısından 
da bunun uygulanma kabiliyetinin bulunduğunu vasıflı ikrar açısından böyle bir kabiliyet 
olmadığını açıklıyoruz.Çünkü vasıflı ikrar sadece davanın tarafları arasında bir hukuki ilişkinin 
var olduğuna delalet eden bir irade beyanıdır.Hukuki ilişkinin vasfı,niteliğine dair bir icazet 
verilmiyor davanın taraflarınca.Dolayısıyla ispatın konusunu teşkil eden vakıa halen 
halihazırda ihtilaflı olmaya devam etmektedir.Bizim basit ikrarda aradığımız gördüğümüz 
sonuç etkisi burada elbette mümkün olmayacaktır. 

İspatın konusu  

MADDE 187 

(1) İspatın konusunu tarafların üzerinde anlaşamadıkları ve uyuşmazlığın  
çözümünde etkili olabilecek çekişmeli vakıalar oluşturur ve bu vakıaların ispatı için delil  
gösterilir. 
(2) Herkesçe bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz 
Bir diğeri ispatın konusunu teşkil etmeyen hususlar olmak üzere hukuki norm yani altlama 
faaliyetinde davanın taraflarının taleplerini isnat ettirdikleri maddi hukuk hükmü. Bunun 
ispatına yönelik davanın tarafları bir faaliyet göstermek zorunda değil. Çünkü dilekçeler 
teatisi aşamasından da hatırladığımız üzere davanın taraflar hukuki sebebi göstermeseler 
bile vermiş oldukları dilekçeler sıhhatini muhafaza etmekte idi. Göstermiş oldukları hukuki 
sebepler isabetli olmasa bile hakimin vazifesi olduğundan dolayı hukuki sebebi altlama 
faaliyeti kapsamında hakim tespit edecek. Dolayısıyla bir ispat rejiminden bahsetmememiz 
mümkün değil, 187. Maddenin 2.fıkrasında hiç bahsi geçmeyen bir husustan bahsediyoruz. 
Burada bir çıkarım yapalım: Yabancı hukukunun tatbik edilmesi halinde acaba ispat 
faaliyetine girilecek midir? Bazı kitaplarda kanaatimce isabetli olmayarak ispat konusuna 
faaliyet teşkil edecek bir halden bahsetmektedirler. Oysa ki yabancılık unsuru taşıyan 
ihtilaflarda hukuk normunun tatbik edilmesi mevzubahis ki bunu sadece maddi hukuk 
normlarına ilişkin yapabilir. Maddi hukuk normlarına ilişkin, yabancılık unsuru taşıyan halin 
belirlenmesine ilişkin hakim davanın taraflarından yardım alır. İspat edilmesine ilişkin bir 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 3 
 

faaliyet göstermez. Burada bilirkişi değildir, müracaat edilmiş olması da yardım faaliyetinin 
kapsamında değerlendirilecektir. Tekrar ediyorum: Bilirkişi müracaatıyla yabancı hukuk 
normunun belirlenmesi,yabancı hukuk normunun mevcut ihtilafa nasıl tatbik edileceğine 
dair bir mütalaa olması da bir yardımdır. Burada bir ispat faaliyetinden yine bahsetmiyoruz 
çünkü ispat faaliyetinden bahsediyor olsaydık yabancı hukuk normunun uygulanıp 
uygulanmayacağına dair tam bir ispatın davanın taraflarınca ortaya konmasını arardık. 
Kanun ispat rejimine ilişkin öyle bir unsur ihtiva etmemektedir. Bunun haricinde örf adet 
hukukuna ilişkin halde de mevcut durum söz konusu olmaktadır. Davanın tarafları vakıayı 
izah etmek, vakıa sonucundan hüküm elde edebilmek açısından örf adet hukukuna 
dayanmışlar ise hakim bu durumda da resen ilgili hukuk normuna(örf adet hukuk normu) 
tatbikini ispata matuf olmaksızın davanın taraflarının bir faaliyet göstermesine gerek 
kalmaksızın kendisi doğrudan uygulamakla mükellef olacaktır. 

187/2 bağlamında dolayısıyla ispat konusunu teşkil etmeyen unsurlar nedeniyle ilgili olan 
hususları belirtmiş olduk. Davanın tarafı kendi iddiasını ortaya karineyle koymuş ise artık 
karineyi temelini ispat etmesine gerek yoktur. Karine sonucundan istifade için başka bir ispat 
külfeti altına girmediği farz edilir. Ondan önce vakıanın niteliği açısından iki tane sonuçla 
karşı karşıyaydık. 

1-Müspet vakıalar 2-Menfi Vakıalar 

Müspet vakıalar; Bir vakıanın varlığı gerçekliği ve geçerliliğine ilişkin bir sonuç ifade 
etmekteyse tarafın iradesi dayandığı iddia ve savunma içindeki vakıanın varlığı, geçerliliği 
şeklindeyse bu durumda biz burada bir müspet vakıaya davanın tarafının dayanmış olduğunu 
kabul etmekteyiz. 187/1 bu hususa isnat eder müspet vakıalar üzerinden bir çıkarım yaparak 
ispat yükünün nasıl belirlenebileceğini düzenlemiştir. Esas teşkil eden hal menfi vakıanın 
nasıl ispat edileceğidir. Kanun okuması olumsuz bir vakıaya ilişkin tespitte bulunmuyor 
çünkü menfi vakıa davanın tarafı iddia ya da savunma babında olumsuz bir vakıaya 
dayanmakta ise söz konusudur.Menfi  bir vakıanın ispatını sağlayabilmek için kanunda 
belirtilmiş olan delillerin yanında kanunda belirtilmemiş olan delillerden de istifade 
edebilme imkanı vardır. Özellikle  HMK 192,199 dan istifade ediyoruz 

Kanunda düzenlenmemiş deliller  
 
MADDE 192 
- 
(1) Kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğunu öngörmediği hâllerde, kanunda 
düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabilir. 
Dolayısıyla olumsuz vakıa teşkil eden iddia ya da savunmaya ilişkin unsur niteliği itibariyle 
ispat kabiliyetine sahip değilse (örnek :yokluk, hiçlik gibi bir irade beyanı içermekteyse) bu 
nitelikteki vakıaların bırakın kanunda sayılmış olanlarla kanunda sayılmamış olan bir delille 
dahi sunulması mümkün değildir. İşte bu nitelikteki bir vakıa mevzubahis olmuş ise bu 
nitelikteki vakıanın ispatı için hasımdan istifade edilir. 

1-Hakimin eliyle 2- Menfi vakıaya dayanan tarafın talebi ile 
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 Bir hukuki ilişkinin bulunmadığına dair husus bir borcun sükut ettiğine ilişkin husus, hiçbir 
irtibat bulunmadığında haksız fiilin vaki olmadığına ilişkin vakıa eğer davanın tarafında yer 
alan kişi tarafından neticeyi talebine dayanak teşkil eden vakıalardan birini oluşturmakta ise 
bu durumda hasmın da dava dosyasına sunacağı sunması gereken belgeler ya da şifahi olarak 
beyanına müracaat edilerek delillendirilmeye ya da ispat sonucu elde etmeye çalışılmalıdır.  

Burada HMK 144 ve 169 u dikkate alıyoruz. Hatta YARGITAY bu hallerde de hakimin davayı 
aydınlatma ödevi kapsamında bu faaliyete girişmesi gerektiğini söylemektedir. Çünkü 
menfi vakıaya dayanmak da bir haktır ama menfi niteliği sebebiyle menfi vakıanın 
delillendirilmesine imkan olmayabilir, bu  da kuvvetle muhtemel bir durumdur. İspat 
külfetini ortadan kaldıran bir hal değil,187/2 de yer alan durumdan istifade etmeye 
yarayacak bir hal değil yine delillendirilecek yine ispat yükü mevcut halde devam ediyor ama 
bu durumda alternatif imkanlardan yararlanma açısından  hakimin ve menfi vakıaya dayanan 
tarafın elinde önemli bir koz vardır. Menfi vakıaya dayanılmış olması menfi tespit davasıyla 
karıştırılmamalı tahkikatta buna sıkça rastlıyoruz.Menfi tespit davasının konusunu teşkil 
eden hali İİK 72 ve HMK 106 da bunu net bir şekilde görüyoruz. 

Tespit davası 
 
MADDE 106 
(1) Tespit davası yoluyla, mahkemeden, bir hakkın veya hukuki ilişkinin  
varlığının ya da yokluğunun yahut bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilir. 
(2) Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı  
açmakta hukuken korunmaya değer güncel bir yararı bulunmalıdır. 
(3) Maddi vakıalar, tek başlarına tespit davasının konusunu oluşturamaz 
 
Menfi tesbit ve istirdat davaları: 
 
Madde 72  
Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi  
tesbit davası açabilir. 
 

Menfi tespit davasının yegane konusu bir hukuki ilişkinin olmadığıdır. Bir hukuki ilişkinin 
olmadığına dair neticeyi talebin olmadığına ilişkin neticeyi talebi dermeyan ederken davanın 
tarafı birden fazla menfi vakıaya dayanabilir. Beher menfi vakıanın ispatı için yukarıdaki yol 
izlenir ama tek bir menfi vakıayı neticeyi talep teşkil ederek menfi tespit davasının konusunu 
teşkil etmesi mümkün değildir. Davanın konusunu teşkil eden hal hukuki ilişkinin yokluğudur 
fakat menfi vakıanın konusunu teşkil eden hal ise örneğin hukuki ilişkinin bulunmadığına dair 
sebep sonuç ilişkisi içinde birden fazla vakıanın ileri sürülmesidir.Hukuki işlem hukuki fiil 
olabilir. Bazı hallerde menfi vakıa teşkil eden halin menfi tespit davasında neticeyi talep 
teşkil edilmesinden dolayı hukuk mahkemesi  haklı olarak davanın konusuz kalmasına ilişkin 
karara ulaşmaktadır bu da isabetli bir karardır. MK 192 den bahsetmiştik. Kanunda yer 
almayan delillerle vakıanın ispatına ilişkin hal buna ek olarak aynı zamanda karinelerden 
özelikle de fiili karinelerden istifade ederek de menfi vakıalarını ispatı için özellikle önem 
taşımaktadır, kullanılabilir bir imkan yol olarak önümüze çıkmaktadır.  
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Bir de şunu tanımlayalım dolaylı ispat doğrudan ispat tam ispat ve kısmi ispat kavramlarının 
karşılanması. Kanunda menfi olsun müspet olsun hiç fark etmez kanunun aradığı şey 
tam/doğrudan ispattır. Ne zaman kanun bu yükümlülüğü yüklemez? 

HMK İİK şekli hukuka ilişkin hükümlerde bir vakıada dolaylı ispatın cari olduğunu metinde 
net bir şekilde yazmışsa biz dolaylı ispattan istifade edebiliriz. Kanun buna cevaz verecek. En 
net örneğimiz HMK 389 Geçici hukuki koruma tedbirleri..  

İhtiyati tedbirin şartları 
 
MADDE 389 
(1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın  
elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden 
veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi 
hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir.  
(2) Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de  
uygulanır. 
Kanun burada açıkça cevaz vermiştir. Hâkimin Kanaat kesp etmesini yeterli ve gerekli görmüş 
ilgili kararın tespit edilebilmesi için dolaylı ispatı hakikate yakın ispatı sağlayacak deliller o 
talepte bulunan tarafta kanunda yazılı olarak bulunan delillerden sağlanabileceği gibi HMK 
192 den de fiili karinelerden de istifade edilebilir. Vakıa hukuki işleme dayansa da hukuki 
fiile de dayansa menfi ya da müspet de olsa kanun cevaz veriyorsa dolaylı ispat caridir. Diğer 
hallerin tümünde tam ispatı arayan bir ispat rejimiyle karşı karşıyayız. HMK 187/1 de bu 
niteliği itibariyle kamu düzenindendir. Hakim buna riayet etmek zorundadır bir hukuki işlemi 
ispatı için senet sunmak mecburiyetindedir senet sunmadan hukuki işlemin ispat 
edilebilmesi mümkün değildir. Hakim takdiri delillerden istifade ederken tam ispatı arayacak. 
Hakim tanığı dinledikten, bilirkişi raporunu okuduktan sonra ,keşfe girdikten sonra ikna 
olmuş olacak. İspat faaliyetinde kullanılan delil kesin ya da takdiri olması tam ispat açısından 
bir önem taşımaz. Hakim tam ispat külfeti altında davanın tarafının  hareket etmesi 
gerektiğini bilerek kanaatinin şüphesiz bir şekilde oluşmasına çalışır ve bunu idrak ettiği anda  
tesis etme gelir. Dolaylı ispatta bahsettiğimiz gibi sadece hakikate yakın olduğunu kanaat 
oluşturabileceğini, göz önüne alması yeterli olacaktır. Menfi vakıa ve müspet vakıa açısından 
hususları tartıştık şimdi karineye gelelim 

KARİNE 

Kanun 187/2 de karineye ilişkin bir tespitte bulunmuyor gördüğünüz gibi. Varlığı bilinen bir 
vakıadan bilinmeyen bir vakıanın varlığını ya da yokluğunu çıkarmaya imkan veren kurallardır 
şeklinde kitaplarda tanımlanıyor. Karinenin çeşitli türleri vardır. Kanuni karineler ve fiili 
karineler. Kanuni karineler ise ikiye ayrılır: 1-Adli Kanuni Karineler 2-Kesin Kanuni Karineler 

Bilmeliyiz ki kesin kanuni karinenin aksini ispatı mümkün değildir TMK 1020 TBK 39 
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C. Tapu sicilinin açıklığı 

Madde 1020 

Tapu sicili herkese açıktır. İlgisini inanılır kılan herkes, tapu kütüğündeki ilgili sayfanın ve 
belgelerin tapu memuru önünde kendisine gösterilmesini veya bunların örneklerinin 
verilmesini isteyebilir. 

 Kimse tapu sicilindeki bir kaydı bilmediğini ileri süremez. 

TBK 39’da icazetle tek taraflı irade beyan ile malum olan sözleşme sağlık bulurdu. İrade 
beyanı dava dosyasına intikal etmişse kesin kanuni karinedir ve aksi ispatı mümkün değildir. 

IV. İrade bozukluğunun giderilmesi 

TBK  39 

Yanılma veya aldatma sebebiyle ya da korkutulma sonucunda sözleşme yapan taraf, yanılma 
veya aldatmayı öğrendiği ya da korkutmanın etkisinin ortadan kalktığı andan başlayarak bir 
yıl içinde sözleşme ile bağlı olmadığını bildirmez veya verdiği şeyi geri istemezse, sözleşmeyi 
onamış sayılır. 

Aldatma veya korkutmadan dolayı bağlayıcılığı olmayan bir sözleşmenin onanmış sayılması, 
tazminat hakkını ortadan kaldırmaz. 

TMK 1020 de kesin kanuni karinedir. Tapu sicili çünkü alenidir.MK 1020 bunu söylüyor ama 
İİK madde 128 istisnasıdır. Satış aşaması var taşınmazın icradan satışında mükellefiyetler 
listesine kaydedilmemiş ama tapuda kayıtlı bir hak varsa iadeyle taşınmazı satın alan o 
yükten kurtulur o yük üstüne intikal etmez istisnasıdır. 

TBK ‘39daki hal TMK 1020deki durum gerçeği ve geçerliliği olmadığı iddiasında kesin 
kanuni karine olmasına rağmen hasmının bu nitelikteki kesin kanuni karineye 
dayanmasına rağmen böyle bir düşüncesi vardır. Müracaat edebileceği tek husus dayanılan 
kanuni karine temellerinin sahteliği. Karşı ispat değil vakıanın sahteliği örneğin sicilin sahte 
olması. Sahtelik iddiasına matuf bir muhalefet vardır bunun haricinde klasik bir karşı ispat 
faaliyeti HMK 191 uygulanamayacaktır 

Karşı ispat  

MADDE  191 

(1) Diğer taraf, ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında delil 
sunabilir. Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış sayılmaz  

İspat yükü 
MADDE 190 
(1) 
İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki 
sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. 
(2) Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin  
ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin aksini 
ispat edebilir.  
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İki tür muhalif ispat faaliyetinden bahsederiz 190/2 ve 191 .Kanuni karineye dayanan taraf 
(adi kanuni karineye) sanki karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin ispat yükü altındadır. 
Kanunda görülen istisnalar haricinde karşı taraf kanuni karinenin aksini ispat edebilir. İlk 
muhalif ispat imkanı aksini ispat olarak 190/2 de belirtilmiş. 

Davanın tarafının kendi aleyhine iddia olunan vakıanın gerçek olmadığını,isbabetli olmadığını 
iddia etmesi halinde yapacağı ispat faaliyeti ise 191deki karşı ispat faaliyetidir. Aksini ispat 
karine için karşı ispat karine için söz konusu olan bir imkandır.Neden kanun iki farklı tabiri 
kullanıyor? Aksine ispatta karineye dayanma söz konusu olduğundan dolayı temel vakıayı 
tevsik etmekle temel vakıayı ortaya koyup bunu tevsik etmekle belgelendirmekle yetiniyor. 
Sonuç kendi üzerinde doğrudan doğuyor. Aksini ispat eden sonucun hedef alındığı bir 
faaliyet göstermiyor temel vakıayı hedef alan bir faaliyet gösteriyor. 

Örneğin zilyetlik mülkiyete karine teşkil eder.Buna dayanan sadece zilyet olduğunu ortaya 
koydum malik sonucu doğdu zaten karşı taraf farzımahal zilyet olunmadığını ortaya koyma 
imkanına sahiptir. Zilyet olunmadığından da mülkiyetin kendisine iktisap edemeyeceğini 
belirtebilir. Mülkiyet üstünde hiç durmadan ya da tercih itibariyle elinde imkan varsa zilyet 
olmasına rağmen malik olmadığını da karşı ispat faaliyetiyle sağlayabilir. Buna ilişkin de 
istihkak davası İİK 96  ile de istihkak davası açılabilir . Bir diğer mesele de ispat yükü başlığı 
altında 190/2 de ispat yükü yerleştirilmiyor sadece tanım açısından bir değişiklik söz 
konusu bir karışıklığa mahal vermemeli. Dolayısıyla karineye dayanan taraf karinenin 
temelini oluşturan vakıayı tevsik etmekle yükümlüdür. İddia etmesi yetmez. Kanuni karineler 
TMK ve TBK da çok sayıda olduğunu söyledik. TMK da birçok kişinin birlikte ölmesi halinde 
aynı anda öldüğü kabul ediliyor.TMK 29da bahsedilmiş. 

II. Sağ olmanın ve ölümün ispatı 

1. İspat yükü 

Bir hakkın kullanılması için bir kimsenin sağ veya ölü olduğunu veya belirli bir zamanda ya da 
başka bir kimsenin ölümünde sağ bulunduğunu ileri süren kimse, iddiasını ispat etmek 
zorundadır. 

Birden fazla kişiden hangisinin önce veya sonra öldüğü ispat edilemezse, hepsi aynı anda 
ölmüş sayılır. 

Bunun aksinin ispatı mümkün çünkü bu bir adi kanuni karinedir. Nereden bileceğim ben 
bir karinenin adi mi kesin mi olduğunu? Kanun maddesinin fiiline mi gerekçesine mi 
yüklemine mi içtihata mı bakıcam? Hepsine bakarım. Sadece maddi hukuktan oluşmuyor 
çünkü karineler. Şekli hukukta da özellikle İİK’da pek çok karineyle karşılaşıyoruz. Ölüm 
karinesine ilişkin karinenin aksini ispatı hangi halde, hangi dava türünde gerçekleşebilir? 
Miras davası. Özellikle benim karşıma çıkan örnekten bahsedeyim: Yeni evli çift balayına 
tatile çıkıyorlar yoldan dönerken trafik kazası geçiriyorlar ve çok varlıklı ailelerin çocukları. 
TMK 29/2 göre mirasın dağıtılması gerekir, tereke ona göre hesaplanacak, bunun aksini 
ispat külfeti daha sonra öldüğü iddia edilen kişinin mirasçılarıdır. İspat burada nasıl edilir? 
Her türlü delille. Tam ispat kapsamında gerçekleşiyor olmak kaydıyla. Edinilmiş mallara 
katılma rejimine ilişkin 122/3 te bir hüküm var: Evlilik içinde alınmış mallar eşlere aittir diye. 
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Bunun aksinin ispatı da mümkün. Edinilmiş malın eşlerden birinin mülkiyetine ait olduğunu 
iddia eden taraf boşanma davası üzerinde bu kalemlerin aksini ispat etme imkanına sahip 
gibi. Çeşitli adi kanuni karineler ifade ediliyor. TTK’da da navlun sözleşmesine ilişkin deniz 
ticareti hukukunda bir karine var .Deniz hukuku trafik kurallarına riayet edilmemişse çatma 
neticesinde gerçekleşecek zarar kurala riayet etmeyen gemi sahibine bırakılır. Bu da bir 
karine ve aksi ispatı mümkün. TTK 1185  

Kesin kanuni karineler üzerini durduk şimdi fiili karinelere gelelim, bunlar hayat 
tecrübesinden oluşmaktadır. Dile pelesenk bir kavramdan yola çıkalım ‘’eşyanın tabiatına 
uygun’’ durumu o hukuki ilişkinin tabi sonucuna vakıf olunan haller. Genel tecrübe kuralları 
olarak da değerlendirilir. Fiili karine olarak da görülür. Aklımızda bir alacak davası 
canlandıralım. Alacaklının alacak talebine dayandığı evrak çek olsun. Borçlu uyuşmaya geldi 
ve ben borcu ödedim deyip çeki gösterdi. Dava konusu edilmiş alacağın isnat edildiği çek 
keşide tarihi, düzenleme yeri, banka hepsi tutuyor. Bu fiili karine tam ispatı sağlar. Çünkü 
tecrübe kuralları hayatın olağan akışı sonucunda alacaklı alacağını tahsil ettikten sonra 
alacaklının dayandığı evrak belgeyi borçluya teslim eder. Artık borcun sükut ettiğine ilişkin 
fiili bir durumdur.190/2 kapsamında aksini ispat etmek için davacı alacaklının bir ispat 
faaliyetine girmesi söz konusu olabilir : Gösterilen kambiyo senedinin sahte olması.. Bunun 
haricindeki durumlarda fiili karineler adi kanuni karine/kesin kanuni karine gibi tam ispatı 
sağlayan bir durumdur.  

Kartal’da yıkılan bina için komşu binanın müteahhitine ihtiyati tedbirli dava açıldı.Haklı 
olarak mevcut hasar kendi binalarına da zarar vermiş çünkü komşu parseldeler ve hava 
fotoğraflarıyla da bu ortada. ‘’Bizde hasar yoktur!’’ Söylemi bir fiili karinedir. Hem ihtiyati 
tedbir açısından hakikate yakın ispatı sağlıyor.Hem de fiili karine olarak aksini ispatı 
müteahhit üzerine bırakıyor. Gördüğünüz üzere fiili karineler kanunda söz edilmiş değil. Adi 
kanuni karine ve kesin kanuni karineler kanunda belirtilmiş,soyut vakıalara 
dayandırılmaktadır. Kanuni karineler maddi ya da şekli hukuktaki soyut vakıalara 
dayandırıldığından dolayı kanuni karineye dayanan tarafın soyut vakıayla örtüşen somut 
vakıasını somutlaştırarak sunması gerekir. Örneğin: ‘’Zilyet olduğum için malikim’’ söyleyerek 
karineye dayanmayacak dava dosyasına da dermeyan edecek.Sadece karineye dayanmakta 
olduğunu ifade etmesi yetmiyor.İspat yükü karineye dayanın tarafın dolayısıyla 
üstündedir.Fiili karineyle karıştırılmamalı HMK 192’de bahsedilmiştir.İspat yükünün 
değişikliğine sebep olmaz. Aksini ispatı kesin kanuni karine haricinde mümkündür. Sadece 
konuda değişiklik oluyor. 
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Varsayım 
Bununla birlikte şimdi varsayım(fiksiyon) üzerinde duralım. Bu kavramı karine içinde 
değerlendirmiyoruz. Mukayeseli hukukta da buna ilişkin hususlar vardır. Kanunda açıkça 
ifade edilmiş vakıanın mevcut dava tarafının üzerinde doğmuş olduğu ortaya konmuşsa bu 
varsayımdan fiksiyondan yararlanılmakta olduğu kabul edilir. Klişe bir örnek İİK 278  

278/3 diyor ki tasarrufun iptali davası söz konusu olduğunda eşler arasında zahiride bulunup 
sıhhatli bir satım sözleşmesi olarak görmüşse dahi benim nezdimde bağışlamadır ve iptale 
tabidir. Kanun vakıayı da somutlaştırmış ve sonucunu da bağlamış. Hakim bu nitelikteki bir 
varsayımla kanunda gördüyse bulduysa sonucu da o şekilde tesis ettirmek 
mecburiyetindedir. 

Varsayım fiksiyon bu sebeple vakıalar içinde değerlendiriliyor. Fiili karineyle de 
karıştırılmaması gereken bir husustur. Varsayımda vakıalar bütünü var bunların hepsinin 
kendi üzerinde doğduğunu delillerden neleri ispat ettiyse sebep sonuç ilişkisi hakimi bağlar, 
tam ispatı sağlar. Karinede bir kısmı ispat edip sonuçtan yararlanıyoruz. Varsayıma dayanan 
tarafın muhalifi kendi iddiasını karşı ispatla da yerine getirebilir fakat aksini ispatla değil.  

Emare 
Bir de emare var ki biraz önce zaten dolaylı ispatta yani menfi bakıanın ispatında bu tabiri 
zikretmiştik .İlk görünüş kuralı emare gibi ispat hukukunun içinde kullanılan kavramlar 
vardır.İlk görünüş kuralı Anglosakson temellidir fakat yeri geldiğinde kıta Avrupası sisteminde 
de kullanılmaktadır. Karineden farklıdır. Dolaylı ispat için kullanılabilir,genel tecrübe 
kurallarıdır bu sebeple fiili karine gibi değerlendiririz. Örnek: Bir araca arkadan çarpan araç, 
üz yolda bir levhaya çarpan araç kusurludur. Bunlar ilk görünüş karinesi aksi ispat açısından 
mümkün olan bir durumdur. Bunları karineler içinde değerlendirmiyoruz ama 190/2’deki gibi 
bir durum var ilk görünüş ispatı açısından. Emare sadece dolaylı ispatta kullanılır, hâkimin 
kanaat kesp etmesini imkan tanıyan haller ortaya konulur. Netleşmesi için örnek: Kiralayan 
kiracısına dava açıyor. Kiralanan yerin sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde kullanılmamasına 
dair.Sebep bu tazminat davası. Kiracı ilgili hasarın kendisinden kaynaklanmadığını nasıl ispat 
eder? Komşu ikametgahlarda benzer zararlar var mı ? İşte bu emare yoluyla dolaylı ispattır. 
Benzeşen bir durumu tanıkla ilgili olarak da söyleyelim Tanık dediğimiz delil hukuki işlem ya 
da fiilin gerçekleştiği an huzurunda bulunmuş, ona eşlik etmiş, beş duyu organıyla fark etmiş 
kişidir. Bu tanım HMK’da yer alıyor. Bir trafik kazası gerçekleşmiş. Kazazedeyi kusurlu 
sürücünün derhal hastaneye ulaştırmasına ilişkin hal kişiye ifade edilmiş, konuşulmuş.Tam 
dükkanının gerçekleşen bir kaza .Dükkan sahibi kaza yerine çok sonra gelmiş, çalışanlar da 
ardından bu ifadeyi kullanıyor, dükkân sahibi burada emaredir.Takdiri nitelikte dolaylı 
olarak beyanına ulaşılır.Doğrudan ispatın gerçekleşmesi gereken hallerde bu tanık 
beyanının önemi yoktur. 
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                                                                                                                                                   2.Ders 

 

Hmk.m.190’a bakalım.  

İspat yükü 

MADDE 190 

 (1) İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan 
hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. 

(2) Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin 
ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin 
aksini ispat edebilir. 

  İspat yükü olarak ifade ediliyor. Sadece ispat yükü değil tabi ki. İspat işlemine ilişkin 
kitaplarda belirtilmiş olan çeşitli yükler var. Bu yüklerin birer usuli yük olduğunu baştan 
belirtelim. Bu yüklere riayet etmeyen sonuçlarına katlanır. Dolayısıyla artık bu yük maddi 
hukuk anlamında bir yükümlülük olmadığı için davanın taraflarından ilgili ifade içinde 
gösterilmesi hususunda zorlamaya gidemezsiniz. Sonuç açısından aleyhine karar tesis 
edilmekle yetinilecektir. Oysa buradan bir yükümlülük algılasaydık tam tersini söyleyecektik. 
Bundan dolayı söyleyeceklerimiz kanuni yük olarak kabul edilmektedir. 

1.İddia Yükü 
  Yargıtay kararlarında ve doktrinde kullanılan bir yük. Davanın taraflarının üzerinde bulunan 
bir yük. İddia ve savunmaya ilişkin bu yük kapsamında davanın tarafları, iddia ve 
savunmalarını dayandırdıkları vakıaları dava dosyasında sunmak zorundadır. Yani Hmk.m.25 
Hmk.m.141’e riayet ederek dava dosyasında taraflarca oluşturulması gereken bir yük olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Hâkim re ’sen herhangi bir iddia ya da savunma anlamındaki vakıanın 
dava dosyasına getirilmesini sağlayamaz. İddia ya da savunma anlamındaki vakıanın dava 
dosyasında olması gerektiğinden bahisle kendisi herhangi bir ispat yükünün taraflarca yerine 
getirilmesini isteyemez. Taraflarca yerine getirilme ilkesinin doğal sonuçlarından biri de 
budur. Bundan dolayı iddia yükü kapsamında davacı, dava dosyasında sunmuş olduğu 
vakıalara ilişkin delilleri de sunma külfeti altındadır. Re’ sen araştırma ilkesinde ise bu iddia 
yükü hakim nezdinde gerçekleşir.  

  Re’ sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda delilin ve vakıanın dava dosyasında 
sunulabilmesi için periyot Baki Hocanın kitabında duruşmanın sonuna kadar diyor. Burada 
tahkikatı anlatıyor. Duruşmayla tahkikat eskiden eş anlamda kullanılıyordu.  

  Kürsü Görüşü: Re’ sen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda yargılama tamamlanana 
kadar yani hüküm aşamasına kadar iddia yükü kapsamında vakıa da delil de getirilebilir. 
Hakim de bu nitelikteki unsurları dava dosyasına intikal ettirebilir. Ankara Hukuk’un görüşü 
de budur.  
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  İsviçre özel hukukuna baktığımızda hüküm aşamasında dahi vakıa veya bu vakıaya dayanan 
delilin re’ sen araştırma ilkesi kapsamında hükme esas alınabileceğini kabul ediyoruz.  

  İddia yükünde bu periyot bu sebepten dolayı önem teşkil ediyor. Taraflarca getirilme ilkesi 
kapsamında madde olduğu için Hmk.m.141’e atıf yapmakla yetiniyorum.  

İspatın konusu  

MADDE 187 

 (2) Herkesçe bilinen vakıalarla, ikrar edilmiş vakıalar çekişmeli sayılmaz. 

  Hmk.m.187/2’de yer alan bu unsurlar zaten ispatı gerekmeyen şeyler o zaman dava 
dosyasına sunulmasına gerek yoktur; sonuç tabii olacak denemez.  İddia yükü, ispat konusu 
teşkil etmeyen vakıalar için de geçerlidir. Yani ispat edilmesi gerekmeyen  vakıalar da dava 
taraflarınca dava dosyasına sunulmalıdır. Ancak böyle denilince dava dilekçesine her olayın 
yazılması gerektiği anlaşılmamalıdır. Bunun da katalizörü Hmk.m.194’tür. 

Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi 

 MADDE 194 

 (1) Taraflar, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmalıdırlar.  

(2) Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini 
açıkça belirtmeleri zorunludur. 

 2.Somutlaştırma Yükü 
   Somutlaştırma, netice-i talebe isnat eden davaları ispat konusu teşkil etsin etmesin 
belirleyip dilekçesine koymakla mükelleftir. Mahfuz meşru vakıa olmasından bahisle iddia 
yükünden adil olduğunu düşündüğü yani hakimin kullanmaya zaten izin verdiği bu vakıa 
neticesinde, ispata gerekmeyen vakıalar neticesinde, hükmü kurmalıdır düşüncesi yanlıştır. 
İspat yükü altında olmayan ispat konusu oluşturmayan vakıalar da iddia yükü kapsamında 
dava dosyasına sunulmak zorundadır.  

   İddia yükünü oluşturan vakıa, ispatın konusunu da oluşturacak. Ben o vakıanın önüne, 
ortasına, arkasına ispatı gerekmeyen Hmk.m187/2 kapsamında yer alan vakıaların izah 
edebilmem için derhal açıklayabilmem için koymalıyım. Buna uymazsam o zaman hakim 
Hmk.m.144’e ve Hmk.m169’a müracaat etmek zorunda kalır. Burada dengeyi sağlayacak 
olan davanın tarafı ve uymuş olup olmadığını inceleyecek olan elbette ki hakimdir. 
Somutlaştırma yükü de bu hususun çerçevesini çizer. Hmk.m.194’te bu yüke riayet 
edilmemesi halinde müeyyidelendirilmediğini görüyoruz. İlkeler bahsi içinde 
değerlendirilmemiş çünkü ispat rejimi değil. Taraflarca getirilme ilkesi kapsamında hem 
davacı hem de davalı tarafın dava dilekçesinde riayet etmesi gereken bir husustur.  

   Somutlaştırma, vakıanın ispata matuf olacak şekilde belirginleştirilmesidir. Dayanılan vakıa, 
niteliği itibariyle, maddi hukuk açısından, iki tür olabilir: 1) Hukuki fiil, 2) Hukuki işlem. 
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Davanın tarafı, hukuki fiile ya da hukuki işleme isnat etmekte olduğu bu tahlilde kullanıp 
kullanmamakta özgürdür ancak netleştirilmelidir. Örneğin, bir sözleşmeden bahsediliyorsa, 
bu sözleşme niteliği zikredilmelidir. Bir taşınmaz sözleşmesi ise ispat için kurallar farklı. 
Örneğin bir kira sözleşmesinin kurulabilmesi için şifahi beyan mümkündür. Somutlaştırma bir 
yüktür ve kanunda müeyyidesi yoktur. Dolayısıyla somutlaştırılmamış vakıadan bahisle, 
hakimin, o vakıanın ispat edilememiş olduğu yönünde karar tesisi mümkün değildir. Tam 
tersine, ilk derste bahsettiğimiz dolaylı ispatta olduğu gibi hakim, somutlaştırmaya riayet 
etmeyen tarafın vakıasını somutlaştırma açısından faaliyette bulunmak zorunda. Hatta 
davanın tarafını o vakıanın somutlaştırılmasına hizmet etmesini sağlayabilir. 

    Örneğin hekimlerin sorumluluğundan kaynaklanan davalarda, bir hastanede muntazar bir 
kayıt hasta yatarken mevcut değil. Ancak çıktıktan çok sonra belirginleşti burada hastanenin 
bu delilleri ve vakıaları sunma mecburiyeti vardır. Bu nitelikteki bir davada davacının 
dayandığı vakıaları somutlaştırması çoğu kez hukuki fiile isnat edilen hayat olaylarından 
ibarettir. Bu nedenle her türlü olayın ispatı caiz olmayabilir. Haksız fiile dayanan davaların 
çoğunda asgari düzeyde bu yükü görüyoruz. Tam ispat yine gerekir. Aynı zamanda hasmı da 
kolektif bir çalışmayla davacının iddialarını takip etmelidir. 

3.İspat Yükü 
  Hmk.m.190’a ve Tmk.m.6’ya dayanır. Bunlara göre iddia eden kimse iddiasını ispat etme 
külfeti altındadır. İspat yüküne ilişkin mesele, maddi hukuku ilgilendiren mesele usul 
hukukunu ilgilendirir. Bir davada davacının mı davalının mı iddiasını ispat etme yükü altında 
olduğu; önce kimin iddiasını ispat etmesi gerektiği usul hukuku meselesi mi yoksa maddi 
hukuk meselesi mi? Burada iki görüş var: 

1.görüş (kürsü görüşü) (Yargıtay): Tmk.m.6’dan doğar. Hem maddi hukuka ilişkin kodlamanın 
içinde yer alması hem de ispat yüküne ilişkin meselenin özü itibariyle hukuki fiil veya hukuki 
işlem oluşturmasından dolayı ispat yükünün maddi hukuka ilişkin bir kavram olduğunu kabul 
etmektedir. Doktrinde hakim olan görüştür.   

2.görüş: İspat yükünün usuli bir kavram olduğunu savunan görüş ise dayanmakta olduğu 
nokta itibariyle ispat yüküne ilişkin meselenin derdest bir davada mevzubahis olabileceğini; 
derdest bir dava söz konusu değilken ispat yüküne ilişkin meselenin söz konusu 
olamayacağını bu sebeple de usuli bir husus olduğunu söyler. 

  Bunun sonucu maddi hukuk kavramında değerlendirirsek bir sözleşmenin de konusunu 
teşkil edeceğini kabul ederiz. Hem de maddi hukuk sözleşmesinin. Taraflar, derdesdiyet 
kazanmış veya kazanmamış bir davaya ilişkin ispat yükü dahi ek sözleşme ya da sözleşmeye 
koyacakları hüküm ile ek ispat yükü belirleyebilirler. Bu sözleşmenin geçerli olduğu kabul 
edilir. Bu sözleşmenin geçerlilik şartları tamamen Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine 
tabiidir.  

 Şimdi gelelim konunun başına. Hmk.m.190/1 ile Tmk.m.6 arasında herhangi bir fark yok. 
Sınavlarda en çok yapılan hatalar ispat yükü konusundan geliyor.  
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  İddia eden bu iddiasını ispatla mükelleftir. İspat yükü davanın her iki tarafının da 
üzerindedir. İlk yumruğu kim atacak şeklinde düşünemeyiz. Eğer o nitelikte bir ifade varsa 
kanun zaten ayrıca düzenler. Bu örneği en çok menfi tespit davasında görüyoruz ya da 
İİK.m.68’te itirazın kaldırılması davasında görüyoruz. Bu nitelikteki şekli ve maddi hukukta bir 
davanın taraflarına yüklenmiş ispata ilişkin görev yoksa da vakıasında hep iddiaya yönelik 
ispat yükü altında olan davacı; savunmaya ilişkin ispat yükü altında olan davalıdır. Kendi 
vakıalarını ispat etmelidir. Hmk.m190 uyarınca ispat yükü altındadır. Riayet etmezse, 
dayanmış olduğu vakıayı ispat edemediğinden aleyhine karar verilecektir. Bir bütün içinde bu 
anlattıklarımızdan şunu anlıyoruz ki biz hiç dilekçelerin teatisi aşamasında, davacının davayı 
ikame ettiği sırada ispat yükünü de nazara alıp önce kendi iddialarına ilişkin tüm delillerini 
sunup ona göre hareket etmesi gerektiğini; davalının da ispat yükünün davacının üstünde 
olduğundan bahisle ispat yükünün kendi üzerinde bulunmadığını göz önüne alıp delil 
sunmaktan imtina etmesi gerektiğini söylemedik. Çünkü eğer söylenirse Hmk.m.190/1 ile bu 
söylenen çelişir. 

   Her iki taraf da davacı iddiasını; davalı da karşı ispat açısından dayandığı vakıalara ilişkin 
delilleri hakim her iki tarafın da vakıalarının ispat yükü altında isabetli delillerle tahkim 
edildiğini gördü. Bu durumda hakimin bakacağı yer, davacının ya da kanunda işaret edildiyse 
davalının kendi ispat yükünü sıhhatli delillerle yerine getirmiş olup olmadığıdır. Tahkikat 
aşamasında da hatırlayacak olursanız her iki tarafın iddiasının bir arada, belirli kademeler 
içinde her vakıa özelinde aşama aşama incelenmesi gerektiğini söylemiştik. İddia, karşı iddia, 
savunma, karşı ispat bir arada değerlendirilir. Eğer kanun açık bir şekilde, ispat yükünün 
öncelikle şu kişide olduğunu belirtiyorsa o zaman hakim kanunda belirtilen davacı veya 
davalının ispat yükünü önce değerlendirir. Örneğin menfi tespit davası içinde hukuki bir ilişki 
yoktur. Burada bir delil sunuldu ve davacı, borcun, borçlu olduğu iddia edilen davalı üzerinde 
olduğunu iddia yükü altında ama ispat yükü ve delil sunma kabiliyeti yok. Ancak davalı, 
borçlu olduğunu itfa sebeplerine dayanarak iddia etmekte ise itfa sebebini oluşturan halin 
varlığını ileri sürüp ispat yükü altında da delil sunmalıdır. Burada ispat yükü yer değiştirir. 
Çünkü normalde hukuki ilişkinin varlığını ispat yükü davacı üzerindeyse de davalı itfa 
sebebine dayandığı takdirde aradaki hukuki ilişkiyi kabul etmiş olur ve bu vesileyle dayandığı 
itfa sebebini ispat yükü altına girer. Davalı, alacaklının dava dosyasında sunmuş olduğu 
vakıanın aksi vakıasını dava dosyasına sunma imkanına sahiptir. Esas olan demek ki davanın 
her iki tarafının da kendi iddialarını ispat yükü altında olmalarıdır. İstisnalar kanunda açıkça 
belirtilmektedir. 
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Sübjektif İspat Yükü 
  Sübjektif ispat yükü dediğimiz kavram delil ikame yükü olarak değerlendiriliyor. Vakıayı 
sundum, somutlaştırdım, artık delili sunma yükü altındayım. Eski deyimle delillerin 
hasredilmesi. Delillerin hasredilmesi hangi aşamaya dek tamamlanacağına dair husus 
dilekçelerin teatisine dek daha sonra sunulmaya veya hasredilmeye ilişkin bir husus yok. 
Buna sübjektif ispat yükü demişiz ve bu ad altında taraflara delillerin ikamesi yükünün 
yüklendiğini görüyoruz. Buna riayet etmeyen tüm yüklerde olduğu gibi bir müeyyideye tabii 
tutulmaz ancak sonucu o vakıanın ispatsız kalmasına dolayısıyla aleyhte esasa ilişkin bir karar 
verilmesi olur.  

  Sadece maddi hukuka dayanan davalar değil usul hukukuna dayanan davaların da ispatı 
mümkündür; ispat edilmesi gerekir. Davacı, dava dilekçesini sunmakla hem dayandığı maddi 
vakıanın hem de vakıanın Hmk.m.114’teki dava şartlarını taşıdığını ispat yükü altına girer. 
Davacı, özellikle Hmk.m.114’te belirtilen özel yargılama şartlarının ikmal olduğunu ispat yükü 
altındadır. Usule ilişkin vakıa söz konusu olduğundan ispat yükü öncelikle davacı üzerindedir. 
Davalı, dava şartlarının varlığını ispat yükü altında değildir. Davacı, dava şartlarının varlığını 
ispat etmez veya edemezse dava usulden reddedilir. Usule ilişkin açıklamalarımızda dava 
şartlarında delil gerektiren bir hal varsa ispat yükü altında ileri sürülmelidir. Menfi vakıada 
olduğu üzere davacının inkar ettiği bir vakıa söz konusuysa inkarın ispatı mümkün 
olmadığından davacı ispat yükü altında değildir. Bunun da sebebi inkarın ispat kavramına 
uygun düşmemesidir. Davalı süresinde cevap dilekçesi vermediyse inkar etmiş sayılır.  

 Çeşitli kanunlarda ispat yükünün kime ait olduğuna dair açık hükümler vardır. Örneğin 
Tmk.m.287, 294, 291, 130; Bk.m.50 gibi… 
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 1.Ders                                                                                                                        (28.02.2019) 

 

İspat hukukuna ilişkin yükleri görmeye başlamıştık. Kanunda belirtilmemiş olan yüklerin 
üzerinde durmuştuk. İddia yükü ve somutlaştırma yükü kavramlarını görmüştük. 
Somutlaştırma yükü HMK m. 194’te düzenlenmiştir ancak iddia yükü kavramı kanunda 
müstakil olarak düzenlenmemiştir. İddia yükü, davanın taraflarının dayandığı netice-i talebi 
tespit ettirebilmek için sunmaları gereken vakıaları bir yük olarak davanın taraflarına 
yükleyen kavramdır. Dolayısıyla yargılamayı yürüten hakimin iddia ya da savunma yükü 
bağlamındaki bir vakıanın tarafça değerlendirilme mecburiyetinde olduğunu ya da eksik 
kaldığını varsayarak herhangi bir şekilde yargılamayı devam ettirebilmesi mümkün değildir, 
bildiğiniz üzere bu aynı zamanda taraflarca getirilme ilkesinin doğal bir sonucudur. İddia ve 
vakıaların taraflarca ancak sunulabileceğine ilişkin bir husustur, istisnası ise bildiğiniz üzere 
resen araştırma ilkesinin cari olduğu davalardır.  

Somutlaştırma yükü ve iddia yükünü birlikte ele almıştık ve somutlaştırma yükü açısından 
vakıanın mutlaka bir delille tamamlanacak nitelikte olmak üzere tarafça dava dosyasına 
sunulması gerektiğini belirtmiştik. M. 194 de bunun üzerinde durmaktadır. Elverdiğince, 
imkan dahilinde davanın tarafı bir hukuki işleme ya da fiile isnat edilen vakıasını 
somutlaştırarak, delille hakim tarafından özgülenmesini rahatça sağlayacak nitelikte 
berraklaştırıp dava dosyasında beyan olarak ileri sürmek mecburiyetindedir. Hakimin 
aydınlatma ödevi ve tarafın bu yüke riayet edilmediği hakkındaki muhalefeti de hakim 
tarafından değerlendirilmek zorundadır. 

M. 190’a (ispat yükü) gelelim. Özel olarak kanun tarafından düzenlenmiştir. TMK m. 6’da 
“kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların 
varlığını ispatla yükümlüdür.” M.190’da ise şöyle düzenlenmiştir: “İspat yükü, kanunda özel 
bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine 
hak çıkaran tarafa aittir.” Her iki madde de aynıdır, aralarında bir farklılık yoktur. Eski usul 
kanunda m. 190 benzeri bir madde yer almamaktaydı. Biz o zaman TMK’daki o hükme göre 
ispat yükünü tespit etmekteydik. Dolayısıyla bu maddeden şunu anlıyoruz; kimin neyi nasıl 
ispat etmesi gerektiğine ilişkin kanunda özel bir düzenlemenin bulunması istisnadır. Özellikle 
İİK’da ve şahıs varlığına ilişkin hakları düzenleyen TMK hükümlerinde bulunanlar istisnalardır. 
Bundan dolayı iddia yükünü ve ispat yükünü de bir arada değerlendirmeliyiz. İddia yükü 
altında olan taraf dayandığı vakıayı, kanunda belirtilmiş olan ya da olmayan delilerle ispat 
etme imkanına sahiptir. Çünkü m. 190 ve TMK m. 6 burada bir sınırlama getirmemiştir. Kimin 
neyi nasıl ispat edeceğine ilişkin bir sınırlama ancak kanun tarafından emredici bir hükümle 
belirlenebilir. Dolayısıyla kanun bunu istisna görmüştür.  

M. 190’ı elimizde tutarak m. 189’a geçelim. M. 189 ispat hakkına ilişkindir. İspat yükünün 
maddi hukuka ilişkin bir prensip olduğunu, genel görüşün bu olduğunu söylemiştik. İspat 
hakkı ise usul hukukuna ilişkin bir kavramdır. Dolayısıyla ispat hakkına ilişkin sözleşme 
yapma, feragat etme kabiliyeti yoktur. İspat hakkının kapsamına dair tarafların sözleşme 
yapması mümkün olması mümkün olmadığı gibi hakimin de bunu azaltmak ya da arttırmak 
imkanı bulunmamaktadır. Bu madde ile ispat hakkına bir kutsiyet kazandırılmıştır.  
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İspat yükü açısından ise tam tersi durum söz konusudur. Peki ispat hakkı ile ispat yükü 
arasındaki ayrımı nasıl netleştirebiliriz? Anayasa m. 36’da düzenlenen iddia ve savunma 
hakkı, hukuk yargılamasında da açıkça hakimin taraflara tahsis etmesi gereken bir haktır. 
İkinci olarak HMK m. 27’de düzenlenen hukuki dinlenilme hakkı hem iddiayı ileri sürmek hem 
de buna ilişkin savunma hakkı ve ayrıca bunu izah etme hakkı. Bu iki hak m. 189’u açıkça 
temellendiren ana hükümlerdir. M. 189’da ise karşılaştığımız yeni bir kavram vardır; “taraflar 
kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak ispat hakkına sahiptir”. Gerek HMK m. 27 
gerek Anayasa m. 36, hukuk mahkemesinde taraf olan kişinin ispat hakkının sınırsız 
olamayacağını, bir süre ve şekle tabi olarak gerçekleştirilebileceğini, kamu düzeni 
niteliğindeki bir hükümle tasdik etmiştir. M. 189\1 açısından hakimin bunu denetleme ödevi 
vardır. 

Süreyle ilgili hususu açarak devam edelim. Hatırlarsak bir taraf, davaya ispat hakkı 
kapsamında delilini belli bir aşamaya kadar getirebilir. Usule ilişkin olarak ise m. 190 ispat 
yükü ve TMK m. 6 ispat yükü. Her iki taraf da iddiasını ispat etme hakkına sahiptir, 
taraflardan biri üzerine bırakılmış bir saha değildir. Burada önemli nokta m. 190\2’ye göre 
karinenin aksinin ispat edilebileceğini belirtmiştik. Karinenin aksinin ispat edilebilmesi için 
hasım tarafından temel vakıaların doğru ya da gerçek olmadığı ortaya konulup 
belgelendirilecektir. Kesin kanuni karine söz konusu ise bunun karşı ispat ile m. 191 ile 
sağlanabileceğini söyledik. Dolayısıyla ispat yükü açısından kanun açıkça davanın bir tarafına 
görev yüklemiş olsa bile ve o davanın tarafı bu görevi ifa etmiş olsa bile dava, o taraf lehine 
neticelendirilmek zorunda değildir. M. 189\1 bunu tasdik etmektedir. Hasmın da hukuki 
dinlenilme hakkı, savunma hakkı ve m. 189 üzerinde ispat hakkı vardır, karşı ispat için vakıayı 
ve delili sunar, sunduğu bu vakıa ve delil incelenmek zorundadır. Taraf; kesin kanuni karineye 
dayansa da, ispat yükü üzerine bırakılmış ve nasıl ispat edeceği kanun tarafından belirlenmiş 
olsa da ve buna riayet etmiş olsa da dava neticelenmeyecektir. Hasım işte 189\1’e dayanarak 
karşı vakıasını ve delilini sunma hakkına sahiptir. Bu haktan istifade olacak olan tarafın bu 
talebi hakim tarafından değerlendirilmek zorundadır. Örneğin tapu siciline ilişkin kanuni 
karine olsa da bu kaydın doğru olmaması halinde bunun elbette 189\1 açısından ileri 
sürülme imkanı vardır. Aynı şekilde kesin delilin söz konusu olduğu durumlarda da kesin delil 
sunulmuş olmasına rağmen karşı taraf karşı vakıayı delille birlikte ileri sürerek aksini ispat 
edebilir. Elbette ancak karşı tarafça bir karşı ispat faaliyeti yapılmamışsa hakim davayı 
neticelendirebilecektir. İddia yükü, tarafların aynı zamanda bir hakkı ve riayet etmemeleri 
halinde aleyhlerine hüküm tesis edilmesi kuvvetle muhtemel ve riayet etmiş ise ispat 
hakkından doğrudan faydalandırılmak zorunluluğu vardır. 

İspat yüküne ilişkin en çok karıştırılan mesele; kanun açıkça davanın taraflarından birine bir 
yük yüklemiş olsa bile ve bu yükün yerine getirilmiş olması halinde bile karşı tarafın da karşı 
vakıasını ileri sürme ve ispat etme imkanı vardır. Dolayısıyla tek taraflı yürüyen bir mesele 
değildir. Hakim eğer kanaatini kesinleştirememiş ise iddia yükü üzerinde olan tarafın ispat 
yükünü ifa edememesinden dolayı onun aleyhine karar verebilecektir. 189\1’de düzenlenen 
hakimin bu ödevi yerine getirmiş olup olmadığı yargılamanın her aşamasında denetlenebilir 
ve taraflar da bu hususu ileri sürme imkanına sahiptir. Bunun iki taraf tanınmış bir hak 
olduğunu tekrar söyleyelim. 
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189\2: “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın 
ispatında dikkate alınamaz.” Şeklindedir. ‘hukuka aykırı oluşturulmuş delil’, ‘hukuka aykırı 
elde edilmiş delil’, bu kavramlar birbirinden tamamen farklı kavramlardır. Hukuka aykırı 
oluşturulmuş delilin her halükarda, yargılamanın her aşamasında hakim tarafından ya da 
tarafça ileri sürülmesi mümkündür ve bunun iddia kabiliyeti vardır. 189\2 ise hukuka uygun 
olarak oluşturulmuş olsa bile hukuka aykırı yolla elde edilmiş delili düzenlemektedir. M. 
199’da belge kavramı vardır, çok geniş bir havuzdur. Bu havuzun içinde yazılı olan ve 
olmayan çeşitli verilerin delil olarak kullanılabileceğine ilişkin bir hüküm belirtilmiştir. M. 
199’da belirtilmiş olan bu verilerin yargılamada delil olarak kullanılmasında hukuka aykırı 
olarak elde edilme riski çok yüksektir. Hukuka uygun bir delilin hukuka uygun bir yoldan elde 
edilmiş bir delilin varlığını tespit edeceğimiz esas husus; o delilin elde edilmesinde kendi 
aleyhine kullanılacak olan tarafın icazet vermesi gerekir. Eğer delil, icazet verilmiş, kabul 
olunmuş ise o delilin hukuka uygun yolla elde edilmiş delil vasfı kazandırılır.  

Elektronik veriler, ses ve görüntü kaydı, bunlar hukuka uygun olarak elde edilmiş ya da aykırı 
olarak elde edilmiş deliller açısından çok sık müzakere konusu olmuş delillerdir. Bunların her 
birinde ilk başta yapacağımız değerlendirme özel alana mı yoksa kamu alanına mı girdiğidir. 
Kamu alanına giren ses ve görüntü kayıtları açısından 189\2’nin tatbik imkanının olmadığı; 
özel alana giren ses ve görüntü kayıtları açısından ise bir icazet ile bu hususun mutlak suretle 
tamamlanması gerektiğini belirtmeliyiz. Bir diğer nokta, özellikle boşanma davalarında 
karşılaşılan husus eşler arasında birbirlerinin özel alanının nerede başlayıp nerede bittiğidir. 
Ortak alanda kullanılan ve özel bir şekilde muhafaza edilmeyen her şey eşlerin bilgi sahibi 
olacağı, davada delil olarak kullanılabilecek delil olarak değerlendirilmektedir. Çoğu kitapta 
da buna ilişkin HGK kararına atıf yer almaktadır. Orada yapılmış olan atıf ise ‘günlük’tür. 
Kadının tutmuş olduğu günlük başka erkeklerle olan ilişkisine ilişkindir ve erkek buna dair bir 
dava açmış ve bu günlüğü delil olarak kullanmaktadır. HGK ortaya koyduğu bu perspektif 
neticesinde biz 2012 yılında hukuka uygun bir delilin elde edilmiş olduğunu kabul edebiliriz. 
Ancak evlilik birliği içinde dahi olsa eşlerden birinin özel alanında bulunan, örneğin e-mail söz 
konusu ise bu durumda özel hayatın gizliliği eş açısından, ortak bir alan kullanıyor olsalar 
dahi geçerlidir. Dolayısıyla m. 189\2 uyarınca hukuka aykırı yoldan elde edilmiş bir delil söz 
konusudur. 

Bir sözleşmenin hazırlanması esnasında taraflar birbirinin icazetini almadan ses kaydı 
alabilirler. Bu durumda o sözleşmeden kaynaklı bir ihtilaf gerçekleştiğinde ve mahkemeye o 
ses kaydı sunulduğunda, bu ses kaydı hukuka uygundur, çünkü sahte değil gerçektir. Ancak 
hukuka aykırı yoldan elde edilmiş, icazet alınmamıştır. Birinin sahteliğini ileri sürerken birinin 
sahteliğini ileri sürmeksizin dava dosyasına uygun şekilde intikal ettirilemeyeceğini ileri 
sürmekteyiz. Yani delilin caiz olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği noktasındaki ilk 
inceleme, hakimin yapması gereken ilk ödev; delilin hukuka uygun yolla dosyaya intikal 
ettirilip ettirilmediğidir. Mukayeseli hukuk bakımından Alman-İsviçre hukukunda hukuka 
aykırı yolla edilmiş delillerin hukuk yargılamasında kullanılabilmektedir. Aynı şekilde disiplin 
soruşturmalarında da kullanılabilir. Ancak hukuka aykırı oluşturulmuş deliller kullanılamaz. 
Madem usul yargılaması şekli gerçekliğe ulaşmayı amaçlamaktadır, şekli gerçekliğe 
ulaşılırken bu nitelikteki delillerden elbette istifade edilmelidir şeklinde bir gerekçe ile 
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hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller kullanılmaktadır. Yani 189\2 fıkrası mehaz kanun 
uygulamasında yer almayan bir hükümdür.  

189\2 kamu düzenine ilişkindir ve hakimin ödevidir. Dolayısıyla hukuka aykırı olarak elde 
edilmiş bir delile dayanılarak esasa ilişkin bir hüküm tesis edilmiş ise istinafta bu bir kaldırma 
sebebidir. Esasa ilişkin hüküm tesis edilirken hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan delil çok 
da önem taşımasa hatta hiç de değerlendirmemiş ise bu durumda kaldırma yönünde karar 
verilmeyecektir. Dolayısıyla tesir açısından da dikkat etmek gerekir. 

189/4: “Bir vakıanın ispatı için gösterilen delilin caiz olup olmadığına mahkemece karar 
verilir.” Peki bir delilin caiz olup olmadığı nasıl incelenecektir? Burada hakime sınırlı bir takdir 
hakkı getirilmiştir. Burada iki aşama göz önüne alınmalıdır: İlk olarak sunulmuş olan delilin o 
vakıa açısından ispat gücüne sahip olup olmadığı değerlendirilecektir. Bildiğiniz gibi hangi 
vakıaların hangi delillerle ispat edileceği kanun tarafından belirlenmiştir. İkinci olarak ise 
sunulmuş olan delilin içeriği, o vakıanın gerçeğini tasdik ediyor mu? Bu ikili incelemeyi 
yaptıktan sonra ilgili vakıanın ispat edilip edilmediğine mahkeme karar verecektir. Dolayısıyla 
delilin caiz olup olmadığına ilişkin inceleme bu iki aşamadan ibarettir. Delilin eldi edilmesi ve 
oluşturulması ise ikinci fıkranın meselesidir, bunu dördüncü fıkra ile karıştırmayalım.  

Delillerin Değerlendirilmesi 
MADDE 198 – Kanuni istisnalar dışında hakim delilleri serbestçe değerlendirir. 

M. 198 ile m. 189\4 çelişiyor mu? M. 198 bir sınır belirlemiştir; bazı vakıaların nasıl ispat 
edileceği hususunda kanunda açık düzenleme vardır. Örneğin m. 200, 201 gibi. Hakim bu 
nitelikte delil var ise artık o vakıanın o delille ispat edildiğini kabul etmelidir. Bu sınırlı hal 
haricinde delili serbestçe değerlendirirken m. 198\4 uyarınca analiz yapmak zorundadır. Yani 
şunu vurgulamak istiyoruz; her türlü delille ispat edilebilir, kesin delille ispat edilebilir gibi 
konuşuyoruz ancak bu nitelikteki deliller kullanılabiliyor olsa bile ilk olarak m. 198 ve 
sonrasında 189 \4’e göre iki aşamalı incelemenin yapılması şarttır. Bu süzgeçten geçmeden 
bir delili vakıanın ispatı için kullanılabilmesi ispat hakkı açısından kabul edilmemiştir. İspat 
hakkını kanun çok net bir şekilde belirlemiştir.  

198\3: “Kanunun belirli delillerle ispatını emrettiği hususlar, başka delillerle ispat olunamaz.” 
Bunu okuduğumuzda kanuni delil sisteminden bahsedildiği sonucuna varmayalım. Yani 
sadece kanunda belirtilmiş olan delillerle mi davanın tarafı bir vakıayı ispat edebilir diye 
düşünmeyelim. İspat hakkı noktasında getirilmiş olan bu düzenleme HMK’nın temel görüşü 
olabilirdi ancak m. 192 ile bu sonuca ulaşmıyoruz. Kanunda belirtilmemiş olan delillere ilişkin 
düzenleme m. 192’dir. Peki bu hükümler haricinde bir delilin dava dosyasına sunulabilmesi, 
vakıanın ispatı için kullanılabilmesi, yani kanuni delil sisteminden hukuk mahkemesindeki 
dava tarafının ‘mağdur’ olması mümkün müdür? HAYIR. Kanuni delil sistemini esas olarak 
kabul etmemiz, m. 192’nin istisna olmasına rağmen kanundaki delil kavramı o denli geniştir 
ki, her türlü delil kavramının içine her şeyi sokabilme kabiliyetine sahibiz ki taraf, serbest delil 
sistemi varmışçasına kanunun cevaz verdiği ölçüde delilini dava dosyasına sokma kabiliyetine 
sahiptir. İstisna ise delillerin dar olmasıdır. Esas delilin geniş olmasıdır. Kanuni delil 
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sisteminde olmak hukuk yargılamasının temel prensipleri açısından bir dezavantaj 
oluşturmamaktadır. 

Hukuka aykırı olarak elde edilmiş bir delilin ispat bakımından geçerli olmadığını hakimin 
resen denetlemesi gerektiğini tekrar edelim. Bu durumu hakim resen denetlemiş olmakla 
birlikte vardığı kanaat yanlış ise davanın tarafı bu hususu yargılamanın her aşamasında ileri 
sürebilecektir. 

 

İSPAT TÜRLERİ 
 İspat türlerine yer yer değinmiştik. Yargıtay kararlarında sıkça karşılaşılan “asıl ispat” 
kavramı üzerinde durmak istiyoruz. Asıl ispat; iddia yükü üzerinde olan tarafın ispat 
faaliyetidir. Davacı da davalı da dayandığı vakıaları asıl ispat faaliyeti içinde ispat etmeye 
çalışmaktadır. Dolayısıyla iddia yüküyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir kavramdır. 
Aksini ispatın tanımını biliyoruz, 190\2 bağlamında değerlendirmiştik. Bir karinenin aksini 
ispat mümkün olabilir.  

Aksini ispatın varsayımla farkının ne olduğunu netleştirmemiz gerekir. Bir varsayıma 
dayanmış olan tarafın dayandığı vakıalara karşı nasıl hareket edilecek, adi kanuni karineye ya 
da fiili kanuni karineye dayanan tarafın muhalifi bunu nasıl ispat edecektir? Karine ile 
varsayım arasında muhalif olma açısından fark vardır. Varsayımda kanun vakıaları bir nevi 
soyutlaştırmaktan çıkarıp somutlaştırmaktadır. Davanın taraflarının sıfatlarını belirler ve o 
sıfata sahip dava taraflarının gireceği hukuki ilişkinin niteliğini de belirlemiştir. Çok net bir 
şekilde soyut olması gereken hukuk normunda soyut olması gereken vakıalar 
somutlaştırılmıştır. Hukuk normunda somutlaşmış bu vakıaların kendi üzerinde doğduğunu 
iddia eden taraf kendi somut vakıalarıyla onu net bir şekilde örtüştürmektedir. Dolayısıyla 
ispat konusunu oluşturan vakıaların sayısı ve sonucu fazladır ve her birini somutlaştırarak 
delillendirecektir. Kendi vakıasıyla örtüştürerek delillendirecektir. Bu karinede yoktur. 
Karinede sonuç temeli ortaya koyduğumuz zaman doğmaktadır. Bir adi kanuni karine ya da 
fiili karinenin aksini ispat ederken m. 192 uyarınca tek bir vakıanın muhalifi olmak, tek bir 
vakıanın doğru ve gerçek olmadığını ileri sürmek yeterlidir. Varsayıma dayanılmış ise o 
vakıalar bütününün tamamının gerçeği yansıtmadığının ayrı ayrı beyan etmek, vakıa olarak 
ileri sürmek ve delillendirmek söz konusudur. Hem ispatında hem de karşı ispatı yapılırken 
varsayıma muhalif olunduğu zaman karşı ispat gerekir. İşte asıl fark burada yatmaktadır, m. 
190\2 karinenin aksini ispat; varsayıma dayanılmış ise m. 191 karşı ispat olmak suretiyledir.  

2. Ders 

M. 190\2’ye göre aksini ispat ederken de burada da doğrudan ispat, yani asıl ispat faaliyeti 
gibi hareket edilmesi gerekir. Doğrudan ispatta dayanılan vakıayı hakimde tam kanaat 
verdirecek şekilde delillerle tahkik etme mecburiyeti bulunmaktadır. Ki  asıl ispat, m. 187’ye 
geri döndüğümüzde doğrudan ispatı içerir. 190\2 aksini ispat da bir nevi asıl ispattır, 
doğrudan ispatla sağlanabilecek bir yoldur. M. 191 karşı ispat ise doğrudan ispatla da dolaylı 
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ispat la da gerçekleştirilebilme imkanı vardır. Dolaylı ispatla kastettiğimiz husus hatırlarsak 
esasen o vakıayı doğrudan ispatlamayan ama o vakıaya doğrudan temas edecek nitelikteki 
delillerle ispattır, emarelerdir. Dolaylı ispattı biz emarelerle ve emare niteliğindeki belgelerle 
gerçekleştirebileceğimiz gibi aynı zamanda ilk görünüşten de yararlanabiliriz. Bunun dışında 
her türlü delille ve özellikle m. 192’de belirtilen kanunda düzenlenmeyen delillerle de dolaylı 
ispatı gerçekleştirebilme imkanımız vardır. 

Bir tazminat davasında taraf maddi zorluk içinde bulunan bir fabrika sahibi olsun, yangın 
çıkmış ve fabrika büyük bir zarara uğramıştır. Fabrikanın sahibi ekonomik darboğaz içinde ve 
sigortayı yangından çok kısa bir süre önce yaptırmış. Bu durumda sigorta şirketi zararın 
tazmini noktasında taraf olduğu davada m. 191’deki karşı ispatı ifa ederken bu vakıalardan, 
bu vakıaları ispat etmek için kullanacağı delillerden yararlanma imkanı vardır. Ancak 
davacının ya da davalının kendi dayandığı temel vakıa veya m. 192 konusu bir delil söz 
konusu olsaydı bu nitelikte dolaylı ispattan yararlanması imkan dahilinde olmayacaktı. 
Aradaki fark bu şekildedir. Asıl istisna teşkil eden ispat faaliyeti 191’de bahsedilen karşı 
ispattır. Daha geniş bir imkan vardır ancak diğerlerinde ise; 190\2 aksini ispat ve asıl faaliyeti 
ise doğrudan 187\1’de bahsedilen düstur çerçevesindeki delillerden yararlanılarak tarafın 
iddia yükü ve ispat yükünü yerine getirmesi gereklidir. Aradaki esas fark budur. 

Dolaylı ispat aynı zamanda hakikate yakın, hakimin kanaat getirebileceği ispat faaliyetinde de 
kullanılan bir ispat yoludur. Kanun hangi hallerde bir vakıanın doğrudan ve tam ispat 
edilmesi gerekmediğini söylüyor? Hangi durumlarda biz bir vakıanın doğrudan ve tam olarak 
ispat edilmemesi gerektiğini belirleyebiliriz? Kanun; dolaylı ispatı ya da hakikate yakın ispatı 
iddiada bulunan tarafça gerçekleştirilmesine imkan vermiş ise doğrudan kullanılabilecektir. 
Örneğin geçici hukuki koruma tedbirlerinin tamamı bu niteliktedir. Ancak biraz önce 
söylediğimizi tekrar edelim, m. 191’de yer alan karşı ispat, kanun madde içeriğinde açıkça 
düzenlememiş olmasına rağmen dolaylı ispattan da faydalanma imkanının bulunduğu bir 
durumdur.  

Delillerin gösterilmesi: 
M. 194, 121, 129 bunların delillerin gösterilmesi sürecine şeklini verdiğini daha önceki 
derslerimizde görmüştük. M. 195, başka yerden getirtilecek delilleri düzenlemektedir, 
somutlaştırma yükünün devamında yer alan bir hükümdür. Taraf kendi iktidar alanında 
bulunmayan bir delilden de elbette istifade edebilir. Bu durumda m. 195 kapsamında, m. 
121 ve m. 129’u da işin içine katarak söylemeliyiz ki; hakimler istifade edecektir. Bir 
müzekkere suretiyle ilgili delilin üçüncü kişiden tedarik edilmesi birinci ihtimaldir, ikinci 
ihtimal ise hasmın da ispat faaliyetine katılmasının sağlanmasıdır. Bu durumun menfi 
vakıaların ispatı için müracaat edilecek bir yol olduğunu söylemiştik. Bu yoldan istifade 
ettirilmek için hatta hakimin de faaliyet göstermesinin bir ödev olarak içtihatlarda 
belirlendiğini söylemiştik. İşte m. 195 açık bir şekilde davacı ya da davalının, delile ulaşma 
imkanının olmadığını göstermek kaydıyla ulaşamadığını açıklaması halinde delilin dosyaya 
hukuka uygun olarak nasıl getirilmesi gerektiğini söyler.  
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Dolayısıyla 189\2’ye geri dönelim; bir delil sahih bir delil, hukuka aykırı olarak 
oluşturulmamış ise ancak m. 195’teki mekanizma çalıştırılmayarak getirilmiş ise bu delilin 
incelenme kabiliyeti yoktur. Bu delil 189/2 uyarınca göz önüne alınmayacaktır. Dolayısıyla bir 
delil belirtilmiş dahi olsa uygun olan yolla dava dosyasına getirilmiş olması gerekir. Bunu 
tanık beyanında görebiliriz. Bir tanık noter önünde beyanda bulunabilir. Noter önünde 
açıklanan beyanın kayda geçirilmiş suretinin dava dosyasına sunulması halinde bu beyan 
davada delil olarak kullanılabilir mi? Harici bir beyandır, m. 199 kapsamında değerlendirilir 
ve delil olarak kullanılabilir. Aynı kişiyi taraf vekili tanık gösterdi ve söz konusu noter beyanı 
tanık olarak gösterilmeden önce veya sonra gerçekleştirildiğinde ne olacaktır? O kişinin 
beyanına tanık olarak dayanılmayacağı taraf vekilince belirtilse idi göz önüne alınma, delil 
babında değerlendirilme ihtimali de var olacaktı. Ancak işin içine tanıklık girince bir delilin 
nasıl ikmal edileceği; hukuka uygun yolla oluşturulmuş, hukuka uygun yolla elde edilmiş, 
hukuka uygun şekilde dava dosyasına sunulmuş bir delil olmayacak ve içerik tamamen doğru, 
o vakıayı tamamen ispat kabiliyetine haiz olsa dahi esasa etkili olmayacak bir delil olarak 
değerlendirilecektir. Yani o delil için esastan ret söz konusu olacaktır. 

M. 195’e göre ‘mahkemece getirilmesi mümkün olmayan deliller, bulunduğu yerde 
incelenebilir veya dinlenebilir’ cümlesi istinabe suretiyle tatbik edilebilecektir. Oradaki 
mahkeme eliyle m. 195’teki imkanın, mahalde bulunmayan bir delilin incelenmesinde 
kullanılması mümkün olacaktır. 

Avukatlık hukukuna ilişkin bir açıklama yapalım. M. 195 uyarınca taraflar veya özellikle taraf 
vekilleri müzekkere suretiyle bir delili kendisi elden bizzat takip ederek delilin ikmalini 
sağlayabilir. Çünkü burada bahsedilen mekanizma hukuk muhakemesinde uzunca bir süreç 
oluşturabilecektir, hızlandırmak açısından bir nevi hakim delilin getirilmesi için müzekkere 
vermek suretiyle vekili tayin edebilecektir. Dolayısıyla bunun sağlanabilmesi başka yerden 
getirtilecek deliller açısından mümkün olabilir. Tabi ki her delile özel ayrı ihtimaller vardır. 
Genellikle evrak ve tespit hükmü içeren hususlarla ilgili deliller için bunu söyleyebilme 
imkanımız vardır. 

M. 195 aynı zamanda doğrudanlık ilkesini de ilgilendiren bir husustur. Doğrudanlık ilkesi 
hatırlarsak kanunda ilkeler bahsinde belirtilmemiş bir husustur. Biz bunu m. 195’ten 
yorumlayarak söylemekteyiz. Hakimin m. 198 uyarınca değerlendireceği delile doğrudan 
vakıf olması, doğrudan beş duyu organıyla görmesi, incelemesi anlamına gelmektedir. 
Sadece taraflara değil, sundukları delillere de bu ilke uygulanır. Bunun için kanunda keşif 
delili vardır. Dolayısıyla istinabe yolu istisnadır ve gerekçelendirilerek müracaat edilebilecek 
bir yoldur. Buna riayet etmemek de müeyyidelendirilmiştir.  

M. 196: “Delil gösteren taraf, karşı tarafın açık izni olmadıkça o delile dayanmaktan 
vazgeçemez.” Dolayısıyla iddia eden iddiasını hasmın açık izni olmadıkça geri alma imkanına 
sahip değildir. Aynı zamanda madde 141 iddia ve savunmanın değiştirilmesi yasağına 
ilişkindir. Bunun birkaç istisnasının olduğundan bahsetmiştik, örneğin azaltılabilir ya da 
hakim daha azına hükmedebilir. M. 196’nın düzenlenmesinde başka bir neden vardır, 
sunulmuş olan delil karşı ispat ya da aksini ispatta doğrudan ispat ya da dolaylı ispatta 
kullanılabilecek nitelikte bir delil olabilir. Hasım bu ihtimali göz önüne alıp, değerlendirip 
delilden vazgeçilmesine icazet verebilir. Dolayısıyla m. 141 tali sonuçtur.  
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Peki 196’da bahsedilen deliller hangileridir, tüm deliller açısından söz konusu olabilir mi? 
Yoksa kanunda belirtilmiş kesin nitelikteki deliller bu kapsamda ayrı mı değerlendirilmelidir? 
2011 öncesinde delilden vazgeçmeye ilişkin husus genel hükümlerde yer almaktaydı ve genel 
olarak yazılı delillerin bu kapsamda değerlendirilme imkanının olamayabileceği, bunlardan 
vazgeçmenin hasmın rızası olsa dahi imkan dahilinde olmadığı kabul edilmekteydi. Şimdi yeni 
kanunla birlikte hiçbir ayrım gözetmeksizin m. 196 tüm gösterilmiş, sunulmuş delillerden 
vazgeçilebileceğini hüküm altına almıştır. 

Hasmın icazet vermemesi kuvvetle muhtemeldir. Sunulan delilden vazgeçmek istediğinde ne 
yapabilirsin? Şu an da tahkikat aşamasındayız ve bir delilden vazgeçmek istiyoruz, ne 
yapabiliriz? Bir usuli işlemin masrafı süresi içerisinde yatırılmaması halinde o işlemden 
vazgeçilmiş sayılır. Aynısı takip hukukunda, icra işlemlerinde de uygulanır. Delil avansı ya da 
m. 120’de düzenlenen masraflar söz konusudur. Baştan zaten bu masrafların önceden 
yatırıldığını düşünebiliriz. Daha sonra dayanılan, gösterilen delillerle ilgili masraf da çıkabilir. 
Daha sonra vazgeçilmek istenen delille ilgili bir masraf çıkar ve o süre içinde masraf 
yatırılmazsa o delilden vazgeçilmiş sayılacaktır. En çok karşılaşılan durum dosyanın bilirkişiye 
gitmesi halidir. Başta masraf yatırılarak bilirkişiye dosya gönderilir ve daha sonra itiraz edilir. 
Bu şekilde çoğu kez üçüncü kere de iş bitmektedir. Üçüncü bilirkişiye müracaat edildiğinde 
masraf yatırılmazsa o delilden istifade edecek menfaati olduğu düşünen taraf vazgeçmiş 
sayılır. Tanık da aynı şekildedir. Bunun dışında bir ihtimal yoktur. m. 196’daki hasmın rızası 
mecburiyeti haricinde sadece bu masrafla ilgili durumdan yararlanılabilir.  

Delillerin incelenmesine geçelim (m. 197). Hakimin bizzat huzurunda yapılması gerekir, 
istinabe olunan deliller de mutlaka hakimin huzuruna getirilmelidir. Tabi ki başka bir yerde 
dinlenmiş olan tanığın beyanının dinlenilen yerdeki hakim huzurunda gerçekleşerek zapta 
alınması söz konusudur. Ancak kanun bunları istisnai durumlar olarak düzenlemiş ve kabul 
etmiştir. ‘deliller davaya bakan mahkeme huzurunda, mümkün olduğu kadar birlikte ve aynı 
duruşmada incelenir.’ Bu, tahkikatın esasını oluşturan hallerden birisidir ve sadece mahkeme 
eliyle delillerin istinabe suretiyle toplanabilmesi mümkündür. Kolluk eliyle delil toplanması 
hukuk yargılamasında mümkün değildir, aynı şekilde noter eliyle de delil toplanması söz 
konusu olamaz. Ceza mahkemesinin verdiği kararlarla arasındaki temel ayrımlardan birisi de 
budur. M. 214’te göreceğiz, ceza mahkemesinin verdiği kararın hukuk mahkemesine tesir 
etmesi çok istisnai hallerde söz konusu olabilecektir. Yani kural etmemesi yönündedir. 
Etmeme sebeplerinden birisi de budur. Hukuk muhakemesi, hukuk mahkemesi eliyle 
yürütülmelidir. Ceza mahkemesinin delil toplama aracı çok daha çeşitli ve farklıdır. Ayrıca bu 
delil toplayan araç ve aygıtların tabi oldukları normlar bütünü de birbirinden farklıdır.  

Delillerin incelenmesi veya beyanların dinlenmesi sırasında taraflar mahkemede hazır 
bulunabilir ve faaliyette bulunabilecektir. Delilin sıhhatli bir şekilde oluşmasına keşif, tanık 
dinleme gibi işlemlere nezaret ederek buna ilişkin katkıda bulunabilecektir. (madde 197) 
Bununla birlikte delillere ilişkin genel hükümleri tamamlamış olduk.  
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                                                                                                                                     (06.03.2019) 

  1.DERS 

Öncelikli olarak kısa bir delil tanımıyla başlayalım.   

DELİL: Tarafların hukuk yargılamasında ispat faaliyetini gerçekleştirirken dayandıkları 
vakıaların doğruluğunu ve gerçekliğini ortaya koymaya yarayan araçlardır.  

Bu araçları delil kapsamında belirleyeceğiz. HMK 192’den bahsetmiştik.  

Kanunda düzenlenmemiş deliller  

MADDE 192- (1) Kanunun belirli bir delille ispat zorunluluğunu öngörmediği hâllerde, 
Kanunda düzenlenmemiş olan diğer delillere de başvurulabilir.  

192. madde kapsamında kanunda belirtilmemiş olan delillerin de kullanılabilme kabiliyeti 
vardır. Dolayısıyla bir hukuk yargılamasında tarafların HMK ya da başka bir kanunda açıkça 
ismi konmamış bir delile dayanarak, dayandığı vakıayı ispat etmek için dava dosyasına 
sunabilmeleri mümkündür. Bunu arabuluculuk faaliyetinde de, tahkim yargılamasında da, 
kısacası tüm özel hukuktan doğan ihtilaflar için belirleyebiliyoruz. HMK, kanun sistematiği 
açısından serbest delil sistemini benimsiyor. Kıta Avrupası hukuk sistemine baktığımız zaman 
iki tür delil sisteminin kurulduğunu görüyoruz:  

1. Katı Delil Sistemi  2. Serbest Delil Sistemi  

Katı delil sistemi: Hukuk yargılamasında kullanılacak olan delillere dair özel bir düzenleme 
olması halidir. Yargılama esnasında hakim, kanunda açıkça ifade edilmiş olan delilleri dikkate 
alarak, tarafların delillerini ispat edip edemediklerini inceleyebilme imkanına sahiptir. 
Kanunda yazılmamış bir delile tarafın dayanılması mümkün değildir. Hukuka aykırı delil 
olarak değerlendirilir. Bunun en somut örneği Alman Medeni Kanunudur. Orada bahsi geçen 
beş delil türü var, bunun haricinde herhangi bir delile tarafların dayanabilmesi mümkün 
değil. Katı, dar ve sert bir delil sistemi içinde faaliyet gösterilir.   

HMK’da belirlenmiş bazı özel deliller var bunları da iki başlık altında kategorize ediyoruz:   

1. Kesin Deliller  2. Takdiri Deliller  

Amma velakin katı delil sisteminin bulunmadığını ortaya koyan HMK’ dan doğan iki gerekçe 
var:  

1-HMK 192 Kanunda Düzenlenmemiş Deliller  

2-HMK 193 Delil Sözleşmesi  
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Delil sözleşmesinin çokça liberal-reformist bir anlayışla HMK’da düzenlenmesine imkan 
tanınmıştır. Kanunda hiç bahsi geçmeyen bir delilin, tarafların istikbalde aralarında hasıl 
olabilecek davada kullanılabileceği ya da tarafın iddiasını ispat için kullanabileceği delilin 
değiştirilmesidir. HMK  200’e birlikte bakacağız ve diyeceğiz ki ‘’belli bir niteliği haiz hukuki 
işlemlerin ispatında mutlaka yazılı bir delil, senet şarttır.’’ Taraflar bir delil sözleşmesiyle bu 
mecburiyeti bertaraf edip herhangi bir delille o hukuki işlemin ispat edilebilme kabiliyetini  

ortaya koyabilirler ve hakim bununla bağlıdır. Taraflar serbest iradesiyle bir delil oluşturma 
imkanına sahip olan 193 karşısında HMK’nın katı delil sistemi içerisinde bulunduğundan söz 
etmek mümkün değildir.  

Delil sözleşmesi  

MADDE 193– (1) Taraflar yazılı olarak veya mahkeme önünde tutanağa geçirilecek imzalı 
beyanlarıyla kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya delillerle 
ispatını kararlaştırabilecekleri gibi; belirli delillerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da sadece 
belirli delil veya delillerle ispatını kabul edebilirler.  

HMK 199’da belgeye dair düzenlemede belge o kadar geniş tasvir edilmiş ki, bilgi taşıyıcısı 
olan tüm veriler demektedir. Kağdıdın üstünde, ağacın üstünde, elektronik birim içinde 
olmasını üsteleyerek ve bunun da üstüne çıkarak tüm bilgi taşıyıcılarının kanunun yazıldığı 
tarih itibariyle akla gelemeyecek olanları da işin içine katar. Geleceğe perspektif ortaya 
koyarak belgeyi  delil olarak değerlendirmekte, dolayısıyla delil olarak kullanacağı şeye ilişkin 
çok geniş bir perspektif kazandırmaktadır. Bu özelliklerini gördüğümüz zaman, kanunun 
serbest delil sisteminin bir sonucuyla daha karşı karşıya kalıyoruz.   

Delillerin değerlendirilmesi  

MADDE 198– (1) Kanuni istisnalar dışında hâkim delilleri serbestçe değerlendirir.  

Hakimin delilleri serbestçe takdir ederken 200. Madde 303 ve yemine ilişkin düzenlemeleri 
özellikle dikkate almak zorundadır. Bahsettiğimiz ilam, yemin, senet gibi  delillerin kanun 
tarafından kesin delil olarak değerlendirilmiş olması, HMK 198 imkanının sınırını oluşturur. 
Eğer hakim bir vakıanın ispatı sadedinde, bir kesin delilin tarafça sunulma mecburiyetini bu 
kanun hükümlerinden hareketle görürse, mutlaka sahih, kesin bir delille o vakıanın ispat 
edilmesini bekleyecektir. Taraf; iddia yükü, delil ikame yükü kapsamında hem vakıasını hem 
herhangi bir delilini dermeyan etmiş olsa bile, hakim o vakıanın ispat edilememiş olduğunu 
sadece HMK’daki hükümlere bakarak tespit edebilecektir.   

198. Maddenin birinci sınırı HMK kesin delillere ilişkin düzenlemesi: ilam,yemin,senet 
(EZBERE BİLECEĞİZ!!)  Bunlar genel kesin deliller. Şimdi 198’i sınırlayan ikinci duruma 
geçelim: Özel bir kanunda özel bir davaya ilişkin neyi nasıl ispat edeceğini ilişkin bir 
düzenleme var ise bu durumda da yargılamayı yürüten hakim ilgili kanun hükmünde 
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belirtilmiş olan tarafın iddiasını o delillerle de ispat etmeye çalışıp çalışmadığını incelemekle 
mükelleftir.   

 

Senetle ispat zorunluluğu  

MADDE 200- (1) Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, 
ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar 
veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu 
hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle 
ikibinbeşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.  

(2) Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme 
hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati hâlinde tanık dinlenebilir.  

 Yeminin konusu   

MADDE 225- (1) Yeminin konusu, davanın çözümü bakımından önem taşıyan, çekişmeli olan 
ve kişinin kendisinden kaynaklanan vakıalardır. Bir kimsenin bir hususu bilmesi onun 
kendisinden kaynaklanan vakıa sayılır.  

Örneğin: İİK 68 İtirazın Kaldırılması davası. Davacı alacaklı,davalı icra takibine itiraz etmiş 
borçlu, itirazıyla takibi durdurur. Alacaklı itirazın kaldırılmasını sağlamak için dava dosyasına 
sunabileceği delil kanunda açıkça ve ayrıca belirlenmiş. Bunun haricinde bir delille iddianın 
ispat kabiliyetinin olmadığı da eklenmiş .İtirazın kaldırılmasında 68 muadili belge dava 
dosyasına sunulmamışsa ve hakim bunu tespit ederse ne yönde karar verir?  

(İİK 68’de bahsi geçen deliller/belgeler HMK’ da kesin delil olarak zikredilmemiş olanlar) İddia 
yükü, ispat yükü ve delil ikame yükü davacının üzerindedir. Yani alacaklının üzerindedir. Diğer 
ikisini tamamlamış ama ispat yükünü yerine getirebilmesi için sunması gereken deliller 
İİK’daki özel düzenlemeyi göz önüne alarak ikmal olmamış .İcra mahkemesi hakimi tensiple 
birlikte davası reddeder.   

Bakın ne yapmadı? Davalı borçlunun karşı ispat faaliyetinde bulunabilmesine imkan dahi 
tanımadı. Nasıl ispatlaması gerektiği kanunda sunacağı deliller kanunda açıkça sınırlanmış ve 
belirlenmiş, dava dosyasında bu husus net bir şekilde belirlenmiş ise davalı borçlunun 
savunma yapması, hukuki dinlenilme hakkından faydalandırılmasında bir menfaat YOK! 
Davayı tensiple birlikte reddeder, yani itiraz sıhhatini muhafaza eder. Takip durmaya devam 
eder. Bu ve benzeri özel davalara ilişkin özel delillerin belirlenmiş olması halinde de hukuk 
mahkemesi hakiminin kesin delilmişçesine dava dosyasında karar verme mecburiyeti vardır.   

Delil sözleşmesinde taraflar esasen kesin delille ispat mecburiyeti olmayan bir vakıanın kesin 
delille ispat edilmesi yönünde karar verebilirler. Tarafların serbest iradesine bırakılmış bir 
durumdur. HMK 200 HMK 303 İlam: Bu nitelikteki belgelerle ispat edilmesi gereken bir 
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vakıanın kesin delil niteliğinde olmayan alelade bir delille ispat edilebilme kabiliyetini de delil 
sözleşmesiyle belirleyebilirler.  

 

 Kanunda bu hallerle karşılaştığı zaman:  

1-Kanunda sadece kesin deliller belirlenebilir,  

2- İhtilafın tarafları HMK 193 ile kesin delil belirleyebilirler.  

Böylece bir vakıanın ispatı için kesin delile muhtaç olunduğu hususu ortaya konulamaz böyle 
bir gerekçe oluşturulamaz. Kanunun düz okunmasında ya da kitapların karıştırılmasında 
büyük ihtimalle sizde oluşacak imaj: Taraf öncelikle iddiasını kuvvetli, en güçlü delille ispat 
etmeli… YANLIŞ! Kanun hiçbir delile özel bir güç, özel bir misyon yüklemiyor!! Her delil eşit. 
Mesele hakimin 198 de belirtilen hakimin  takdir yetkisi. Serbest olarak değerlendirilip 
değerlendirilemeyeceğine ilişkin husus. Oradaki kesin delil mevzubahis olduğunda net bir 
şekilde ortaya çıkıyor.   

Basit bir örnek konuşalım, Mal teslimine ilişkin alelade bir sözleşme yaptık ve ödemeye dair. 
Aynı sözleşmeyi noterde harçlandırıp altına pul koyup üstünü imzalayıp bir de mühürleyip 
yaptın arasında bu iki sözleşme açısından hiçbir güç farkı yok. Fark kanunun delile özel bir 
görev yüklemesi halinde söz konusudur. Kesin delil bizde istisna hükmündedir. Bir delilin 
hakimi bağlayıcı etkisi bizde istisnadır. Esas olan hakimin delil üzerindeki takdiri, yetkisidir.  

198 açıkça bunu ifade ediyor:  

Delillerin değerlendirilmesi   

MADDE 198– (1) Kanuni istisnalar dışında hâkim delilleri serbestçe değerlendirir.  

Kesin delil olsun takdiri delil olsun, kanunda belirtilmemiş olsun, tarafların sözleşmeyle 
belirledikleri deliller olsun… Hakim delili serbestçe değerlendirirken tam ispat sonucunu 
aramak zorundadır. Bir hukuki fiil ,bir hukuki vakıanın kanunun özü olarak sınırlamadığı halde 
herhangi bir delille tahkim edilip ispat edilmeye çalışıldığında hakim tam ispat=dayanılan 
hukuki fiil ya da vakıanın doğruluğu, sağlıklı olması hususlarından net bir şekilde kararını 
oluşturmalı, gerekçeli kararın özü de budur. Hakim gerekçeli kararda esasa ilişkin kararını 
tesis ederken kullandığı delilleri bu noktada nazara alarak tasnif eder değerlendirir ve 
hükmünü bunun üzerine inşa eder.    

Hakikate yakın ispat hangi hallerde mümkündü? Kanunun öngördüğü hallerde. Kanunda 
öngörüldüğü hallerde kesin, takdiri ya da kanunda belirtilmemiş delil olsun hakime bir 
misyon yüklemiyor. Hakim alelade ya da kesin bir delil olsa sunulmuş olan delilden ikna olma, 
gerçek olma, doğru olma ihtimalini göz önüne alarak karar verir. İhtimaldeki pay daha sonra 
rücu edebilme imkanıdır. Gerekçeli kararda rücu yok, bundan dolayı yaklaşık ispat geçici 
hukuki koruma tedbirlerinde ve bazı ara kararlarda söz konusu olabilir. Çünkü onlarda usuli 
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müktesep hak olmadıkça rücu edebilme imkanı var. Tahkikat aşamasında delil incelemesini 
gerçekleştirirken, hakim davacının dayandığı delili, davalının da dayandığı HMK 191 Karşı 
ispat faaliyetindeki delili bir arada incelemek zorundadır.  

MADDE 191- (1) Diğer taraf, ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında 
delil sunabilir. Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü üzerine almış sayılmaz.  

Önce davacının vakıalarını sonra davalının vakıalarını tüketelim gibi bir kademelenme yoktur. 
Bu karşılaştırmayı hatırlatalım ön inceleme aşamasında yapmıştık.  

Bunu gerçekleştirirken davacı bir haksız fiilin ispatı açısından kesin delil sunmuş böyle bir 
mecburiyeti aslında yok ama davalı da ona karşı kesin delil sunmak zorunda. Davanın tarafı 
kesin delil babında düzenlenmiş delilleri kullanmak zorunda değilken, tercih olarak bir kesin 
delile dayanmışsa, artık hasmı karşı ispat faaliyetini mutlaka kesin delille yapmak zorunda. 
Kesin delilin gücünü burada görüyoruz. Kanun bunu açık açık ifade etmiyor, yorumla 
içtihatlarla bunu söylüyoruz 1086 sayılı HUMK tatbikatı da bu şekildeydi. Bir nevi kesin delilin 
ihtiyaç yokken kullanılmış olması, hasmın da mutlaka kesin delile dayanma mecburiyetini 
doğuruyor, kesin delilin en ters etkisi buradadır.  

2011 yılında 6100 sayılı kanunun hazırlanma komisyonunda kesin delillere hala yer verelim 
mi vermeyelim mi şeklinde bir tartışma söz konusuydu. 198. madde açısından serbest delil 
sistemini sınırlayıcı hükümler içeriyor. Bu da hakimin takdir yetkisini ve tarafların iddialarını 
ispat edebilme kabiliyetini azaltıyor. Kesin delil sisteminden tamamen sıyrılalım mı tartışması 
yapıldı. Anglosakson hukuk sistemi zaten böyle. Kıta Avrupası hukuk sisteminde bizim esas 
dayandığımız İsviçre medeni usul kanunu bizimkine çok benzer ,onlar da bazı kesin delilleri 
muhafaza ediyorlar. Onların da menşei Fransız Usul Kanunudur. Bu zorunluluğu ortadan 
kaldırabilmek için belli vakıaların kesin delille ispat kuralı ortadan kaldırılırsa eğer 
kullanılacak, ilk akla gelecek olan imkanın delil başlangıcı olduğunu söylemeliyiz. En azından 
belli bir şekle bağlanmış, yazılılık unsuru olduğunu ama rızanın bir  onay olarak o metinde 
tamamlanmadığı bir evrakın bir elektronik verinin ispat rejiminde kullanılabilme kabiliyeti, 
tüm vakıalara şamil olmak üzere, bu imkanın tanınması eninde sonunda gelecek. Şu an 
itibariyle muhafazakar bir şekilde kesin delil açısından katı delil sisteminden yararlanıyoruz. 
Hangi ihtimallerde kullanıyoruz?  

1-HMK madde 2  

2-Özel bir kanunda özel bir davaya mahsus olmak üzere belirlenmişse  

3-Delil sözleşmesince taraflar belirlemişse  

Bu durumlar haricinde HMK 198’in mutlak egemenliği altında bir yargılama faaliyetinin 
olduğunu görüyoruz. Ek olarak, ispatla ilgili HMK 189/2 de ispat hakkının içinde hukuka aykırı 
olarak elde edilen delillerden bahsetmiştik.189/2’yi delil içinde de çok kısa ele alacağız.  
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İspat hakkı  

MADDE 189– (1) Taraflar, kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak ispat hakkına 
sahiptir.  

(2) Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında 
dikkate alınamaz.  

189/2 kapsamında mutlak olarak suç unsuru teşkil eden bir hal var ve delil bunun ürünü ise 
bu delil hukuka aykırı yoldan elde edilmiş bir delildir. Bu söylem üzerinde hiçbir tartışmaya 
yer yoktur biliyoruz. Bu bize şu bakış açısını kazandırıyor. Diyelim ki müstakil bir delille ilgili 
bir ceza yargılaması süreci başlamıştır. Şikâyette bulunulmuştur ya da ceza yargılaması 
neticesinde o delile hasredilmiş bir karar verilmiştir. Hepsi olabilir ya da o delilin incelendiği 
mahkeme nezdinde bir ön sorun olarak bunun esasen suç teşkil eden yollardan elde edilmiş 
olduğu ileri sürülmüştür. Bu durmaların her birinde muhtac-ı muhakeme bir hal vardır. 
Muhakeme bittiyse de dava var zaten. 189/2 ile ilgili üzerinde şüphe duymamamız gereken 
hukuka aykırı olarak elde edilmiş delil budur.  

Şimdi bu durumun ikinci haline gelelim. Kanun delillerin dosyaya nasıl intikal 
ettirilebileceğine dair düzenlemeye sahip. Özel bir usulle delil dosyaya gelmeli. Avukatlık 
kanununda da bu hükümler var: Vekilin delil toplayabilmesine ilişkin yetki ayrıca hakim de 
re’sen araştırma yetkisi kapsamında geniş bir yetkiyle delil  toplayabiliyordu. Şimdi bir delilin 
hukuka aykırı yoldan elde edilmiş olduğu, suç teşkil eden halleri de işin içine katarak  

189/2 nin mutlak bir şekilde uygulanması, bazı iddiaların ispat edilememesine sebep 
olmaktadır.  

Örneğin: Küçüğün korunmasına ilişkin hükümler kanunda buna dair özel düzenlemeler var. 
Diyelim ki bakıcı çocuğu dövüyor anneyle baba da gizli kamera koyuyor dövdüğünü tespit 
ettiriyor. Hukuka aykırı bir yoldan rızası olmadan elde edilmiş bir delil. Bir diğer örnek telefon 
görüşmesi sırasında muhatap ağza alınmayacak küfürler ediyor, küfür edeceğini anlayan taraf 
bunu kayda alıyor. Burada hasmın rızası yok ama kişilik haklarına ihlaline ilişkin bu halin 
başka türlü ispat edilebilmesi de mümkün değildir. Burada terazide tartacağımız haklar bir 
tarafta kişinin maddi şahsiyetine ilişkin hakları bir tarafta da haberleşmenin gizliliği 
haberleşmeyle ilgili olarak izinsiz kayıt yapılamayacağı işte hakim burada teraziyi baz alarak 
takdir hakkını kullanmalıdır. Aksi halde bunlara özgü olarak temellerini anayasadan bulan 
şahıs varlığı ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin hukuk yargısı önüne  gelen vakıalarla ilgili 
189/2’nin daha da geniş bir şekilde ele alınması gerekmektedir.  

Yargıtay’ın bazı aylık içtihatlarında bu hususa değinilmiştir. Bu bahiste Alman ve İsviçre usul 
hukukunda daha da geniş bir perspektifte hukuk hakiminin takdir yetkisini kullanabilme 
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imkanına sahiptir. Takdir yetkisi olmalı ama sınırı bu nitelikteki hakların ihlali halinde doğacak 
hukuk davalarına özgülenmelidir.Yargıtay’ın da bazı istisnai kararlarında bu duruma temas 
ettiğini görüyoruz. Somut olayın özelliklerine göre 189/2’nin tatbik edilme mecburiyeti 
bulunmaktadır. Çünkü  genel kültürel olarak halihazırda sosyoekonomik ve ticari hayatta akla 
gelen gelmeyen hususların bir vakıa olarak davada yer alması halinde, 189/2 ye özellikle çok 
takılmaya başladık ve bu hakkın zayi olmasına sebep olmaya başladı.  

Örnek: Velayetin kaldırılması davası, velayet erkekte ev sahibi de erkek. Boşandığı eşi de kira 
vermeden protokole göre o evde oturuyor. Evin içinde mahrem yerler haricinde video kaydı 
var ve çocuk hem kadın hem de kadının annesi tarafından dövülüyor. Hakim karar veriyor 
çocukla görüştürülmüyor artık. O zaman bu olay ve sonucu 189/2’ye hiç uymuyor çocuğun 
hakkının korunması için başka bir ispat yolumuz yok. Bir tartıya koyarak hakimin bunu 
değerlendirilmesine imkan tanımamız gerektiği yargılayın içtihatlarıyla hakkın zayi olmaması 
açısından karar tesis ettiğini söylemeliyiz. Tabi bunu genele yaymamalı dar anlamda 
yorumlamalıyız.  

HMK 198’e ilişkin HMK 200’e atıf yapalım. HMK 189/3 te kanuni delil sistemi eski kitaplar da 
kesin delil için kanuni delil ismi verilirdi. Tüm deliller hemen hemen kanuni delildir. Özel olan 
kesin delildir. HMK 225 Yemin ve HMK 303 Kesin Hüküm.   

Kesin hüküm  

MADDE 303- (1) Bir davaya ait şeklî anlamda kesinleşmiş olan hükmün, diğer bir davada 
maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, her iki davanın taraflarının, dava 
sebeplerinin ve ilk davanın hüküm fıkrası ile ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması 
gerekir.  

Bu gibi kesin delil hallerinde hakimin artık o delilin doğruluğu ve gerçekliği halinde kanaat 
kesbetmez. Sadece duracağı husus, delilin sıhhatli olup olmadığına ilişkindir.Delil, senet kendi 
unsurlarını taşıyor mu? Ki herkesin delili ve takdiri delili şekli, içeriği, sonuçları, iptal  

kabiliyeti kanunda açıkça ve ayrıca belirlenmiştir. Tekrar ediyorum, herhangi bir kanun 
tarafından başta HMK olmak üzere tasnif edilmiş olan delillerin şekli, içeriği ,sonucu, iptal 
kabiliyeti konusunda açıkça belirlenmiştir. Buradaki mesele kanundaki zikredilmemiş olan 
kesin ya da takdiri delillere ilişkin muhtevayı nasıl belirleyeceğiz? Aradan sonra devam 
edeceğiz. 

                                                                                                                                                 (06.03.19) 

DERS 2                  

Gelelim şimdi delillere ilişkin genel tasniflere. HMK'da belirtilen düzenlenmiş olan delilleri 
tekrar etmekte fayda var tasarruf ilkesi taraflarca hazırlanma ilkesi doğrultusunda hak iddia 
edicek olan tarafların ispat yükü altında olan tarafların delil ikame yükü altında olan tarafların  
faydalanmayı düşündükleri delilleri sunmak yükleri var. Dolayısıyla bu yükten istifade 
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etmemiş, bu yükü ifa etmemiş olan tarafın koruyacağı sonuç yani ifa kuvveti, o davada 
ispatsız kalmasından öteye gitmez. Hakim delillerin ikame yükünden bahisle, tarafça ifa 
edildiğine dair  emredici bir hüküm tesis edemez etmiş olsa bile bunun herhangi bir sonucu 
olmayacaktır. Bunu istisnasının özel düzenlemesini madde 220-221-222'de göreceğiz. 
Hasmın delil ikame etmesi, 3.kişilerin delil ikame yükü, yani bunun verdiği dava dosyasına 
sunma mecburiyetinin olduğunu göreceğiz. Bu haller istisna olmak üzere delil ikame 
yükünden istifade edicek olan tarafın, buna uygun davranmaması aleyhine karar verilmesi 
sonucunu doğurur.  

Kanunda şu kesin delil olarak var.  

1)senet (md.200)   

2)ilam(kesin hüküm) (md.303)   

3)yemin (md.225) bunlar dışında kanun başka kesin delil belirlememiştir.   

Senetten kastımız yazılılık unsuru olan tarafların iradelerinin oluşturmuş olduğu yani icazete 
dair işaretin tamamlandığı, bazen imza bulunduran, yazılı ya da yazılı hale 
dönüştürülebilecek delil.  

Dolayısıyla senet çok genel bir kavram. Senetten kastımız bono değildir, yazılılıktır.   

Bir diğer husus kesin delillerin kurucu unsurları kanunda söyleniyor. 200 ve 201.md senetle 
ispat ya da senede karşı senetle ispat kuralının 201.md düzenlemesi şöyle: Senede karşı 
tanıkla ispat yasağının eskisi senede karşı senetle ispattır. HMK, hukuk yargılamasında ispat 
için kullanılacak deliilerin hasredilmesi spesifikleştirilmiş, sınırlanmıştır. Senet ibaresini 
kullanarak, doktrin açısından yargıtay içtihatları açısından, senetle ispat kuralına ilişkin bir 
kesin delille ispat. Senede karşı senetle ispat kuralı, eşittir kesin delile karşı kesin delille ispat.   

Senetle ispat edilmesi gereken hallere işaret eden kanun 200.maddesindeki vakayı yemin ya 
da ilamla kesin hüküm ile ispat etme imkanına sahiptir. Hatta buna ilişkin kesin delil sunma 
mecburiyeti olan vakalar kesin delille ispat edilme mecburiyeti bulunan vakaların, hasmın bir 
ikrar beyanıyla delil ikame yükünden kurtulabilmesi mümkündür. Hasmın veya tarafın 
alternatif başka kesin delillerden yararlanması hallerinde de 200 ve 201. maddedeki ispat 
imkanını sağlanabileceğini kabul etmemiz gerekmektedir.   

Sınırlandırıcı bir ispat rejimi yok . Kesin hükümlere şamil olduğumuz üzere okumanız gereken 
bir husus söz konusu.   

Güçlü delilden bahsedelim, sonra delil sözleşmesine geçelim. Kanunda ve doktrinde tabir 
olarak kullanılmayan bir ifadedir güçlü delil. Yargıtay kararlarında görüyoruz güçlü delil. 
Yargıtayın 'uydurması' diye söylüyor hoca. Güçlü delil ne zaman söz konusu olur diyor 
yargıtay. Sınıflandırmamış açıkçası ama verdiği kararlarda genel olarak şöyle analiz 
edebiliyoruz:   
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Takdiri delil ile ispat edilecek vaka olacak, takdiri delille ispat edilecek vaka esasen o vakayla 
doğrudan örtüşmeyen bir delil olacak. Örneğin A ile B arasında bir dava var bi ticari ilişkiden 
kaynaklı. C ile D arasında hemen hemen aynı ticari ilişkiden kaynaklı bi dava var ve kesinleşti. 
Davanın taraflarından birisi ispat için bunu sunuyor örneğin. Bunu işte güçlü delil olarak 
değerlendiriyor. Bazı kararlarında -md.192de tanımı var- güçlü delil olarak değerlendiriyor.   

Güçlü delille ilgili yargıtayın hakimlere telkin ettiği konu şu: 198.md'deki serbest 
değerlendirme hakkımızı kullanırken, güçlü delil olarak tabir ettiği kararlarında geçen 
delillere denk gelirseniz, onu tahkikatta özel bir inceleme konusu yapın. Takdir yetkinizi 
sınırlandırarak o delili kullanmaya çalışın diyor. Şimdi bu Yargıtayın doğruya doğru uzun 
zamandır oturtmaya çalıştığı ya da çalışmadığı onu bilemiyorum ancak içtihatlarında hep 
görüyoruz.   

Usul hukuku teorisinde yeri yok. Mukayeseli hukukta yeri yok. Karşınıza çıkarsa, kesin 
delillere hiçbir şekilde temas etmeyen, kesin delille ispatı gerek yargılama ile temas etmeyen 
takdiri delille ispatı caiz olan vakalarla ilgili olarak güçlü delil tabirini kullanıldığını görüyoruz. 
Yoksa bu akademik anlamda bizim çok tasvip ettiğimiz bir delil tanımlaması değil. Bir ara 
özellikle 2006-2010 yılları arasında güçlü delille ilgili kuvvetli takdiri delil deniyordu hatta. 
Son yıllarda ara ara çıkıyor ancak biz literatürde kıymet vermiyoruz. Aynı ihtilafa ilişkin, 
benzer ihtilafa ilişkin başka bir mahkemedeki dava dosyasına yer alan, ya da takipsizlik kararı 
bunlara güçlü delil vasfı kazandırmak istiyordu Yargıtay.   

DELİL SÖZLEŞMESİ   

MADDE 193- (1) Taraflar yazılı olarak veya mahkeme önünde tutanağa geçirilecek imzalı 
beyanlarıyla kanunda belirli delillerle ispatı öngörülen vakıaların başka delil veya 
delillerleispatını kararlaştırabilecekleri gibi; belirli delillerle ispatı öngörülmeyen vakıaların da 
sadece belirli delil veya delillerle ispatını kabul edebilirler.  

(2) Taraflardan birinin ispat hakkının kullanımını imkânsız kılan veya fevkalade güçleştiren 
delil sözleşmeleri geçersizdir.   

Delil sözleşmesinin benzeri ispat sözleşmesidir. İspat sözleşmesi yani türü maddi hukuk 
sistemine dahildir. Delil sözleşmesini göz önüne aldığımız zaman, niteliğini belirlerken buna 
usuli sözleşme diyoruz.  

Tarafların konusu HMK tarafından belirlenmiş olan ve ancak davada hakimin muhakemesi 
esnasında kullanabieceği aygıtlara dair bir sözleşme yapılması sebebiyle delil sözleşmesi bir 
usul hukuku sözleşmesi usuli sözleşmedir. Tespiti yapmamızın önemini usuli sözleşmenin 
hukuki sonuçları açısından tespit etmenin önemli olduğunu biliyoruz.   

2.fıkradan başlayacağım. Delil sözleşmesinin muhtevasına dair bir düzenleme var. Tarafların 
sıfatına dair bir tespit var. Karşılaştırmalı gidelim yetki sözleşmesine bakalım. Yetki 
sözleşmesinde sıfat vardı şunlar yapabilir diyordu. Delil sözleşmesini her gerçek ya da tüzel 
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kişi mevcut ya da istikbalde olacak bir davanın tarafı yapabilir . Delil sözleşmesinin tarafı 
olmak için için taraf ehliyetine sahip olmak yeterli. İspat hakkını kullanmayı imkansız kılan ya 
da fevkalade güçleştiren delil sözleşmesi geçersizdir. 189'a atıf yapıyor ispat hakkı orada 
düzenleniyor.İspat hakkını imkansız kılmak ya da fevkalade güçleştirmek nedir? (öğrenciye 
soruyor)  

Tarafın iddiasını ispat edebilmesi için kullanabileceği yegane delilleri elinden alma saikiyle bu 
delil sözleşmesi yapılırsa bu delil sözleşmesi geçersizdir. Örnek Beyazıt şubesine gidip kredi 
sözleşmesi yaptık avukat elindeki belgenin geçerliliğini ve doğruluğunu sözleşme tarihi ve 
dava mevzubahis olursa dava esnasında sözleşmenin tarafı aksini iddia ettiğinde benim 
tuttuğum belge doğrudur. Taraflardan birisi bu nitelikte bir sözleşme yaparsa  işte 193’e göre 
hakim demek ki delil sözleşmesinin içine girebilmeli.   

Yetki sözleşmesinde bu imkan yok. Sadece kesin yetkili mahkeme vardır ve bunun tartışması 
olmaz bu kadardır. Muhteva incelemesi yoktur. Delil sözleşmesi usuli bir sözleşmedir. Hakim 
delil sözleşmesinin içine girip inceleme hakkına sahip. Gerekçelerini sözleşme taraflarınca 
itirazın şart olması mümkün. Örnek verdiğimiz haller usul hukuku kavramlarıyla ispat ileri 
sürülemeyecek vakalar değil çünkü. Bir maddi hukuk sözleşmesine ilişkin itiraz, muhalefet 
imkanı delil sözleşmesi usuli sözleşme olmasına rağmen bu sözleşmenin tarafı ileri sürebilir 
ve bu bir ön sorun olarak incelenebilir.Delil sözleşmesinde önemli hallerin başı budur. Bir 
imkansız kılma ve fevkalade güçleştirme durumlarının bir hukuki fiil olduğunu biliyoruz. Buna 
ilişkin beyanlara itirazda bulunurken de, borçlar kanunun maddi hukuk hükümlerinden 
faydalanmaktan başka yolumuz yoktur. 190/2 yeterli bir düzenlemedir. 

Örneğin tarafların tuttukları ticari defterler geçerli olsun olmasın onaylanmış olsun olmasın 
davada kullanılabilecektir. 193/2'ye bakarsak, bu nitelikte bir ifade bulunabilir. Ama 193/1 ve 
193/2'de delil sözleşmesine ilişkin görüşleri ele aldığımız zaman diyoruz ki, hukuka aykırı 
oluşturulmuş delil hukuka aykırı yoldan elde edilmiş delil, delil sözleşmesinden 
yararlandırılarak delil olarak kullanılamaz. Kanunun itibar ettiği mevzuatın itibar ettiği şeyler 
md.193 açısından delil olarak muteberdir. Taraflar sözleşme ile kanuna ve hukuka aykırı bir 
şeyi delil vasfı kazandırarak yargılamaya intikal ettiremezler.    

Hangi nitelikte delil sözleşmesi yapılabilir?  

Münhasır nitelikte olan münhasır nitelikte olmayan yani sınırlandırıcı olan sınırlandırıcı 
olmayan . Bu niteliklere haiz delil sözleşmesi yapılabilmesine kanun cevaz vermiştir. Mevcut 
ya da istikbalde doğacak derdestlik kazanacak davalarda taraflar iddialarını şu ya da şunlarla 
ispat edecek diye sayacak. Belirli delillerle ispatta öngörülen vakaların sadece belirli delillerle 
ispatı kabul edilir. 1.cümlede tam tersi. Birinci cümle kapsamında taraflar özellikle kesin 
delille ispat yükünden kurtulup hasmını engelleyerek tabi karşılıklı olarak delil sözleşmesini 
yapabilir.193/2 193/1'e de sirayet etmek zorundadır. Fevkalade taraflardan biri ispat hakkını 
elinde tutacak niteliğe haiz olmayacaktır. Burada şöyle bir mesele var, 193'te hasma ilişkin iki 
tür delil sözleşmesi vardır.   
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Özellikle 2.cümle taraflar delillerini hasretmiş sayılır. Ne oluyor taraflar delilleri hasredince? 
Bunu yazın, delilin hasredilmiş olması yani delilin ikame yükü altında olan tarafın tüm delilleri 
dava dosyasına sunmuş olması.   

Geliyorum delil sözleşmesine. Delil sözleşmesi asıl nitelikteyse, taraflar derdestlik 
kazanmamış derdest olacak istikbaldeki davayı maktu olarak delilleri hasredilmiş sayılır. 
Sonuca bakın daha hiç ortada ihtilaf yok, bir delil sözleşmesi var iken, davacı delil 
sözleşmesinde mutabakata varılmamış delilleri dava dilekçesinde delil olarak gösterdi. 
Hakimsin, ne yaparsın? Bir yetki sözleşmesinde ne oluyor? Nasıl karar verirsin? Bu problemi 
çözerken ilk ne aklına gelir?   

Artık problem çözmeye başlıyoruz. Delil sözleşmesiyle davacı delil sözleşmesinde hiç 
bahsedilmeyen bir delil gösterdi. Delil sözleşmesi geçerli 193/2 tesir edecektir. Birinci olarak 
şöyle yaklaşacağız, hakim dava dosyasına girmiş olan delil sözleşmesini re’sen dikkate alacak 
mıdır almayacak mıdır? Bu hakimin re’sen dikkat etmesi gereken bir durumdur. 1.durum 
budur, böyle yaklaşacağız problemi çözerken.  

Bir delil sözleşmesi usul sözleşmesi niteliğiine haiz olduğu için, dava dosyasına bir şekilde 
belki dava açıldıysa dava dilekçesine intikal etmiş ise, kanaat söylüyorum, hakim bunu re’sen 
göz önüne almak zorundadır. Maddi hukuka ilişkin savunma sebepleri noktasında itiraz gibi 
değil mi? Birinci sorunu çözdük. Hakim re’sen bunu inceleyecek. O zaman dava dilekçesinde 
delil sözleşmesine ilişkin unsuru görmüş ise, gördüğü delil sözleşmesine dair olarak 
belirlenmiş o delili ikame edilmemiş ise, bunu sadece tensip zaptında belirtip davalının 
savunmasını almalıdır. Sadece göz önünde bulunduracak ve tensipte bunu belirtecek. 
Görmüşse, denk gelmişse eğer.   

Dava devam ederken delil sözleşmesi derdestlik kazandırılmak zorunda. Derdestlik 
kazandırıldıktan sonra yapılmış delil sözleşmesinde belirlenmiş rejim tahkikat aşamasında 
tamamen etki etmek zorundadır.   

Nasıl yapılacak delil sözleşmesi? Kanunda yazılı olduğu uyulması gerektiği belirtiliyor.  

Müstakilen delil sözleşmesi, burada delillerin neler olduğu tek tek belirlenmek suretiyle.  

Tanık beyanından yararlanacağız dedik, bilirkişiden yararlanacağız dedik. Bu yeterli mi yoksa 
kanıt olarak kimlerin getirileceği bilirkişi olarak kime müracaat edileceği de belirlenmelidir. 
Delil sözleşmesine ilişkin tatbikat spesifik olarak isim bazında bildirilmeli. Delilin adını koy, 
neden çünkü netleştirmiş olduğumuz delil amma velakin kanunda bahsedilmemiş olan bir 
şeyi delil olarak kullanacaksa taraflar, o zaman vasıflarını niteliklerini tarif etmek zorunda.   

Delillerin bir kısmı kanuında belirtilmiştir. Bir kısmı da belirtilmemiştir. Belirlenmiş olanların 
şekli içeriği sonuçları ikna kabiliyeti belirlenmiştir. Bunlar muhakeme ispat açısından kolay. 
Ancak hiç kanunda bahsedilmemiş olan delillerden yaralanılacaksa, ön sorun olarak inceleme 
nasıl yapılıyorsa, kanunda açıkça tasnif edilmemiş delilin de muhalefet konusu yapılması 
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durumunda incelemesi aynı şekilde yapılacaktır delile mahsus olarak. İçerik yazmıyor 
kanunda, iite o zaman delil sözleşmesi arıyor. Diyor ki belirtmiş olduğu kanunda hiç 
bahsedilmemiş olan bu şeyi delil olarak vasıflandırdıysan bunun köşebaşlarını belirle tespit 
et.   

Örneğin süreklilik arz eden sözleşmelerde tarafların devamlılık arz eden hukuki ilişkide 
sözleşmede, gün saat ay bunların ispatı bir yana devamlılığını sağlamak için irtibat halinde 
olmaları gerekiyor. Bir yana mal sattınız e-mailler delil olarak değerlendirilecek mi? 
Whatsapp yazışmaları delil olarak değerlendirilecek mi md.193 kapsamında? Hangi hat hangi 
bilgisayar hangi IP numaralarını kullandılar bunların hepsinin yazılması isteniyor. Çünkü bu 
nitelikte deliller delil olarak itibarı belirler.  

Mesela bilirkişilerin özel kanunu var. Ancak burada kanun yok. Tanık delili uzun uzun 
düzenleniyor. Delil sözleşmesinde bunların içinin taraflarca doldurulmasına imkan tanıyor.   

Delil sözleşmelerini 2010 yılından sonra yapılmış olan değişikler açısından 193.md'ye riayet 
ederek hazırlanmış olması şarttır. 2010'dan önce yapılmış delil sözleşmeleri 193.md'ye riayet 
etmiyor olması halinde geçerliliğe sahip olacaktır. Şekle tabi olması yazılı olması. Zımni irade 
beyanına izin vermiyor açık irade beyanı olmalı delil sözleşmesinde. Açık irade beyanı arıyor 
kanun zımni olarak delil sözleşmesine cevaz vermiyor.açık irade beyanı gerekiyor. Şifai olarak 
delil sözleşmesi yapılabilir mi? md 200/2  

Senetle ispat zorunluluğu  

MADDE 200- (1) Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, 
ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar 
veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu 
hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle 
ikibinbeşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz.  

(2) Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme 
hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati hâlinde tanık dinlenebilir.   

Şimdi 200/2'den şunu anladık, şifai delil sözleşmesi demek ki mümkün. Şifai delil sözleşmesi 
hasmın rızasıyla riskli birşey söyleyeceğim örtülü rızasıyla da sağlanabilir.Açık bir muhalefet 
ortaya koymuyor ise. Md.200/2 açısından, karşı tarafın açık muvafakatıyla tanık dinletilebilir 
ve takdiri delile intikal edilebilir, bu bir teklif olarak ileri sürülebilir. Hasmın sükut etmesi 
muvafakatın ikmali anlamına gelir. 200'ün 2.fıkrasını bu şekilde yorumlarsak şifai delil 
sözleşmesinin yapılabilmesine dair derdest davaya dair geniş bir hüküm, yorumlanabilme 
imkanı olan bir görüştür. Ama kendi kanaatimizce 200/2den istifade ederek şifai delil 
sözleşmelerinin hasmın sükutuyla tecelli oluşabileceğini söylememiz imkan dahilinde 
olmamalıdır. Açık irade beyanının tutanağa kaydedilerek altının imzalanmasıyla oluşmasıyla 
bu delil sözleşmesinin gerçekleşmesi mümkündür. Md.200/2 açık irade beyanıyla 
tamamlanabilecek bir delil sözleşmesi olarak karşımızdadır.  
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Dürüstlük kuralının delil sözleşmesinin analiz edilmesinde HMK kapsamına alıyoruz. Şimdi 
27.md'den bahsedelim hukuki dinlenilme hakkı delil sözleşmesi ile tarafın elinden 
alınmaması, tarafın hukuki dinlenilme hakkından mahrum bırakılmaması esas alınmak 
zorundadır. Yani adil yargılanma hakkı hukuki dinlenilme hakkı dikkate özel olarak 
alınmalıdır.   

Hakem bilirkişi niteliği itibariyle bir delil sözleşmesi evet.Münhasır nitelikle çünkü taraflar  
arasında bir ilişkinin devamı ve hukuki ilişkiden doğacak ihtilaf olarak bir kişiyi tayin 
etmektedirler ve buna riayet edeceklerdir.Hakem bilirkişi delil sözleşmesi vasfında bir 
sözleşmedir, bir özel delil sözleşmesi oluşturur hani dedik ya biraz önce kanunda belirli bir 
nitelik yok.Sözleşmede taraflar özel olarak delil oluşturabiliyor. Bunun en güzel 
örneklerinden biri olduğu için kitapta son yıllarda hakem bilir kişiden bahsediliyor.   

Ben bunun iki örneğini gördüm birincisi Ege bölgesinde tütün eksperliği tütün üreticilerinin 
ticari işlerinde kullandıkları. İkinciside Bozcaada'da bağbozumu. Burda da hakem bilirkişi 
vardı . Hakem bilirkişilerin yaptıkları tespitler doğrultusunda sözleşmenin ifa edilebilmesi, 
ifasında imkansızlık gibi haller tespit ediliyor ve tarafların icazet verdikleri kabul ediliyor.  

Delil sözleşmesiyle belirlenen özel delillere muhalefet imkanlarından birisi iptal davasıdır. Biz 
genel olarak ne dedik kanunda belirlenmemiş delili taraflar delil sözleşmesiyle davaya dahil 
edilmişse, bu ön sorun olarak telakki edilir ve ön sorun olarak çözülür. Genel görüş, dava 
derdestlik kazandıktan sonra açılıp, bekletici mesele yapılması ya da dava derdestlik 
kazanmadan önce bilirkişi raporunun iptal davası bertaraf edilip davanın açılma imkanının 
sağlanması şeklindedir.Tartışmalı mevzudur.  

Delil sözleşmesiyle belirlenmiş olan hakem bilirkişinin kararının yargılama konusu yapılabilir 
mi, bu kişinin raporu ilamlı icraya konu edilebilir mi? Haftaya devam edeceğiz. 

 07.03.2019  

1. Ders  

Geçen dersimizde delil sözleşmesinde kalmıştık. Bizim kesin delil sistemine ilişkin kanunda 
ayrı özel hükümler olmasına rağmen, kesin delile ilişkin düzenlemelerin hiçbiri kamu 
düzeninden değildir. Kamu düzeninden olmaması, tarafın kesin delilden faydalanma 
yönündeki mecburiyetinden feragat etmesine, bu hususla ilgili sözleşme yapabilmesine 
imkan tanıyan bir hal olarak değerlendirilmelidir. Tüm deliller bakımından kamu düzeni 
karakterine sahip nitelikte bir delil sistematiği kanun tarafından kabul edilmemiştir.  

Delile ilişkin hükümler emredici nitelikte olabilir. Ancak usuli sözleşme teorisine göre 
emredici nitelikte bir hüküm olması kamu düzeninden olduğu anlamına gelmez. Hem 
emredici, hem kamu düzeninden bir hüküm söz konusu ise o hükme dair, o kurum dair 
herhangi bir irade beyanıyla o hükmün bertaraf edilebilmesi mümkün değildir. Taraflar ve 
hakim buna riayet etmek durumundadırlar. Unutmamalıyız ki, ayrıca emredici olmayan – ki 
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aynı zamanda kamu düzenine ilişkin olmayacaktır- her hüküm bakımından tarafların tek 
taraflı irade beyanıyla ya da bir sözleşme ile bir usuli rejim tesis edebilme imkanı 
bulunmaktadır. Bizim HMK bu yönüyle liberal bir anlayışı kabul etmiş bulunmaktadır.  

Delillerle ilgili son izahatları da yapıp daha sonra özel delil türlerine tek tek bakmaya 
başlayacağız. Delillerin mahkemeye bildirilmesini yeniden ele almamız şarttır. 189/1’deki 
düzenlemeye göre taraflar, kanunda belirtilen süre ve usule uygun olarak ispat hakkına 
sahiptirler. Hukuki dinlenilme hakkının da doğal sonucu olarak bunun kabul edildiğini 
belirtmeliyiz. M. 27’yi burada atıf olarak değerlendirmemiz gerekir. Açıklama ve ispat hakkı, 
Anayasa m. 36 savunma hakkı, bunların tamamı delillerin mahkemeye bildirilmesi açısından 
esas hükümler olarak değerlendirilmelidir.  

M. 25/2: “Kanunda belirtilen durumlar dışında hakim, kendiliğinden delil toplayamaz.” Delilin 
sunulması tarafların bir yükü olmakla birlikte, kanunda belirlenenler dışında hakim 
kendiliğinden delil toplayamaz. Sadece davanın tarafları delili, delil ikame yükü kapsamında 
dosyaya sunma imkanına sahiptirler. Burada bahsedilen iki istisna vardır. İlk olarak bilirkişi ve 
keşif vasıtasıyla ikinci olarak ise delil sözleşmesiyle de tarafların yargılamayı yürüten hakime, 
ihtiyaç halinde dava dosyasına delil sunmasına imkan tanımaları mümkündür. Bu önemli bir 
çıkarımdır. Eğer kamu düzeninden olarak değerlendirmiş olsaydık, delil sözleşmesinin 
kapsamını da bu şekilde belirleseydik, bu çıkarımı yapamayacaktık. Dolayısıyla taraflar 
yaptıkları delil sözleşmesiyle yargılamayı yürüten hakime, m. 25/2’nin aksine olarak, 
incelenmesi gerekli delillerin getirilmesi yetkisini tanıma imkanına sahiptirler. Elbette bu 
durumda davanın taraflarının hakimin getirmeyi düşündüğü delillere icazet verdikleri de 
kabul edilmek zorundadır. Bu halde bir nevi re’sen araştırma ilkesindeki yetki hakime 
kazandırılmış olmaktadır. Peki delillerin sunulmasına ilişkin bu durum bir delil sözleşmesiyle 
hasma bırakılabilir mi? M. 193/2’yi ihlal etmemek şartıyla hasma da bırakılabilir.   

Somutlaştırma yükü ve delillerin gösterilmesi  
MADDE 194 - 1) Taraflar, dayandıkları vakıaları, ispata elverişli şekilde somutlaştırmalıdırlar.  

2) Tarafların, dayandıkları delilleri ve hangi delilin hangi vakıanın ispatı için gösterildiğini 
açıkça belirtmeleri zorunludur.  

 Bu madde üzerinde çok konuştuk. Bu maddenin bağlantısı olan hükümler; dava dilekçesi, 
cevap dilekçesinde vakıa ve delilin gösterilme mecburiyeti olduğunu hatırlamalıyız.   

Delillerin mahkemeye bildirilmesine dair bu ana hükümler dışında taraflar delilleri hangi anda 
hasretmiş sayılırlar? Davanın taraflarının dayandıkları delilleri hasretmiş olduklarına ilişkin bir 
tespit, bir hüküm HMK’da yer almakta mıdır? Bu önemli bir meseledir. Çünkü dikkat ediniz, 
delil sözleşmesi inhisari nitelikte ise doktrinde ve Yargıtay kararlarında yer aldığı üzere 
taraflar artık başka delil kullanamazlar. Kanunda bu özele ilişkin bir hüküm yoktur. İkinci 
olarak bu durumu doğuran haller m. 184 ve 186’ncı maddeler, tahkikatın tamamlanmasıdır. 
Tahkikat tamamlandığı an itibariyle artık taraflar delillerini hasretmiş sayılır. M. 146’ya göre 
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hakimin somut delillerle, dava dosyasına intikal etmiş delillerle tatmin olduğunu ifade ettiği 
an bir diğer haldir. Hem m. 146 hem de m. 184 ve 186 hükümlerine dayanarak hakim, bir ara 
karar tesis etmiş ise o an itibariyle taraflar delillerini hasretmiş sayılır. Bu genel kabul bu 
şekildedir. Baki Kuru’ya göre ise dilekçeler teatisi aşaması tamamlandığı an taraflar delillerini 
hasretmiş sayılır ve bunun istisnasının iki hükümde yer aldığını söyler; m. 31 ve m. 145’tir. 
Eski usul kanunu döneminde de savunduğu bu görüşü halihazırda da savunmaktadır.  

Baki Kuru en eski ve halihazırda da hayatta olup eser üreten bizim branşımızın öğretim 
üyesidir. Türkiye’de gerçekten diğer branşlarla da mukayese ettiğimiz zaman hayatta olanlar 
arasında en tanınan hukukçulardan birisidir. Usul hukuku gibi çok teknik bir alanda 
çalışmaktadır ve Yargıtay hakimleri ağzının içine bakmaktadır. Bu nedenle Yargıtay 
içtihatlarına Baki Kuru’nun tesiri çok kuvvetlidir.  Ancak biz delillerin hasredilmesine ilişkin 
sınırı m. 184 ve m. 146 kapsamında yargılamayı yürüten hakimin verdiği ara karar anı olarak 
belirleyebilmekteyiz. Bundan sonra artık taraf, yeni bir delili dosyaya intikal ettiremeyecektir.   

Şimdi delillerin nasıl inceleneceği meselesine gelelim. Delillerin nasıl inceleneceğine ilişkin 
ana hüküm m. 197’dir. Kanunda sayılmış her bir delil özelinde inceleme metodolojisi 
belirlenmiştir. Nasıl oluşur, içeriğinde ne vardır, hangi güce sahiptir, aksi nasıl ileri sürülür, 
hepsi tek tek belirlenmiştir. Bunun haricinde olanlar için ön sorun olarak bunu ileri 
sürebileceğimizi belirtelim. Her halükarda m. 197, doğrudanlık ilkesinden sapılmaması 
gerektiğini söylemektedir. Doğrudanlığın içinde barındırdığı bir de ilke vardır, hukuki 
dinlenilme hakkıdır. Yani taraf, dayandığı delili dava dosyasına sunduktan sonra mutlaka her 
delille ilgili hasmın; kendisini savunma, o delile karşı muhalefet gösterme hakkından 
yararlandırılması gerekir. Bu mesele dava dilekçesi, cevap dilekçesi vs. ile sınırlanabilecek bir 
mesele değildir, daha geniş bir meseledir. Örneğin tahkikatın sonuna doğru tatbik edilen 
keşif, yemin, bilirkişi gibi ispat vasıtalarından sonra hakim ben bu delillerle tatmin oldum 
diyerek yargılamaya devam edemez. Mutlaka o delile ilişkin muhalefet sunma imkanının 
davanın tarafına tanınması gerekir. Hatta bu delile dayanan tarafa dahi bu imkanın 
sağlanması gerekir. Doğrudanlık ilkesinin doğurduğu sonuç budur, m. 27, hukuki dinlenilme 
hakkıdır.  

Bunlar, kanunda düzenlenmemiş olan, taraflarda belirlenen delillere ilişkin nasıl inceleme 
yapılacağına ilişkin olarak işimize yarayacaktır. Bu nitelikte bir inceleme tamamlanırsa ve 
hakim o vakıanın tam ispat olduğuna dair kanaat getirirse, gerekçeli kararında bunlara yer 
vererek kararını oluşturabilecektir. Aksi halde delil incelemesindeki eksiklikten dolayı, 
dayanılan delilin doğru analiz edilmemesinden dolayı istinaf mahkemesi kararı kaldıracaktır.   

Doğrudanlık ilkesinin görünümü olan m. 197\1’e göre hakim, bizatihi kendi önündeki dava 
dosyasına intikal etmiş tüm delilleri bizzat kendi inceleyecektir. Hakim beş duyu organıyla 
delillere temas edip inceleyecektir. Keşfin amacı da budur. İstisnasının istinabe olduğunu 
söylemiştik.  
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İstinabede hakim bu hususu gerçekleştirmektedir, doğrudanlık yine kısmen ikmal olmuş 
sonucuna varabiliriz.   

Dolayısıyla m. 197, delillerin incelenmesindeki esas husus doğrudanlık ilkesi ve hukuki 
dinlenilme hakkından istifade ettirilmesi mecburiyeti vardır. Kanunda tasvir edilmemiş, 
tarafların türettiği, bulduğu bir delile karşı muhalefet imkanını bu şekilde tanırken; kesin süre 
verilecek, bu kesin süre makul olacak, emsal delillere ilişkin verilmiş muhalefet imkanına dair 
süreden az olmayacaktır. Bu süre iki haftadır. Tarafa tebligat kanununa göre tebliğ edilerek 
ihtar edilecektir. Bunlar yok ise doğrudanlık ilkesi de hukuki dinlenilme hakkı da çiğnenilmiş 
olur. Elbette bu haktan istifade ettirilmeye çalışılan taraf buna itibar etmez ise yargılamaya 
devam edilecektir. Bu şekil kurallarına itibar edilmez ise istinaf yargılamasında neticesinde 
dayanılmış olan delile dair aleyhe karar verilmesi şarttır.   

Başka yerden getirtilecek deliller meselesine değinelim. Dava dilekçesinde ve cevap 
dilekçesinde hatırlarsak; taraf, göstermek zorundadır, belirtmek zorundadır. Bunların 
sağlanmasından sonra artık iş mahkemeye kalacaktır, gösterilen bu delilleri getirtecektir. M. 
195 başka yerden getirtilecek delillerden bahsetmektedir. Atıf yapabileceğimiz maddeler; 
121, 129’dur. Mahkeme m. 195’e dayanarak müzekkere suretiyle bir delili başka yerden 
isteyebileceği gibi müzekkereyi doğrudan o delile dayanacak tarafa ya da vekile de verebilir. 
Bu şekilde taraf veya vekili mahkeme adına delili toplayabilecektir, avukatlık kanununda da 
buna ilişkin hüküm vardır.   

Müzekkere gönderilen mercii buna riayet etmezse, kendisinden talep edilen belgeyi – delili – 
sunmazsa ya da cevap vermezse suç teşkil edecektir. Bunun benzeri mahkeme icra 
dairelerinde söz konusudur, aynı güce sahiptirler. İcra müdürü muhabere yaparken, istinabe 
yaparken, belge toplarken aynı kuvvetten yararlanmaktadır, buna riayet edilmemesi suçtur. 
Üçüncü olarak konkordato komiserleri de aynı güce haizdir. Bizim hukuk yargılamamızda m. 
195’teki güçten en fazla istifade eden merciler bunlardır.  

M. 220, taraftan ibrazı istenecek belgelere ilişkin bir düzenlemedir. Yargılama esnasında 
tarafın dayandığı delilin hasmın elinde olduğu görülmüş ise m. 220 uygulanacaktır. Bu halde 
hasım delilin kendisinde olduğunu ikrar etmiş olabilir. Mahkeme bu durumda kendi aleyhine 
olan delilin sunulmasını karşı taraftan talep etmektedir. Eğer hasım, delili sunmaz ise m. 195 
gibi bir sonuç mu doğuracak, yani suç mu oluşacak yoksa farklı bir durum mu vardır? Eski 
usul kanunu döneminde m. 220’ye riayet etmemek genel olarak ‘belgeyi yok etme’ suçunu 
oluşturur. Şimdi ise suç teşkil etmemektedir, m. 220’de düzenlenen süreç işletilmektedir. 
Kısaca riayet etmemesinin tek sonucu, aleyhine karar verilmesidir.  

Dolayısıyla m. 195’e riayet edilmemesi ile m. 220’ye riayet edilmemesinin sonuçları farklıdır. 
M. 220’de, tarafın kendisinde olduğu tespit olunmuş – ikrarla veya resmi belgeyle- belge 
sunulmamaktadır ve mazereti yoktur ya da isabetli değildir. M. 226’da yemin düzenlenmiş ve 
yeminin konusu teşkil etmeyecek haller de düzenlenmiştir. Buna göre yemin edecek tarafı 
ceza soruşturması veya kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar hakkında yemin 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 18 
 

teklif edilemez. Taraf bunu gerekçe olarak ileri sürerek yeminden kaçabiliyorken, m. 220 
uyarınca yemin etmemesi halinde tarafın aynı sonuçtan mağdur olmaması gerekir. Dengeyi 
sağlama noktasında kanun koyucu bilinçli olarak yemindeki konu olmayacak vakıalarla 
özgülemek istemiştir ve m. 220’nin de bu yükümlülüğe riayet etmeme noktasında suç 
oluşturmayacağını kabul etmiştir. Bu durumda sonuç sadece aleyhine o vakıanın 
gerçekleştiğine hakim kanaat getirecektir, başka bir müeyyidesi yoktur. Yani delil ikame  

yükünü taraf yerine getirmemiş olacaktır. Standart bir delil ikame yükünün sonucu ne ise m. 
220’ye riayet etmemenin sonucu da taraf açısından aynıdır.  

Tarafların belgeleri ibrazına ilişkin üç hüküm; 219, 220 ve 221. maddelerdir. Nasıl 
incelenecek, nasıl bildirilecek ve nasıl ibraz edileceğine ilişkin hükümlerdir. Delil ikame 
yükünün doğal sonucu ibraz yükümlülüğüdür. Yani delilin cisim olarak dava dosyasında yer 
almasıdır. Bizde yazılılık esas olduğundan elektronik belgelerin çıktısı alınarak dosyaya 
sunulması gerekir. Elektronik veri taşıyıcılarının tamamının içinde yer alan irade beyanları 
dosyaya yazılı olarak girmek zorundadır. Dava dilekçesinde ya da cevap dilekçesinde atıf 
yapılarak bu delilin ortaya konulabilmesi mümkün değildir. Tüm yazılı olmayan bir cismin 
üstünde yansıtılmamış irade beyanlarının yazılılık unsuru kazandırılarak dava dosyasına 
sunulma mecburiyeti vardır. Bu sebepten dolayı m. 219 ve m. 205 uyarınca elektronik imza 
ile tamamlanmış olan belge senet hükmündedir, senet değildir. M. 219’a riayet edilmiş olsa 
bile, yani çıktısını alıp dava dosyasına sunulmuş olsa dahi, çıktının alındığı veri taşıyıcısının 
ana kartının da konulması gerekir. Kanun bunu istemesine rağmen, uygulama bu şekilde 
değildir.   

Hakim, elektronik veri taşıyıcısıyla oluşturulmuş bir belge ya da senet görürse yazılılık 
unsurunun kazandırıldığını tespit edecek ve ikinci olarak elektronik imza kanunun 4 ve 5’inci 
maddeleri uyarınca bu imzanın ikmal edildiğini de re’sen inceleyecektir. Diğer senet ve 
belgelerde böyle bir mecburiyet yoktur. Her bir delil üzerinde özellikle ayrı ayrı inceleme 
yapma mecburiyeti yoktur. Olsaydı eğer sahtelik iddiası kanunda bu kadar uzun ve ayrıntılı 
şekilde düzenlenmezdi. Sahtelik iddiası hakime yük olarak getirilirdi ve ödev kapsamında her 
bir yazılı belge ile ilgili sahtelik incelemesi yapılmak zorunluluğu doğardı. Bu nedenle 
elektronik imza ile tamamlanmış belge senet hükmündedir denilmektedir. Hakimin ilk başta 
bakacağı şey; m. 219/1’deki ikinci cümledir. İhtiyaç hasıl olursa, sahtelikle ilgili bir şüphe 
mevzu bahis olursa, bu durumda yazılılık unsurunun da eklendiği elektronik bilgiyi, irade 
beyanı taşıyan veri taşıyıcısının dava dosyasına ikmali ile bilirkişi aracılığıyla karar verecektir. 
Burada denetim, gözetim, delilin sahte ve geçerliliğine ilişkin bir faaliyet hakimin ödevidir.   

Bu şüpheye mahal bırakmamak için elektronik yolla oluşturulmuş belgeler ve özellikle 
senetler açısından taraf vekilinin yapması gereken şey, Elektronik İmza Kanunu m. 4 ve m. 5 
uyarınca kendinden sadır olmuş belgeyi imzalayan, onaylayan e-imzanın kodu, veri taşıyıcının 
ip numarası dava dilekçesine koyulmalıdır. Yoksa o delilin incelenmesi bilirkişi marifetiyle 
yapılmasından dolayı çok uzun sürecektir.  



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 19 
 

Mahkemeye belgenin aslı mı ibraz edilecek, yoksa sureti mi ibraz edilecektir? Bazı senet ve 
belgeler istisna olmak üzere suretin dosyaya ibrazı yeterlidir. Peki sureti kim yapacaktır? Aslı 
gibidir tasdiki noter aracılığıyla yapılmaktadır. Bununla birlikte Avukatlık Kanunu’ndaki açık 
hüküm gereği vekil, davada müvekkilinin sunacağı delillere ilişkin olarak ‘aslı gibidir’ tasdiki 
yapabilecektir. 2001 sonrasında getirilmiş bir hükümdür. Eğer dosyaya ibraz edilmiş suret 
üzerinden sahtelik iddiası söz konusu olmuş ise taraf vekilinin aslını dosyaya sunma 
mecburiyeti vardır. Eğer bu halde asıl dosyaya sunulmaz ise artık ispat kabiliyetini yitirmiş 
olacaktır. Dolayısıyla tarafın belgeyi ibrazı kural olarak suret üzerinden değerlendirilecektir.  

  

 2. Ders  

Davanın tarafı olmayan üçüncü bir kişi, elinde bulunan dosyayı ibrazı şart olabilir. M. 121’den 
bahsediyoruz. Üçüncü kişi davanın tarafı olmadığı için acaba m. 195’teki müeyyide ile 
bağlanmış mıdır? Burada da tanıklığa atıf yapacağız. Tanıklıktan çekilmeye ilişkin hükümler 
doğrultusunda üçüncü kişinin de talep edilen belgeyi ibrazdan kaçınabileceği ve bu durumda 
da kendisinin beyanına müracaat edileceğine ilişkin bir düzenleme vardır. Bununla birlikte 
delillere ilişkin genel hükümleri bitirdik, delillere ilişkin özel hükümleri incelemeye 
başlayacağız.   

KESİN DELİLLER  
HMK’da belirlenmiş olan kesin deliller üç tanedir: Kesin hüküm, senet ve yemin. Bunların 
haricinde herhangi bir delile kesin delil vasfı kazandırılamaz.  

1) Kesin Hüküm (İlam):  
Hüküm nüshası başlığı altında düzenlenen m. 301/2’ye göre “taraflardan her birine verilen 
hüküm nüshası ilamdır.”. Hükümle ilam birbirinden farklı kavramlardır. Kesin hüküm 
sonucunu oluşturan ilk derece mahkemesinin esasa ilişkin kararı tektir, arşivlenir. Başka 
mercilerde ise, mahkeme olabilir, idari merci olabilir, kullanılan evrak ise ilamdır. Bu nedenle 
İİK’da ilamlı icra yoluyla takip olarak adlandırılan takip yolu vardır. Hükmün iptal kabiliyeti ile 
ilamın iptal kabiliyeti birbirinden farklıdır. Dolayısıyla ilam, m. 301/2’de belirtildiği üzere 
hükmün bir suretidir. Bu hüküm kesin hüküm de olabileceği gibi olmayabilir de. Çünkü bir 
hükmün ilam kuvvetini kazanabilmesi için kural olarak kesinleşmesi gerekmez. 
Kesinleşmemiş kararların da icra kabiliyeti vardır. İstisna hallerde ise aile hukukunda, şahıs 
varlığına ilişkin davalarda ve taşınmaza ilişkin davalarda hükmün kesinleşmesi ve kesinleşmiş 
hükmün ilamının icra edilmesi söz konusudur. 301/2’den hareketle biz bir ilamın delil olarak 
kullanılabilmesi için her halükarda, her dava açısından kesinleşmiş olmasını şart koşuyoruz. 
Hangi dava, hangi konu olursa olsun bir hüküm kesinleşmiş, kesinleşmiş hükmün ilamı elde 
edilmiş ve bu niteliğe sahip ilam kesin delil mahiyetinde kullanılabilecektir.  
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Kesin delil olarak kullandığımız evrak, belge; m. 303 değil, m. 204’tür. M. 303, sadece kesin 
hükmün kapsamını anlatmaktadır. Kesin delil olan kesin hüküm m. 204’te bahsedilen ilamdır.  
İlam da m. 301/2’de düzenlenmiş ve o ilamın niteliğinin ne olduğundan bahsettik. Dolayısıyla 
m. 303 ile m. 204 eşit düzenlemeler değildir.  

Bir kesin hükmün kesin delil olarak kullanılabilmesi için gereken unsurlar nelerdir?  

1) Davanın tarafları aynı olacak  

2) Davanın konusu ve davanın sebepleri aynı olacak  

3) Netice-i talep aynı olmayacak. Eğer zaten netice-i talep de aynı olsaydı, kesin hükümle 
incelenmiş bir dava tekrar incelenemeyeceğinden, dava şartı sebebiyle davanın reddi gerekir.   

Buna ilişkin bir örnek verelim. Vakıf senedinde vakfı kuran kişi torunlarına ve çocuklarına belli 
bir meblağ vakıf senedinde tanımlanmış taşınmazların kira gelirinden ödenmek üzere tespitte 
bulunmuş olsun. Yani vakıftan kendi çocuğuna, torununa hayatta oldukları sürece belli bir 
kira  bedelinin ödenmesi istenilmiştir. Daha sonra 1990-2000 yılları arasında hiç para 
ödenmemesi nedeniyle çocuk vakıf senedindeki hükme dayanarak tahsil talepli dava 
açmıştır. Asliye Hukuk Mahkemesi paranın ödenmesine dair bir karar vermiş ve verilen karar 
icra edilerek 1990-2000 yıllarına ait alacak tahsil edilmiş olsun. 2000 yılından sonra vakıf 
tekrar para ödemez ise ve tekrar dava açıldığında davacının daha önce tahsil ettiği davadaki 
kesin hüküm kesin delil midir? Burada taraflar aynıdır, davanın sebebi yine vakıf senedinden 
kaynaklanmaktadır, bir alacağın tahsiline ilişkindir. Netice-i talep ise aynı değildir.   

Artık bir yargılamada bir taraf kesin delil olarak bu ilamı koyduğunda mahkeme hangi 
vakıaların doğruluğuna riayet etmeye mecburdur? A’nın alacaklı B’nin borçlu olduğu, B’nin 
A’ya olan borcu vakıf senedinden doğmaktadır, vakıf senedinden doğan o hüküm geçerlidir. 
Bu şekilde kesin delil olan ilam birçok vakıayı halletmiş ve adeta davayı bitirmiştir. Bu 
durumda tahkikatta yapılacak başka ne olabilir? Borçlu olan vakıf, 2000 sonrası borçlu olduğu 
edimleri ifa ettiğini gösterir belgeleri varsa mahkemeye ibraz edecek ve mahkeme bunları 
inceleyecektir. Yoksa mahkeme bilirkişiye müracaat ederek talep edilen bedelin tekabül ettiği 
meblağı belirleyecek ve onun üzerinden bir karar tesis edecektir. İşte kesin hükmün ilam 
olarak m. 204 uyarınca kesin delil kuvveti bu şekildedir. Dolayısıyla en kuvvetli kesin delil 
bizim hukukumuzda kesin hükümdür. Tekrar hatırlatırsak hükümden değil, kesin hükümden 
bahsediyoruz.  

Bu kuvvette bir kesin hüküm var ve ikinci davada taraf bu kesin hükmü kesin delil olarak 
kullanmak istiyor. Sunduğu kesin hükmün gerekçesinde o dava özelinde incelenmiş bir delil 
var; belge veya senet özel olarak incelenmiş ya da dayanılmış olsun. Kesin hüküm oluşturan 
bu mahkeme kararında gerekçede ayrıca atıf yapılmış o delil de kesin delil mertebesine 
çıkmış mıdır? O belge aynı zamanda kesin delil olarak kullanılacaktır. Taraf, kesin hükmün 
tüm hüküm fıkrasından yararlanmak mecburiyeti altında değildir. Kesin hükmün içinde 
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dayanılan delil, vakıa gibi unsurların da artık bu davada kesin delil olarak değerlendirilmesini 
sağlayabilir. Bu adeta içinden parça alarak başka bir yere koymak gibidir.   

Burada bir sakınca vardır; kesin hükmün oluştuğu davada, o esasen kesin delil olmayan delil 
kesin hükümden yararlanarak kesin delil mertebesine çıkmaktadır. Acaba kesin delil olarak 
kullanılmak istenen ikinci davada, muhalefet imkanı tanınmamış bir delil haline gelmiş olacak 
mıdır? İlk davada o delile ilişkin sahtelik iddiasının ileri sürülmemiş olması o delile münhasır 
olarak sahtelik iddiasından feragat edilmiş olduğu anlamına gelmez. Yargıtay içtihatları bu 
şekildedir. Dolayısıyla kesin hükümden istifade edip kesin delil vasfını kazanan bir takdiri 
delil, ikinci davada kullanılmak üzere sunulduğunda hasım o delile sahtelik iddiasına 
dayanarak muhalefet etme imkanına sahiptir. Ve o delil sahtelik iddiası açısından 
incelenebilecektir.   

Kesin hükme ilişkin sahtelik iddiası ile kesin hükmün içinde yer alıp, kesin delil mertebesine 
çıkan delilin sahtelik iddiası, birbirinden tamamen farklı kavramlardır, birbirinden tamamen 
farklı yargılamaya tabi hallerdir. Bunun ayırt edilmesi önemlidir. Birinde kesin hükmün iptali 
sağlanmaktadır. Esas dosyası, UYAP kayıtları geldiğinde şekil olarak uyumluysa bitmiştir. 
Ancak kesin delil mertebesine yükselmiş bir delile muhalefet imkanı nasıl olur, kanunda 
ayrıca düzenlenmiştir, ona göre ikinci davada hareket edilmesi gerekir. Kesin delil mahiyeti 
kazanmıştır ancak aleyhine iddiada bulunulamayacak mahiyete bürünmemiştir. İlk 
mahkemede sahtelik iddiası ileri sürüldü, gerekli inceleme yapıldı ve sahte olmadığına karar 
verildi, bu durumda ikinci mahkemede buna ilişkin hiçbir muhalefet imkanı vermemek 
gerekir.  

M. 303 kesin hükmün kapsamını anlatırken m. 204 kesin delil olan kesin hükümden, ilamdan 
bahsetmektedir. Burada kastedilen konu ilamdır. Her türlü ilk derece mahkemesi kararının, 
BAM kararının ilam mahiyetinde olduğunu bilelim. Ancak bunlardan sadece kesinleşmiş 
olanların kesin delil mahiyetinde olduğunu bilelim. Üçüncü kişi ile gerçekleştirilmiş olan 
davalar kesin hüküm oluşturmuş ise bunun Yargıtay nezdinde güçlü delil olarak 
değerlendirildiğini söylemiştik. Güçlü delilden öteye gidemez ve o da takdiri delillerle ispat 
edilecek vakıalarda kullanılabilir.   

İlamlar bakımından yargı türü de önemlidir. Biz hukuk yargısının içindeki mahkeme 
kararlarıyla sınırlamıyoruz. Ceza mahkemesi veya idare mahkemesi de söz konusu olabilir. 
İdare mahkemesinin verdiği kararların da kesin hüküm olarak, kesin delil kuvveti imkan 
dahilindedir. Ceza mahkemesi kararları bakımından ise TBK 74 düzenlenmiş bir hüküm vardır:  

Ceza hukuk ile ilişkisinde  

MADDE 74 – Hakim, zarar verenin kusurunun olup olmadığı, ayırt etme gücünün bulunup 
bulunmadığı hakkında karar verirken, ceza hukukunun sorumlulukla ilgili hükümleriyle bağlı 
olmadığı gibi, ceza hakimi tarafından verilen beraat kararıyla da bağlı değildir.  
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Aynı şekilde, ceza hakiminin kusur değerlendirilmesine ve zararın belirlenmesine ilişkin kararı 
da, hukuk hakimini bağlamaz.  

Ceza mahkemesinde verilen beraat kararına ilişkin kesin hüküm hukuk mahkemesinde kesin 
delil teşkil eder mi? Birinci ihtimal; suç isnat edilen fiilin gerçekleştirilmediğine dair, yani 
vakıalar üzerinde ceza mahkemesi bir muhakeme yapmış ve o fiilin sanık tarafından ifa 
edilmediğini tespit edip beraat kararı vermiş ise kesin delil hükmündedir. İkinci ihtimal; sanık 
delil yetersizliğinden beraat etmiş olabilir.   

Bir örnek vermek gerekirse; alacaklının müteselsil borçluları olsun, müşterek borçlu ve 
müteselsil kefil. Alacaklı bunlardan birine dava açmış davayı kazanmış, hüküm kesinleşmiş 
ancak alacağını tahsil edememiş olsun, diğer müteselsil borçluya karşı da dava açtığında bu 
kararı koyduğunda kesin delil değil, güçlü delil söz konusu olacaktır. İkinci ihtimalde alacaklı 
müteselsil borçlulardan birisine dava açmış ve davayı kaybetmiş olsun. Alacaklı diğer 
müteselsil borçluya dava açtığında ilk davada alacaklının aleyhine olan kesin hüküm kesin 
delil olarak kullanılabilir mi? Şahsından sadır olmamış, şahsi defiler haricinde özellikle borcu 
sükut ettiren itfa sonucuna sebep olan hallerden birisiyle neticelendirilerek dava 
neticelendirilmiş ise alacaklı aleyhine kesin delil olarak kullanılabilecektir. Yani borç itfa 
olmuşsa, buna ilişkin bir tespit varsa taraflar farklı olmasına rağmen kesin hüküm teşkil 
edecektir. Bunun haricinde şahsından sebep defilerle dava diğer müşterek borçlu lehine 
neticelenmiş olur ise diğer davada bu güçlü delil olmaktan öteye gidemez. Birisinde kesin 
delil iken diğer halde güçlü delil olarak nitelendirilmektedir. Çünkü borcun sükut ettiği artık 
net bir şekilde belirlenmiştir. Dolayısıyla ezbere, her halükarda taraflar aynı olmalı temel 
prensip açısından doğrudur ancak müşterek borçluluk açısından böyle bir ihtimal söz 
konusudur.   

Tespit davasından bahsedelim. Bir hukuki ilişkinin dava yoluyla tespit edilmesi söz konusu 
olmaktadır. Ben alacaklıyım, bu borçludur ve sözleşmem de budur. Bu sözleşmeden doğan 
alacağın tahsili talep edilmemektedir, ilişkinin var olduğu garantiye alınır. Çok açık şekilde 
kesin hükümdür ve kesin delil teşkil etmektedir. Tespit davasındaki bu kesin hüküm eda 
talepli davada kesin delil olarak kullanılabilir. Hakim tespit davasının neticesinde verilen 
kesinleşmiş olan hükümle bağlı olacaktır. Bu durumda tarafların sıfatına ilişkin, hukuki 
ilişkinin var olup olmadığına ilişkin hiçbir inceleme yapılmayacaktır. Çünkü kesin delil 
bağlayıcıdır.  

Yabancı mahkeme kararlarından bahsedelim. Tanıma tenfiz davaları milletler özelin 
konusudur o yüzden çok detaya girmeyelim. Tanıma tenfiz şartlarına haiz bir yabancı 
mahkeme kararı varsa bu da kesin delil olarak kullanılabilecek bir ilamdır. Yabancı mahkeme 
kararlarına ilişkin kararın kesinleşip kesinleşmediği bahsi önemlidir. Yabancı bir hukuk söz 
konusu olduğu için hukuki bilirkişi görevlendirilmesi yapılabilmektedir. Bu şekilde kararın 
kesinleşip kesinleşmediği tespit edilecek ve ona göre kesin delil olarak kullanılabilecektir.  
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TBK m. 66’da düzenlenen istihdam edenin sorumluluğunda, zarar gören doğan zararın 
tazmini için istihdam edene davayı açtığında ve kazandığında istihdam eden fiili 
gerçekleştirene rücu edebilecektir. Burada önceki davadaki kesin hüküm, kesin delil olarak 
kullanılamaz. Çünkü taraflar farklıdır, talep konusu da farklıdır. Rücu davalarının tamamında 
bu şekildedir. Kesin delilmiş gibi mahkeme kararlarının sunulmasına ilişkin bir ön yargı, 
kolaycılık vardır. M. 204’teki durumu izah etmiştik. Emsal kararmışçasına hakimin kanaatini 
oluşturmaya imkan tanıyan güçlü bir delil olarak değerlendirilecektir.  

Kesin delil olarak kesin hükmü sunduk, tarafın müracaatı üzerine yargılamayı yürüten hakim, 
bazı hallerde şüpheye düşmüş ve ön sorun olarak incelemek ister ise; bilirkişi raporunun 
sıhhatine, keşfin sıhhatine, tanık beyanının sıhhatine ilişkin şüpheye düşer. Karşı taraf ön 
sorun olarak bunların incelenmesini talep etti ve hakim de buna itibar etmiş ise tamamen 
isabetsiz, tamamen usul hukukuna aykırı bir durum doğmuş olur. Kesin hüküm hakimi ve 
herkesi bağlar. Dolayısıyla onun içindeki unsurlar da artık muhakeme konusu yapılacak 
nitelikte değildir. Sadece bir ihtimal vardır; sahtelik iddiası önceki davada ileri sürülmemiş ise 
bu iddiadan feragat edilmemiş olduğu kabul edilecektir. Bunun dışında herhangi bir 
muhalefet söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla kesin delil olarak kullanılan kesin hükümde 
tek itibar gören muhalefet imkanı daha önceki davada ileri sürülmemiş sahtelik iddiasıdır.  

Kesin hükmün kesin delil etkisi nasıl bertaraf edilebilir? Kesin hükmün, yani ilamın sahte 
olduğunun ispatı ile bertaraf edilmesi mümkündür ancak çok zor bir ihtimaldir. Taraf sahte 
bir ilam hazırlayarak dosyaya sunmuş ise resmi belgede sahtecilik suçunu işlemiş olur. İkinci 
imkan ise yargılamanın iadesi müessesidir.   

Kesin delil olarak kesin hüküm sunulduğunda muhalefet imkanının çok sınırlı olduğunu 
söyledik. Ancak sunulan kesin hüküm; dava konusuyla, netice-i taleple hiç ilgisi yok ise bunlar 
elbette ileri sürülebilecek savunma sebepleridir. Çünkü tarafların aynı olmasıyla birlikte 
meselenin yani dava konusuyla eş olması gerekir.  

2) Senet:  
İkinci kesin delilimiz senettir. M. 200 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Hukuki işlemin ispatı 
için senet düzenlenme mecburiyeti vardır. Geçerlilik şartı değil, ispat şartıdır. M. 200’e göre 
2019 yılı itibariyle 3660 TL üzerindeki hukuki işlemlerin senetle ispat edilme mecburiyeti 
vardır. Hukuki işlem geçerlilik şartına haiz olsa bile, davada o hukuki işlem vakıa olarak ileri 
sürülmüş ve 3660 TL’nin üzerinde ise mutlaka yazılı olmak zorundadır. Eğer taraf bu hukuki 
işlemi bir senetle ileri sürmüş ise artık hakim buna uymak zorundadır.   

Senetle ispat kuralı bir hukuk politikası, usul hukukuna bir bakış açısıdır. Fransız ihtilalinden 
sonra yeni Fransız ticaret kanunu kabul edilmiş, bu tarih itibariyle senetle ispat kuralı ticaret 
kanununa getirilmiştir ve ardından usul hukukuna getirilmiştir. 1876, 1. Meşrutiyet 
zamanında ticaret kanunu Osmanlı döneminde Fransız hukukundan transfer edilmiştir. Bu 
tarihten itibaren bizim hukukumuzda hem ticaret kanununda ve 2001 yılı itibariyle sadece 
usul kanununda olmak üzere senetle ispat kuralı kabul edilmiştir. Neden senetle ispat 
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kuralına ihtiyaç duyulmuştur? İlk olarak tanıkla ispatın güvenilir olmadığına ilişkin bir öngörü 
söz konusudur. İkinci olarak ise senetle ispat kuralıyla yargılamanın hızlanması 
sağlanmaktadır. Bu iki sebepten dolayı senetle ispat kuralı halihazır usul kanunumuzda da 
muhafaza edilmiştir.   

Kesin deliller bahsine ilişkin anlatımda da söylemiştik, kesin delille ispat şartı koşmak, taraflar 
açısından hak kaybına sebep olabilmektedir. Burada da örneğin hukuki işlem maddi hukukta 
geçerlidir ancak yargılama aşamasında elinizde veri olmadığı için bunu ispatlayamıyorsunuz. 
Senetle ispat kuralının sakıncalı tarafı budur. Bu noktada bir tercih söz konusudur, 2011 
yılında kanunu hazırlayan komisyon, maddi hukukta buna ilişkin yeterli altyapının olmaması 
ve kıta avrupası hukuk sisteminde de halihazırda senetle ispat kuralından faydalanılmaması 
sebebiyle senetle ispat kuralını muhafaza etmeye devam etmiştir. Senetle ispat kuralına aynı 
zamanda kesin delille ispat kuralı diyebiliriz.  

Kaç tür senet vardır? M. 204, resmi senetler, m. 205 adi senetler olmak üzere iki çeşit senet 
söz konusudur. Elektronik imzayla tamamlanmış elektronik veriler de senet olarak kabul 
edilir. Aralarında ispat açısından bir fark yoktur her ikisi de kesin delildir. Tek farkı adi senetle 
resmi senede muhalefet yolu açısındandır, birbirinden farklıdır. Adi senede karşı sahtelik 
iddiası ileri sürülebilir, sahtelik davası açılabilir. Bu sahtelik iddiası, mevcut davaya bekletici 
mesele olarak tesir edebileceği gibi etmeyebilir de. Genel kanaate göre mahkeme bu iddiayı 
ön sorun olarak göz önüne almak zorundadır. Ancak resmi bir senet söz konusuysa ve 
sahtelik iddiası varsa bu bir dava ile ileri sürülmek mecburiyetindedir. Resmi senede karşı 
açılmış sahtelik davası 209/2 uyarınca bekletici mesele yapılmak zorundadır. Dolayısıyla 
resmi senet ile adi senet arasında muhalefet imkanı haricinde hiçbir fark yoktur.  

Resmi senet üç tür karşımıza çıkmaktadır. İlamın bir resmi senet olduğunu anlatmıştık, bu 
yüzden bu konunun dışında bırakıyoruz. Bunun dışında düzenleme şeklinde noter senetleri, 
onaylama şeklinde noter senetleri, noterlik kanununda yer alan düzenleme uyarınca resmi 
senettir. Diğer resmi senet ise, m. 224 uyarınca Türk konsolosluğunda onaylanmış olan bir 
belge, resmi senet hükmü kazanmaktadır. Üçüncü resmi senet türü ise resmi mercii ve 
organların talep üzerine ya da re’sen hazırladıkları belgeler resmi senet niteliğindedir. 
Örneğin bir trafik kazası tutanağı resmi senet hükmündedir.  

Bu nitelikteki resmi senetlere dayanmış olan tarafa karşı o resmi senedin sahteliği, menfi 
tespit davası olarak özel bir yargılamanın konusunu oluşturur. Bunun dışında muhalefet 
olunabilecek nokta somutlaştırılmış vakıa ile resmi senedin birbiriyle bağlantısının 
olmamasıdır. Yani vakıa başka bir şey delil ise başka bir şey olduğunu ileri sürmektir. Bunların 
haricinde resmi senede ve adi senede de muhalefet edilemez, hakimi de bağlar.   

Senetle ispat kuralını tersinden okuyacak olursak, takdiri delillerle ispat yasağı olarak da 
tanımlayabiliriz. Dolayısıyla kanunda tasvir edilmiş yerde konuyla ilgili olarak takdiri delil 
vakıanın  
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ispatı için kullanılamayacaktır. Tanıkla ispat yasağı, senetle ispat yasağının içerisinde yer alan 
bir haldir.  

Senedin unsurları:  

Her senet bir belgedir ancak her belge senet değildir. Senetle belgeyi birbirinden ayıran 
özellik imzadır. Senedi kendinden sadır olan taraf, yani senedi oluşturan, senedi doğuran 
tüzel kişi ya da gerçek kişi iradesini yansıttığı senedin altını onaylar ise –bu onaylama imza 
marifetiyle, elektronik imza marifetiyle ya da kendi şahsına mahsus bir iz ya da işaretle de 
olabilir – bu nitelikte oluşturulmuş bir belge senet vasfına sahiptir. İmza, dolayısıyla senedi 
senet yapan en önemli unsurdur. Senedi oluşturan, o iradeyi ortaya koyan gerçek ya da tüzel 
kişinin onayı, ibaresi söz konusudur. Bu bakımdan senedin her kitapta yazan 4 unsuru vardır:  

1) Açık irade beyanı: senet bir irade beyanını yansıtacaktır.   

2) Cismani olması: bir cismin üzerine irade beyanı  yansıyacaktır.  

3) Cismin üzerine yansımış irade beyanı dış alemde tespit edilebilmelidir. Zahiri, açık, ayrık bir 
durumla, beş duyu organıyla görülebilecek, belirlenebilecek nitelikte olmalıdır.  

4) İmza  
Bunlar var ise o metin senet niteliğindedir. Senedi senet yapan unsurlardan olan imzaya 
ilişkin olarak TBK m. 15, Soyadı Kanunu, Elektronik İmza Kanunu bir arada 
değerlendirilmektedir. O imzanın imza olup olmadığına ilişkin değerlendirme mahkeme 
tarafından bu kanun hükümleri çerçevesinde ele alınmaktadır. Son olarak bu unsurlardan bir 
tanesi eksik ise artık o senet değil belge niteliğindedir 
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       1.DERS                                                 

                                                                                                                                       (13.03.2019)  

SENET 

Senetle ispat kuralını kesin delil olarak değerlendirdiğimiz ilk delil senetti. Mutlak surette bir 
senedin varlığını ortaya koyduğu için bir cismin bulunma mecburiyeti var. Dolayısıyla irade 
beyanı cisim üzerinde yansımalı. Bu cismin niteliğini kanundan hareketle söylemiyorum, 
genel olarak söylüyorum sınırlamıyoruz ama belgelerin dosyaya ibraz edilmesine ilişkin 
hususta da gördüğümüz üzere mutlaka herhangi bir cismin üzerine bu irade beyanı 
yöneltilmiş olsa bile dava dosyasına bu kağıda intikal ettirilerek aktarılmak zorundadır. Bu 
fotoğraf, çıktı olarak olabilir fark etmez. Senetlenmiş bir irade beyanının delil olarak 
kullanılabilmesi kağıda bağlıdır unsurunu esas alıyoruz. Maddi hukukta senet mahiyetini 
içermesi açısından bu kağıdı aramıyoruz. Delil ibrazı açısından kağıda yansıması mecburiyeti 
var çünkü dış alemde bunun varlık kazanmasının esaslı unsur olarak kabul ediliyor.İkinci 
şartımız ise bu irade beyanı bir vakıaya dair olmak zorundadır. Herhangi bir vakıaya delalet 
edecek nitelikte bir irade beyanının varlığı senedin içinde doğmuş olmak zorundadır. Bunun 
tam ve kesin olup olmaması gerektiğine ilişkin bir ayrım var, bazı görüş der ki: Senedin 
içindeki irade beyanı tam ve kesin bilgiye delalet etmelidir. Açıkçası delil başlangıcı 
mahiyetinde olan belgelerde ya da senetlerde bu unsurun varlığını şart koşmuyoruz. Bir 
vakıayı doğrudan ya da dolaylı olarak yansıtan nitelikli bir irade beyanının varlığı esasen 
yeterli olacaktır. Üçüncü şart olarak yazılılık unsurundan bahsetmiştik. Dördüncü şart ise 
imzadır. İmzaya ilişkin olmak üzere; 
TBK md.14 sözleşmenin şekli.BK 15 el yazısıyla atılması Soyadı k md2 imzanın unsurları. 

b. Unsurları MADDE 14- Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç altına 
girenlerin imzalarının bulunması zorunludur.Kanunda aksi öngörülmedikçe, imzalı bir 
mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş olmaları 
kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik imza ile 
gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer 

c. İmza MADDE 15- İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. 
Güvenli elektronik imza da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını 
doğurur.İmzanın el yazısı dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen 
durumlarda ve özellikle çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli 
sayılır.Usulüne göre onaylanmadıkça veya imza ettikleri sırada metnin içeriğini 
bildikleri ispat edilmedikçe, görme engellilerin imzaları onları bağlamaz. 

Madde 2-Söyleyişte, yazışta, imzada öz ad önde, soyadı sonda kullanılır. 

Sıralama noktasında bir imza atılırken önad ve soyadı sıralamasına dikkat edilmesi gerekir. 
Soyadı önde kabul edilmiyor. Güvenli elektronik imza oluşturulurken de bu imzanın 
oluşturulmasına ilişkin bir müeyyide var. Yoksa elektronik sertifikayı,imzayı şirket hataya 
düşer. Hem yazılı da hem söyleyişte hem de soyadı kanunu madde 2’de imzada da aynı 
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sıralamayı istiyor. İsmi tercih ederek isim karakterleri üzerinden imza atılacaksa borç altına 
giren ya da taahhütte bulunan taraf açısından ön ad soyadı kuralına uyma mecburiyeti var. 
Kanuna uygun bir imzanın tekemmül etmesi için bu şartın varlığını söylemiş olalım. 
Elektronik imza kanunu md 4-5 

Güvenli elektronik imza 

Madde 4-Güvenli elektronik imza; 

a) Münhasıran imza sahibine bağlı olan, b) Sadece imza sahibinin tasarrufunda 
bulunan güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulanca) Nitelikli elektronik 
sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan , d) İmzalanmış 
elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini 
sağlayan, elektronik imzadır. 

Güvenli elektronik imzanın hukukî sonucu ve uygulama alanı 

Madde 5-Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu doğurur. 
Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile banka 
teminat mektupları dışındaki teminat sözleşmeleri, güvenli elektronik imza ile 
gerçekleştirilemez. 

İşte imzaya ilişkin hükümler bunlar, bu hükümlere riayet edilerek atılmış imza var ise o belge 
bir senet mahiyetine sahip oluyor. Tabi bu sıralama HMK da yok, Yargıtay ve doktrin 
görüşlerinden oluyor. 

Senedi adi ve resmi senet olmak üzere ikiye ayırmıştık. HMK 204-205 özelinde bu iki senet 
açısında düzenleme var. 

İlamların ve resmî senetlerin ispat gücü 

MADDE 204- (1) İlamlar ile düzenleme şeklindeki noter senetleri, sahteliği ispat 
olunmadıkça kesin delil sayılırlar. 

(2) İlgililerin beyanına dayanılarak noterlerin tasdik ettikleri senetlerle diğer yetkili 
memurların görevleri içinde usulüne uygun olarak düzenledikleri belgeler, aksi 
ispatlanıncaya kadar kesin delil sayılırlar. 

(3) Mahkeme, yukarıdaki belgelerden biri hakkında şüphe uyandıran bir hâl görürse, 
ilgili daireden açıklama isteyebilir. 

Adi senetlerin ispat gücü 

MADDE 205- (1) Mahkeme huzurunda ikrar olunan veya mahkemece inkâr edenden 
sadır olduğu kabul edilen adi senetler, aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılırlar. 

(2) Usulüne göre güvenli elektronik imza ile oluşturulan elektronik veriler, senet 
hükmündedir. 

(3) Hâkim, mahkemeye delil olarak sunulan elektronik imzalı belgenin, güvenli 
elektronik imza ile oluşturulmuş olup olmadığını resen inceler. 
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 İspat kuvveti açısından iki senet türü açısından bir fark yok tek fark muhalefet yönündendir. 
Adi senetlerin ispat gücünden devam edelim. HMK 205 uyarınca adi senedi adi senet yapan 
unsur: herhangi bir resmi makam ya da görevlinin iradesinin yansımaması gerekir. 
Dolayısıyla resmi görevli resmi görevinden dolayı senet düzenlememesi halinde adi senet söz 
konusu olur. Bu durumda adi senedin ispat kabiliyeti kesin delil olarak değerlendirilecektir. 
Bir adi senedi düzenlerken senedin tarafları ya da tek bir kişi tarafından düzenlendiğini kabul 
edelim bir iradenin oluşması şart mıdır? Bu önemli bir mesele. Yani senedin oluşmasına 
sebep teşkil eden kişi/kişiler senedi buluşturma iradesini zımni ya da açık olarak ileri sürmek 
zorundalar mı? Bu senet oluşturma iradesi senede yansıyacak mı? Ya da senedin 
geçersizliğine ilişkin bir husus ileri sürüldüğünde bu husus muhalefet olarak ileri 
sürülebilecek mi? Bu durum kocaman bir HAYIR cevabıyla sonuçluyoruz.Senedin 
oluşturulmasında özel bir irade aranmıyor. Bundan dolayışıdır ki tesadüfi senetler de adi 
senet hükmünü HAİZDİR. Örnek: Mektup, günlükteki yazı..bunlar da birer adi senettir. Dört 
unsuru,şartı taşıyorsa eğer taşımıyorsa sadece belge mahiyetinde kullanılabilecek bir 
beyandır .E-mail ile yazılmış olan beyan herhangi bir elektronik imzayla tamamlanmışsa ADİ 
SENETTİR.HMK 205 Bir adi senedin kesin delil sayılabilmesi için 2 şart var: 

1-Hasım ikrar edecek 

2-Hasım inkar etmeyecek 

Burada önemli bir husus var. İnkâr edebileceği imkan ne zaman? Bir adi senet aleyhine delil 
olarak kullanılan kişi 205/1 uyarınca inkar beyanını ne zaman ileri sürebilir? Bunu HMK 141’e 
göre tespit ediyoruz. İşte bundan dolayı 141.maddenin tahakkümü altında olduğu için adi 
senede karşı bir an evvel, ilk işlemiyle hasmın inkar beyanıyla tamamlama mecburiyeti var. 
Aksi halde kabul edilmiş sayılır. Benzeri ilamsız icra takibinde de var. Orada da belli bir 
periyot var  şu kadar gün içinde itiraz et diyor. Buna itiraz etmezse borçtan sadır olduğu 
mahkeme nezdinde kabul ediliyor.68 muadili belge haline geliyor.(Bu maddeyi yazmadım 
çokça uzun oldu siz okuyabilirsiniz!) 

Orada periyot ve işlem özel olarak belirtilmiş ama burada istisna kabaca belirtiliyor HMK md 
205’te.Bu iki halden biri tamamlanmadıkça bir adi senedin kesin delil olabilme özelliği 
yoktur. MK 141 periyoduna sıkıştırmazsak adi senedin kesin delil olup olmayacağını 
mahkeme ne zaman belirleyebilir? Ucu açık bir periyoda düşmüş oluruz. Bu sebepten 
dolayıdır ki 141in 205/1 e tesiri olduğunu kabul etmekteyiz. Davalı cevap dilekçesi 
vermeyerek inkar sonucunu doğurdu. İnkâr etmeyle birlikte davacının dava dilekçesinde 
belirttiği ve sunmuş olduğu adi senedi de inkâr etmiş olduğunu kabul etmeliyiz. 

HMK 205/2-3 ve HMK 210  başta olmak üzere Hakim de şüpheye mazhar bir güvenli e 
imzayla tamamlanmış adi senet olduğunu görürse resen bu belgenin güvenli elektronik 
izamıyla tamamlanmış olup olmadığını inceleyebilir. İnkâr, itiraz ,muhalefet varsa 210.madde 
özelinde bu incelemeyi yapacaktır. Aynı zamanda HMK 191/1 cümle 2’yi de dikkate almamız 
gerekiyor. 
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Güvenli elektronik imzalı belgenin inkârı 

MADDE 210- (1) Güvenli elektronik imzayla oluşturulmuş verinin inkarı halinde, hakim 
tarafından veriyi inkar eden taraf dinlendikten sonra bir kanaate varılamamışsa, 
bilirkişi incelemesine başvurulur. 

Karşı ispat 

MADDE 191- (1) Diğer taraf, ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı 
hakkında delil sunabilir. Karşı ispat faaliyeti için delil sunan taraf, ispat yükünü 
üzerine almış sayılmaz. 

HMK 209’a gelelim:209/1 ve 209/2’ye ilişkin farkı net bir şekilde ortaya koymuş.  

Yazı veya imza inkarının sonucu 

MADDE 209- (1) Adi bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir 
karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme esas alınamaz. 

(2) Resmî senetlerdeki yazı veya imza inkâr edildiğinde, senetteki yazı veya imzanın 
sahteliği, ancak mahkeme kararıyla sabit olursa, bu senet herhangi bir işleme esas 
alınamaz. 

Eğer adi belgeye karşı yazı ya da imza inkarı mevzubahis olmuş ise artık işlem esas 
alınmayacak. Resmi senette ise böyle bir sonuç yok. İnkârla yazı veya imzayı inkar ederek 
resmi belgenin o an itibariyle dava dosyasına etki etmesini engelleyemiyoruz. Resmi senedin 
önemli farklılıklarından birisi. Sahtelik davasının tüketilmesi gerekiyor. Sahtelik davası 
müstakilen açıldı, bekletici mesele kararı alınması gerekiyor. Şimdi soralım, Sahtelik davası 
resmi belgeye ilişkin olarak müstakilen aynı mahkeme nezdinde ya da farklı bir mahkeme 
nezdinde açıldı.Bekletici mesele kararı alınmak zorunda ama alınmamış ise ya da verilmemiş 
ise. Her iki dava da devam etti .Birinde resmi belgenin sahteliğine ilişkin tespitte bulunuldu 
bir yandan da o belge kullanıldı. İlk davanın açıldığı mahkeme kararı verdi. Sahteliğe ilişkin 
hukuk mahkemesinin verdiği kararın tesiri ne olacaktır? 

 İstinafta ileri sürülebilir, İstinaf aşaması geçmişse bildiğiniz üzere yargılamanın iadesi 
yapılabilecektir 

Sadece hukuk mahkemesine müracaat edilmesi de gerekmiyor ceza mahkemesine de 
müracaat edilmiş ise ceza mahkemesinin verdiği tedbir kararının da hukuk mahkemesine 
resmi senetteki sahtelik iddiasının incelenmesine özel olarak tesir edebilecektir. Bunun 
dışında esasa tekabül edecek ceza yargılamasında hususun bu sonuca sebep olması 
genelleme açısından mümkün değil.209/2 ha hukuk mahkemesi ha ceza mahkemesi 
açısından aynı sonucu doğurabilecektir. Ancak mahkeme kararıyla sabit olursa 209/1 ve 2 
dolayısıyla birbirinden farklı 204 ve 205 teki resmi ve adi senet ayrımının ayrıca bir sonucu. 
Burada sadece bahsedilen husus yazı ve imzaya ilişkin, metinde geçen bir irade beyanıyla 
ilgili bir sahtelik iddiasının ileri sürülebilmesi zaten mümkün değildir. Sadece yazı ve imzaya 
ilişkin sahtelik beyanı söz konusu olabilir. Senet metnine yansımış olan irade beyanıyla ilgili 
değil.  
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Şu sahtelik davasına bakalım resmi belgeyle ilgili. Bir resmi senedin sahteliğine ilişkin dava 
açıyoruz. Resmi senetler noterin düzenleme şeklindeki ve noterin onaylama şeklindeki 
olarak ikiye ayrılıyordu. Bu senetlerin sahtelik iddiasına dayanarak hukuk mahkemesinde 
dava açtım. Bu davayı noteri bir karşıma koyarak açarım ikincisi sahtelik iddiasını yönelttiğim 
senetten istifade eden taraf ve tarafları karşıma alırım. Bunların hepsini dizdim karşıma şimdi 
noter senedinin özelliğine bakıyorum. Onaylama şeklinde bir noter senedi ise sahtelik 
iddiasını husus mühür ve imzaya ilişkindir. Onaylıyor çünkü sadece içine bakmıyor ki. Şu 
kağıdı götürdüm altını onayla dedim, bitti. İkinci ihtimal düzenleme şeklinde yapmış ise, 
tarafların beyanını aldı, aklında süzdü, metne döktü, okuyun dedi, taraflar anlayabildikleri 
kadar okudu, noter de okudu daha sonra altını tasdik etti imzaladı. Bu belge/resmi senedin 
sahteliğini iddia ettiğimiz zaman üç şeyin sahteliğini iddia ediyoruz  

1-Muhteva 

2-İmza 

3-Tasdik 

Üçünü de hedef aldık.209/2 fıkrası düzenleme şeklindeki noter senetleri için dar. Uygulama 
niteliği itibariyle düzenleme şeklindeki noter senetleri açısından içeriğine girerek noterin 
iradesini de göz önüne alarak kullanılan bir dava mekanizmasına sebep oluyor. Onaylama 
şeklindeki noter senedinde peki işin içeriğine hiç mi girilmeyecek? 

Taraf geldi, görünüşüne nazaran temyiz kuvvetini haiz, mümeyyiz. Ben bu kişinin beyanını 
alırım yaparım dedi yaptı ya da kişilerin yaptığı onaylama şeklindeki noter senedi aynı 
zamanda muvazaayı içeren bir irade beyanına ya da tarafların irade uyuşmasına ilişkin  o 
kuvvetten yararlanacak mı? HAYIR. Ben bu nitelikteki iddiamı her türlü delille ispat 
edebilirim. Tekrar ediyorum düzenleme şeklinde olsun onaylama şeklinde olsun resmi belge 
niteliğindeki bir noter senedinin içeriğinde yer alan unsurlara muhalefet imkanı vardır. Aksini 
iddia edebiliriz.Özellikle noterin tespit ettiği kimlik bilgisi, bir hukuki işlemde taraf olabilme 
kabiliyeti, düzenlediği ya da onayladığı hukuki işlem yas da sözleşmeyle ilgili muvazaa iddiası. 
Bu gibi haller iddiaya konu  edilebilecek ve her türlü delille ispat edilebilecek ve karşı ispat 
faaliyetine sebep olabilecek savunma sebepleri.209 ve 204. maddeyi düz okumayla bunların 
hiç oluşamayacağını düşünebiliriz zaman hangisi oluşur?Resmi belgenin zaten içini hiç 
tartışma konusu yapamayacağımız bir durum gerçekleşir. Kanun  onu istemiyor sadece yazı 
ve imza üzerinden.. Bahsettiğimiz ihtimallerde de muhtevaya ilişkin bir iddianın ileri 
sürülebilmesi mümkün.209/1’e tekrar dönelim  

MADDE 209- (1) Adi bir senetteki yazı veya imza inkâr edildiğinde, bu konuda bir 
karar verilinceye kadar, o senet herhangi bir işleme esas alınamaz. 

Bu hüküm aynı zamanda icra takiplerinde de geçerlidir. İcra takibini konu edinmiş olan bir 
adi senedin aynı zamanda sahtelik iddiasıyla ya da imza inkarı ile tamamlanması karşı 
konulması durumunda da icra takibinin devam edebilmesi mümkün olmayacaktır. 

HMK 208/1-2-3 İmza veya yazı inkarı nasıl yapılacak? 

 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 7 
 

Yazı veya imza inkârı 

MADDE 208- (1)Taraflardan biri, kendisi tarafından düzenlendiği iddia edilen bir 
belgedeki yazı veya imzayı inkar etmek isterse, sahtelik iddiasında bulunmalıdır; aksi 
halde belge, aleyhine delil olarak kullanılır. 

 (4) 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. 

Adi senede bunların haricinde de bahsettiğimiz muhteva açısından muhalefet imkanı var. 
Geçen derste de söylemiştik eğer bir adi senetse söz konusu olan bu durum ön sorun 
olarak ileri sürülebilirsem de  sahtelik davası açılabilir. Sizce burada bir çelişki yok mu? 

Hukuki menfaat açısından çelişki vardır. Senin derdine derman olacak tek imkan dava açmak 
olacakken burada hem ön sorun hem de dava açabilirsin hükmü var. Kanun burada pek 
bilinçli davranmamış. Âmâ dava tekniği açısından sahtelik davasının ayrıca rezerve tutulması 
hukuki menfaate ilişkin dava teorisi kapsamında anlattığımız kısımla açık bir çelişki içinde. 

Tekrar HMK 208’den devam edelim .  

(2) Bir belgenin sahteliği iddia edildiğinde, belgenin mahkemeye verildiği tarih yazılıp 
mühürlenerek, saklanması için mahkemece gerekli tedbirler alınır. 

Bu belgenin ne zaman verileceğine ilişkin HMK 220 221 219’u değerlendirmiştik. 208/2’ye bir 
ek yapmak istiyorum. Sahtelik iddiasının dava dosyasına intikal ettiği tarihin de belgeye 
kaydedilmesi gerektiği kabul edilmektedir. Sadece belgenin dava dosyasına intikal ettiği tarih 
değil sahtelik iddiasıyla tamamlandığı tarih de. 

(3) Bir belgenin sahteliğini iddia eden kimse, bunu aynı mahkemede ön sorun şeklinde 
ileri sürebileceği gibi, bu konuda ayrı bir dava da açabilir. 

Özellikle imza haricindeki hallerde, muhtevaya ilişkin sahtelik iddiasının mevzubahis olduğu 
hallerde dava açmak daha isabetli olacaktır. Bir de buna ilişkin HMK 211.maddeye bakalım. 
Birkaç mukayese yapalım. MK 208/4 ile 209/2 ile doğrudan bağlantılı İİK 170. madde imzaya 
itiraz.(arkadaşlar bu madde de haddinden fazla uzun kaldığı için ekleyemiyorum lütfen 
bakınız!!) İcra mahkemesi kambiyo senedi altındaki imzanın sahte olduğuna ilişkin iddiayı 
inceliyor. Böyle bir düzenleme varken 208/1-2 ve 3. fıkranın aynı doğrultuda mı farklı 
kapsamda mı olduğunu göz önüne alan değerlendiren Yargıtay kararları 
mevcuttur.Sonuç;208 ve 209/2 ile İİK 170 ayrı düzenlemelere ilişkin iki ayrı 
hükümdür.Birbirinden istifade edemez. Kambiyo senedine ilişkin takip yapılmış borçlu 208 ve 
209’dan istifade edemez. Ayrı bir dava açamaz, ceza davası açabilir şikayeti kabul edilip 
iddianame hazırlandıysa o ayrı ama müstakilen bir hukuk mahkemesinde İİK 170 zorunlu 
yolu varken HMK 208 ve 209’dan istifade edemez. Bu çok önemli bir husus çünkü 
bkz:208/3’te dedik ha ön sorun ha müstakil dava tercih iddiada bulunana bırakılmış. Hukuk 
mahkemesindeki yargılamada delilin sıhhatini tartışmak için bu opsiyon tanınmıştır fakat icra 
mahkemesindeki bir davada böyle bir opsiyon tanınmamıştır. Kabul ve doktrindeki ağırlıklı 
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görüş de budur. İcra mahkemesindeki iş günü fazla olmaktadır, icra mahkemesindeki 
incelemenin kağıt üzerinden yüzeysel gerçekleşmektedir. Hukuk mahkemesinde biraz daha 
derinlemesine inceleme yapılabilmesi kabiliyeti bulunmaktadır. İcra takibine taraf olmuş 
borçlunun HMK’daki bu hükümlere sığınması bu imkanlardan istifade edebilme yolunu 
aramasına sebep olmuş ama Yargıtay ve doktrin kararları buna set çekmiştir. İİK 170 ayrı 
HMK 208 ve209 farklıdır. 

HMK 209/1 ile niteliği itibariyle benzeşen bir İİK maddesi 72 menfi tespit davası 

Menfi tespit ve istirdat davaları: 

Madde 72 –(Değişik: 18/2/1965-538/43 md.)Borçlu, icra takibinden önce veya takip 
sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir 

 Menfi tespit davası ile yazı ve imzaya ilişkin inkarın sahtelik davasına hukuk mahkemesi 
nezdinde dava konusu olması birbiriyle örtüşür mü? İİK 72 sadece muhtevaya yöneliktir. 
Borcu olduğu iddia edilen kişinin alacaklı olduğunu iddia eden kişiye karşı  borçlu olmadığı 
yönündeki dava. İspat yükü alacaklı olduğunu iddia eden davalı üzerinde, davacı borçlu topu 
ona atıyor. Bu davanın konusu hukuki ilişkinin olmadığı ya da itfa edildiğidir. Bu hukuki 
ilişkinin varlığına delalet eden herhangi bir senet ya da belgenin sahtelik iddiası 72.maddenin 
meselesi değil. Eğer borçlu olduğu iddia edilen kişi kendi aleyhine kullanılan adi senedin 
sahteliğini ileri sürecek müstakil davayla bunu ileri sürmek ZORUNDA. Borçlu biliyor ki 
alacaklının elinde sahte bir belge var ve bu belgeye istinaden sana bir dava ya da icra takibi 
açacak. Kullanılmadı ihtimale binaen menfi tespit davası menfi tespit davası ya da 208-209 
açısından bir dava açması mümkün mü? Aktüel bir fayda varsa hukuki menfaat tezahür 
etmiş demektir. Bu davayı açmak da hukuki menfaati olduğu için dava şartı ikmal olur 
açılabilir. Fayda yoksa hukuki menfaat yoktur bu dava şartı yokluğundan reddedilir. 
Açılamaz demedim açılabilir.72 ayrıca tabi ki HMK’da da tespit davası var o dava özelinde de 
aynı açıklamaya atıf yaptığımızı belirtelim. Sahtelik iddiasındaki dışındaki sebeplerle menfi 
tespit davası 72.madde özelinde olacak Sahtelik iddiasının da içeren bir hususun hukuk 
mahkemesinde sahtelik iddiasını içeren bu davanın açılması gerekirdik 72 Herhangi bir senet 
ya da belgedeki yazı ve imza inkarını ileri sürmesine imkan tanıyan bir dava türü değildir.İİK 
72 uyarınca menfi tespit davasını borçlu açabileceği gibi aynı zamanda kendinden sadır 
olduğu iddia edilen adi senedin sahteliği hakkında da dava açabilecektir ve dosyalar 
birleşebilecektir. 

Mukayese etmemiz gereken bir şey daha var.  

Haksız yere sahtelik iddiası 

MADDE 213- (1) Sahtelik iddiası sonunda haksız çıkan taraf kötüniyetli ise bu sebeple 
ertelenen her bir duruşma için celse harcına ve talep hâlinde bu sebeple diğer tarafın 
uğradığı zararları tazmin etmeye mahkûm edilir. 

(2) Resmî senetteki imza veya yazı inkâr edildiğinde, yukarıdaki harç miktarı iki katı 
olarak uygulanır. 
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(3) Bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmesinden önce, tarafların sahteliğe 
ilişkin iddialarından vazgeçmeleri hâlinde, hâkim, tazminattan indirim yapabileceği 
gibi tazminata hükmetmeyebilir. 

HMK 213 Haksız yere sahtelik iddiası müeyyidelendirilmiş ama çok ağır nitelikte bir müeyyide 
yok sadece duruşma harcı ile haksız yere sahtelik iddiasında bulunan tarafa bırakılıyor ama 
İİK 72’de böyle bir şey yok Talep edilen bedelin %20’si şeklinde tazminat var. 

Gelelim şimdi ön sorun olarak sahtelik iddiasına:  

Sahtelik incelemesi 

MADDE 211- (1) 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. 

Ön sorun olarak aynı mahkeme sahtelik iddiasını inceleyecekse bu silsileye göre hareket 
edecek fakat sahtelik davası şeklinde kullanılıyorsa sebep hakkın kötüye kullanılmasıdır. İkisi 
arasında dolayısıyla önemli bir fark var. Hakim ön sorun olarak sahtelik iddiasını incelerken 
sazı resmen eline alıyor, ön sorunu tüketiyor. Belge üzerinden, iskelet üzerinden inceleme 
yapıyor. Sahtelik davasında ise tarafların iddiasını dikkate alarak inceleme yapıyor ve ona 
ilişkin delilleri inceliyor. Konu adi senedin sahte olup olmadığı burada hakkın kötüye 
kullanılmasını mutlaka gözeterek inceleme yapıyor. 

 

Sahtelik Davası      Ön sorun olarak sahtelik iddiası 

1-Dava Dilekçesi  Cevap dilekçesi   1-İsticvab 

2-Hakkın kötüye kullanılması aranır*    2-İstikvab 

3-MK 212 (?)       3-Bilirkişi 
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2.DERS 

İspat açısından Medeni kanun md.6 ve HMK md 190. 190 ne diyordu ispat yükü. 

İspat yükü 

MADDE 190- (1) İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen vakıaya 
bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir. 

(2) Kanuni bir karineye dayanan taraf, sadece karinenin temelini oluşturan vakıaya ilişkin 

ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında, karşı taraf, kanuni karinenin 
aksini ispat edebilir.  

Şimdi türüne ilişkin genel görüşü söyleyince bununla çelişki gerçekleşebileceğini görüyoruz ki 
menfi tespit davası olduğuna yönelik görüş ağırlıklı ki Medeni Kanun tespit davası niteliği 
itibariyle davalının yani aleyhine icra olunan kişinin iddiasını ispat etmesini gerektiren bir 
dava türüdür amma velakin menfi tespit davası görüşü kanunda olmakla birlikte aynı 
zamanda 190.md ile de tarafların iddialarını ispat etme yükünde bulundukları belirtilmiştir. 

Görevli yetkili mahkeme ile ilgili genel hükümlere bakalım. Özel bir kanun ile görevli yetkili 
mahkeme dolayısıyla  belirlenmemiş. burada genel mahkemeye gitmemiz isabetli. 

Şimdi gelelim şuraya hakkın kötüye kullanılmasına. Her davada olduğu gibi bu davada da 
hukuki yarar şart . Hukuki yarar nedir? Aleyhine kullanılmakta olan bir resmi ya da adi 
senedin delil niteliğini karartma. Derdest bi davada olabilir ihtari vesileyle kendisine teshi 
etmiş bi dava da olabilir iddia amacıyla gösterilmiş adi ya da resmi senette de olabilir ancak 
farketmez her iki durumda da hukuki yararı delil mahiyetinde bertaraf etme amacını taşır 
amma velakin hakkın kötüye kullanılmasına gelelim eğer ki bu adi senet ya da resmi senetten 
doğan hak sahtelik iddiasında bulunan tarafça istifade edilmiş kullanılmış değerlendirilmiş bir 
hak ise sahtelik iddiası mahkeme tarafından dinlenilmemelidir. bu bir savunma sebebidir 
aleyhine sahtelik iddiasında bulunulan tarafça örneğin bir reklamcılık ilişkisinin kurulmasına 
dair senet , eski kanun zamanından soruyorum bu senetten ortaklık edilen kişiler istifade etti 
uzun zamandır aradan 10 yıl geçtikten sonra o noter sebebiyle kurulan ilişkinin tesisine ilişkin 
sahteliğini iddia eder ise hukuki yarar açısından hakkın kötüye kullanılmasına ilişkin hasım 
müdahale edip savunma sebebini ileri sürebilir. Davanın da bu noktada reddedilmesi gerekir. 
Başka bir örnek uzun bir süredir devam eden bir ticariyi dikkate alalım aralarında cari hesap 
ilişkisi var bu cari hesap ilişkisine dayanan bir sözleşme var karşılıklı ilişki kurulmuş hesap 
edilmiş vesaire. Aralarından 3 4 5  yıl geçiyor. İlgili sözleşmenin sahteliğine ilişkin bir iddia 
mevzubahis oluyor. Hakkın kötüye kullanılmasıdır. 

Aksi halde mevcut durum son tahlilde o adi senedin sahteliğinin iddiası itibariyle buna ilişkin 
bir karar verilirse zımnen daha sıhhatli olduğu kabul edilmiş olan tüm hukuki işlemlerinde ve 
hukuki işlemlere taraf olan 3. kişilerinde tesire haiz olması tesir etmesi gerekir. Bir hukuk 
yargılaması buna sebep olamaz. Medeni md.2 hakkın kötüye kullanılması işte bu sebeplere 
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ilişkindir. Sahtelik davasında tabii bir diğer konu şöyle tespit davasında taraf sadece sahtelik 
iddiasına ilişkin yani nedir o bilirkişi incelemesini yaptık önümde bir görüş var onu da 
söyliyim tabii bu görüşü göz önüne alıcak olursak tespit davasının içindeki bu hukuki 
yarardan faydalanabilme kabiliyeti elbette olmayacak sadece rutin bir inceleme yapılıp iddia 
olunan sahteliği iddia olunan adi ya da resmi senede ilişkin inceleme yapılmasını etkileyecek 
dolayısıyla azınlıkta bir görüş olarak değerlendirilmeyecek.  

Şimdi bu tarafa gelelim ön sorun olarak bir tabi bu sadece adi senet için söz konusu 
olabilir.Eğer adi senet ön sorun olarak ileri sürüldüyse demekki ne diyoruz artık aynı 
zamanda sahtecilik davasına konu olamaz bu derdestlik halinin konusudur.  

211.md bakalım. 

Sahtelik incelemesi 

MADDE 211- (1) 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. 

Md. 211de tanıkla ispat söz konusu değil. Sahtelik iddiasına ilişkin incelemelerde tanık 
delillerine itibar edilmemesi. bir belgenin sahteliğini senetle ispat ediyoruz tabii. Bir belgenin 
sahteliğinin iddia edilmesi karşı tarafın açıklamaları da dikkate alınarak inceleme yapılarak 
karar verilir. 

Md 25 taraflarca getirilme ilkesi. 211/1 uyarınca karşı taraf herhangi bir belge getirmediyse 
doğrudan bu silsile içinde inceleme yapılır.  
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Taraflarca getirilme ilkesi 

MADDE 25- (1) Kanunda öngörülen istisnalar dışında, hâkim, iki taraftan birinin söylemediği 
şeyi veya vakıaları kendiliğinden dikkate alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi 
bulunamaz. 

(2) Kanunla belirtilen durumlar dışında, hâkim, kendiliğinden delil toplayamaz.  

Dikkat edin yazılılık önemli bir eksiktir. Sanki doğrudan bu silsileyi intikal edip mahkeme ön 
sorun olarak inceleyekmiş gibi tespit var ancak bu doğru değil hakimin yeterli görürse 25.md 
uyarınca hasmın getirmiş olduğu sahtelik iddiasında ispata ilişkin delilleri değerlendirip bu 
arada ne çıktığına karar verir. 1.fıkraya dair bunu söylüyor bu yok. Bu durumda da 25/1 
yoksa o zaman isticvaptan başlıyoruz. Hakim sazı ele aldı. 

Md 169. 

İsticvap Konusu 

MADDE 169- (1) Mahkeme, kendiliğinden veya talep üzerine taraflardan her birinin 
isticvabına karar verebilir. 

(2) İsticvap, davanın temelini oluşturan vakıalar ve onunla ilişkisi bulunan hususlar hakkında 
olur. 

 İsticvapı da ayrıca inceleyeceğiz.  

Sahtelik iddiasının olması imzası olan kişiyi burada yazdığı gibi söyleyelim. Hakim yazı ya da 
imzayı inkar eden tarafı isticvap ettikten sonra tekrar dinlememişse huzurda bu kişiye yazı 
yazılır. İsticvabı o sahteliği iddia edilen belgeler ve senetler delil olarak dayanmamalı, isticvap 
edilen sahteliği iddia olunan belgeden istifade eden olu delil olarak kullanan kanaat edilen 
ikrar olunan belge. 

2.Aşama istiktab kısaca söylemiştik yazı ve imza incelemesi. 

Bu terimi özellikle yazmak istiyorum. Medahalıtatbik imza yazı sahtelik incelemesinde ön 
sorun olarak değerlendirilirken müzekkere suretiyle yani 3.kişinin elindeki belgedeler hazır 
ettirilerek yapılmıyor. Bunu yapacak olan 211/1 uyarınca sahtelik iddiasında bulunan taraf. 

Ya mahkemeden talep edecek yapılan imzaları ya da kendisine yetki verilip 3.kişi 
medahabıtatbik imzaları dosyaya koyacak. 1.fıkra o .Bu yoksa hakim kaynağa iner. Sahtelik 
iddiasında bulunulmuş adi ya da resmi senedin altında imzası bulunan kişiyi getirip işte 
kanunda yazdığı gibi yazı ve imza örnekleri incelenir. Kendi kanaatince bu incelemeyi yapıp 
bunla da yetinmezse o zaman bilirkişiye gidilerek inceleme tamamlanır. Bilirkişi incelemesi 
neticesinde tespit edilmiş olan durum üzerinden sahtelik iddiasının kabul edilip edilmediğine 
karar verir davayı neticelendirir. 
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Tekrar ediyorum 211.md'nin hiçbir yerinde sahtelik iddiasının ön sorun olarak incelenmesine 
dair bir şey yok. Tanık delili özellikle yok . Takdiri delillerden de bilirkişiye gidilmek de bir 
takdiri delildir ama hakimin resen müracaat etmesi gereken bir delil olduğu açıkca belirtilmiş 
sahtelik iddiasında bulunan taraf bilirkişi delilini de ileri sürmemiş olsa bile ön sorun olarak 
sahtelik iddiası mutlaka bilirkişi incelesi yapılarak tamamlanmak zorundadır. Hakimin 
ödevidir görevidir bu çünkü 220 ve 211.md  uyarınca .Bunun olması açıkçası biraz hatalı , 
delilin ön sorun olarak görülebildiği ve sahtelik iddiası çünkü bizim dava sistematiğimizde pek 
uygun bir durum gerçekleşmiş olmaz.  

212.md iptal 

Sahte senedin iptali 

MADDE 212- (1) Bir senedin sahte olduğuna dair karar kesinleştikten sonra, senedin altına 
sahte olduğu yazılarak senet iptal olunur.Resmî senetlerde, senedin ilgili dairedeki aslı da bu 
yolla iptal edilir 

Sahteliği iddia edilmiş olan senet ya da belge zaten nerede? Mahkemenin kasasındadır. 
Mahkeme kasasında aslı üzerinde inceleme yapılır. Mahkeme kasasındaki belgenin iptaline 
ilişkin ifade mahkemece resen şerh edilmelidir. 

Senetle ilgili bir iki ekleme daha yapalım üstünde durmadığımız maddelerle ilgili. Bir 
kimsenin aleyhine delil olarak kullanılabilecek belgeler 215.md. Bir kimsenin aleyhine delil 
teşkil eden belge kavramı bilinçli bir tercihtir. Kanunda resmi senetler zaten belge kavramı 
içinde ama 199 genellemesine sokmak istemiş kanun bilinçli olarak. 215.md halefe de tesis 
edeceği yönünde. 

BK'dan buna bir örnek verelim. Alacağın temliki md.184. 

Alacağın devri şekli 

MADDE 184- Alacağın devrinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. 

Alacağın devri sözü verme, şekle bağlı değildir.  

 Alacağın temliki de geçerliliğini yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Alacağın devri sözü 
verme  şekle bağlı değil onu geçtim. 2.fıkra değil 1.fıkra önemli olan. Geçerlilik şartı olarak 
bunun yazılı olması gerektiğini belirtmiş. 

Alacağın temliki meselesinde temlik alan alacaklı temlik edenin halefi değil mi. Temlik almış 
oluyor. Bu da belki tehlikeli. Bunlar yazılı şekilde gerçekleştirmek zorunlu. Hukuki işlemin 
geçerliliği için yazılılık şart. Artı olarak bu hukuki işlemin ispatı için de yazılılık şart.  

215.md uyarınca bir belgenin halefleri aleyhine de kullanılabilmesi haleflerinden de o belge 
veya senetteki hakların talep edilebilmesi ilgili hukuki ilemin geçerli ve ispat şartlarına 
tabiidir. Aksi halde halefe tesir etmeyecektir.Örnek  olarak da TBK 184.maddesini vermek 
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istiyorum. Geçerlilikle ispat şartı kavramını 1.sınıftan bu yana gördünüz zaten. Bir hukuki 
işlem ya da sözleşme esasen maddi hukuk açısından söylüyorum ,geçerlilik şartı açısından 
söylüyorum şekle tabi değildir. Genel kural budur. 

Özel hallerde şekle tabiilik esastır. Şimdi şunu söyleyelim. Bir hukuki ilişki ya da sözleşmenin 
geçerlilik şartına tabi olması ve o geçerlilik şartının  gerçekleşmiş olması ispat şartının da 
gerçekleştiği anlamına gelmez. İspat şartı HMK meselesi. Geçerlilik şartı gerçekleşti, şifai 
olarak sözleşme kuruldu. İspat edebilmemiz için o vakaya ilişkin işlem HMK hükümlerine 
tabiiyiz. 

Değere bakıyoruz eğer 3660 Tl'nin üzerindeyse kesin delil yani senetle ispat. Altındaysa kendi 
geçerlilik şartını muhafaza etmiş olan hukuki işlemi ispat edebilmeli. Geçerli ama ispat 
kabiliyeti yok. Bir ders önce yine söyledim. Bizdeki kesin delil sistemi hak mağduriyetlerine 
sebep olmakta. Bunun düzeltilebilmesi için önemli çalışmalar var. Ama 2011 kanun 
değiştiğinde söyledik işte hatırlayın. Kişi hukuk güvenliği içinde hissediyor, oraya buraya 
bakıyor sözleşme nasıl yapılır şartları nedir.Kanun düşüncesine göre bunu gerçekleştiriyor 
tamamen iyiniyet çerçevesinde. O anda göz önüne almıyor ki ilerde bi davam olsun diye 
normal bir insan olarak. Kendini nasıl savunacak? İşte bu mağduriyete sebep olan bir hal. En 
klişe örnek olarak bir kira sözleşmesi söyleyelim. Kanunda biliyorsunuz ki borçlarda yazılı 
olması şarttır. Kiraya veren kira konusu yeri teslim verecek kiracı da kira bedelini ödeyecek 
bitti. Geçerli hukuki bir işlem sözleşme. Yıllık kira bedeli üzerinden 3660'ı geçtiysen mutlaka 
sözleşme yazılıdır çünkü madde 200'e bakalım. Geçerlilik şartı, ispat şartı birbirinden farklı.  

Sözleşmeye giriş olan unsurların hepsi senetle ispat kuralına tabiidir. Sözleşmede yer alan 
unsurların tümü müspet, menfi senetle ispat kuralına kesin delille ispat kuralına tabiidir. Kira 
sözleşmesine dayanılabilir. Yıllık kira 3660'ı geçti kiralanan geri teslim edildi. Hukuki fiil mi 
hukuki işlem mi? hukuki fiil. Sözleşmenin unsuru mu unsuru, senetle ispat unsuru. 

Kiralanan yeri süre bitti tahliye ettim. Sözleşmenin unsuru mu unsuru. Kiraya verene 
kiralanan yerin tahliyesine ilişkin halleri ispat için Yargıtay kararlarına bakalım. Anahtarı 
teslim ediyorum sembolik değil. Bu ilk görünüşte nasıl bir şey? Hukuki fiil değil mi bu hayır 
hukuki işlem. sözleşmenin unsuru. Yargıtay ne diyor teslim etmediysen kiraya veren de 
sözleşmeden rücu etmediyse sözleşme devam ediyor kiracı ödemekle mükellef. Hatta kiraya 
veren teslim almaktan kaçınırsa tevdi mahiyetinde tespit ediliyor ya da anahtar notere teslim 
ediliyor. Niye? Resmi senetle kiralanan yerin kiraya verene teslim edildiğini ispatlamak için. 
Başka türlü ispatlanamaz, yazılı belge. İşte bundan dolayı geçerlilik şartıyla sözleşme 
açısından ispat şartı birbirinden farklıdır. Bir vaka unsur olarak sözleşmenin içinde yer 
almışsa ya da bir hukuki işlemin içinde yer almışsa ya da delil sözleşmesin de yok ise o 
sözleşmedeki unsurların ispatı kesin delille olur. Yeterki 200.maddedeki limiti geçmiş olsun. 
Biz bunu her sınav soruyoruz ve her sınav %20'nin üzerine çıkmıyor doğrular. Çok basit bir 
şey kim neyi nasıl ispatlar,yıllardır böyle.Sözleşmenin unsuru kabul edebilir miyiz etmeyebilir 
miyiz? kriter bu ,sözleşmenin doğal sonucu. Sözleşmeyi nasıl ispat etme kabiliyetine sahipsen 
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öyle ispat edeceksin. Çözümleyeceğiz tabii bunları pratik çalışmalarda da yapacağız merak 
etmeyin. 

Neler resmi senettir? 204 md. buna ek ilam muadili belgeler İİK md 38 ,bunlarda 204.md 
uyarınca resmi senet olarak değerlendirilir.  

Madde 38  

Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para borcu ikrarını havi re'sen tanzim 
edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz kefaletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, 
ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir. Bu maddedeki icra kefaletleri müteselsil 
kefalet hükmündedir.(1) 

Bunlar aynı zamanda eşittir 204. Elinde bu belgeler varsa ancak davacının elinde kesin delil 
vardır diyoruz. İİK 38 ilam gibi belgeler. 

Şimdi HMK md 200'e gidelim. Senetle ispat ve senede karşı senetle ispat kuralı.  

Senetle ispat zorunluluğu 

MADDE 200- (1) Bir hakkın doğumu, düşürülmesi, devri, değiştirilmesi, yenilenmesi, 
ertelenmesi, ikrarı ve itfası amacıyla yapılan hukuki işlemlerin, yapıldıkları zamanki miktar 
veya değerleri ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçtiği takdirde senetle ispat olunması gerekir. Bu 
hukuki işlemlerin miktar veya değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle 
ikibinbeşyüz Türk Lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. 

(2) Bu madde uyarınca senetle ispatı gereken hususlarda birinci fıkradaki düzenleme 

hatırlatılarak karşı tarafın açık muvafakati hâlinde tanık dinlenebilir.  

2019 itibarıyla 3660 tl. 2018'e kadar 2500 idi. Daha sonra bu değiştirildi. Nasıl ve neye göre 
arttırıldığı mevzuatta yazar. ilgilenen arkadaşlar bakabilir. 2019 itibarıyla 3660 tl senetle ispat 
kuralı açısından değerlendirilmekte. Burada önemli bir özellik var 1941 tarihli İBK kararından 
bahsetmemiz gerekir. Ceza mahkemesine de bir davanın bu niteliğe haiz olması durumunda 
kesin delil yani senetle ispat kuralı işler. Tekrar ediyorum ceza mahkemesinde 200.maddede 
tasvir edilmiş nitelikte bir davada işlem konusu edilmişse senetle ispat kuralı içinde hareket 
edilmek zorundadır. hangi delil...1,06,10. Yani kesin hüküm yemin ve senet ceza 
mahkemesinde uygulanır. İBK biliyorsunuz hala da geçerliliğini korur. Kamu düzeninden 
olduğunun altını çiziyoruz. 

193.md uyarınca yani senetle ispat kuralını delil sözleşmesi ile üzerinden kaldırabilir. Bundan 
feragat edebilirler. Bu da senetle ispat kuralının kamu düzeninden olmayan yerini ortaya 
koymaktadır. Hatta 200/2'nin de bunu işaret ettiğini söylemiştik şifai olarak bu beyanın ileri 
sürülmesi mümkün olabilir.  

201.md  senede karşı tanıkla ispat yasağı=senede karşı senetle ispat kuralı 
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Senede karşı tanıkla ispat yasağı 

MADDE 201- (1) Senede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve 

kuvvetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlemler ikibinbeşyüz 
Türk Lirasından az bir miktara ait olsa bile tanıkla ispat olunamaz 

Yani kesin dellile karşı kesin delil kullanılma mecburiyeti. Senede  her türlü iddiaya bağlı ileri 
sürülen ve senedi mümkün mikarda ortadan kaldıracak olan , etkisini arttıracak olan ya da 
azaltacak olan hukuki işlemler  3660 tl 2019 itibariyle. Az bir miktarla olsa bile tanıkla ispat 
olunamaz mutlaka delil olarak kesin delille ileri sürülmesi söz konusu. Karşı iddia karşı ispat 
daha az bir bedel olsa bile 3660'ın altında bedel olsa bile yine senetle ispat edilme kesin 
delille ispat edilme mecburiyeti var.  

SENETLE İSPAT KURALININ İSTİSNALARI 
Md.202  ve md.203 

Birinci istisnamız md.202 delil başlangıcı, eskiden buna yazılı delil başlangıcı denirdi şimdi 
delil başlangıcı deniyor sadece. 

Delil başlangıcı 

MADDE 202- (1) Senetle ispat zorunluluğu bulunan hâllerde delil başlangıcı bulunursa 

tanık dinlenebilir. 

(2) Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, 
söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya 
temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir. 

Gönderilmeden kastı teknik araçlar ile yollanmaktır. Posta yoluyla yollama değil teknik 
araçlarla, fax yoluyla gönderme. 

Mutlak suretle belge ve senetle olduğu gibi düzenleyen tarafından teslim edilmiş 
düzenlenmiş oluşturulmuş olmalı. Delil başlangıcı maliyetinde olabilmesi için. Bu delil 
başlangıcına ilişkin 200.md de düzenlen ilk istisna. 
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İkinci istisna md.203 

Burada özel hallere tekabül eden durumlar var. 

Senetle ispat zorunluluğunun istisnaları 

MADDE 203- (1) Aşağıdaki hâllerde tanık dinlenebilir: 

a) Altsoy ve üstsoy, kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat arasındaki 

işlemler. 

b) İşin niteliğine ve tarafların durumlarına göre, senede bağlanmaması teamül olarak 

yerleşmiş bulunan hukuki işlemler. 

c) Yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında imkânsızlık veya olağanüstü 

güçlük bulunan hâllerde yapılan işlemler. 

ç) Hukuki işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma iddiaları. 

d) Hukuki işlemlere ve senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları. 

e) Bir senedin sahibi elinde beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı bir nedenle yahut 

usulüne göre teslim edilen bir memur elinde veya noterlikte herhangi bir şekilde kaybolduğu 

kanısını kuvvetlendirecek delil veya emarelerin bulunması hâli. 

Şimdi 203.maddede burda ticari örf ve adet  esas alınıyor ve bilirkişi maarifetiyle bunun 
tespit ettirilmesi isteniyor. Eğer senetle ispat kabiliyeti olmayan taraf 203.md 2.fıkranın b 
bendine göre iddiasını ispat etmek istiyorsa bunu bilirkişi marifetiyle ispat etmesi gerekiyor. 
Sadece iddia etmesi yeterli değil. Senedin imkansızlaşması halleri, kaybolması yok olması hali 
maddi manevi imkansızlık hallerini düzenleyen bir hüküm.  

Böyle bir durum olmasına rağmen eğer karı koca baba oğul arasında senet düzenlenmiş ise 
203. md'nin 1.fıkrasının a bendi devreye girer. Baba alacaklı oğul borçlu senet sundu, oğul 
203/1-a dan yararlanamaz. Dolayısıyla bu tahdit bu sınırlama yazılı delilleri senetleri kesin 
delillerin bulunması halinde uygulanacak bir hüküm değil. İstisna olarak değerlendirilecek bir 
hal değil. Tümü için bunu kabul edebiliriz.Bu halleri sınırlı olarak kabul ediyoruz sadece 202 
ve 203.maddeler özelinde. 

Senetle ispat kralının kesin delille ispat. kanundan hareketle söylemiyorum genel olarak 
söylüyorum.. delil mahiyetinde olması için sınırlamıyoruz.amma velakin belgelerin dosyaya 
ibra edilmesi hususunda da olduğu üzere mutlaka herhangi bir kimsenin üzerine? Açılmış 
olsa bile dava dosyasına konur. 
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Birde ticari defterle ispata gelelim md.222. Eski Türk Ticaret Kanunu'nda ayrı bir düzenlemesi 
vardı kesin delil olarak değerlendiriliyordu ticari defterlerin ispat hali. 

Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması 

MADDE 222 - (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına 

kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. 

(2) Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre 

eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter 

kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır. 

(3) İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari defter kayıtlarının sahibi ve 

halefleri lehine delil olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak 

tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiçbir 
kayıt içermemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle 
ispatlanmamış olması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve 
aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz. 

(4) Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari 
defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur. 

(5) Taraflardan biri tacir olmasa dahi,tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları 
kabul edeceğini belirtir; ancak,karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden 
taraf iddiasını ispat etmiş sayılır. 

Tarafların  tacir olması ve ihtilafın ticari ilişkiden doğması halinde esasen 222.md devreye 
girer, bu birinci şart. Ticari defterle ispat kanunda getirilmiş, senetle ispat kuralını 
yumuşatmak için ticaretin gerektirdiği koşullardan dolayı ticari defterleri ispat imkanını 
tanımış olur ama istisna olarak değerlendirilebiliyor ancak senetle ispat kuralının istisnası 
değil. 

Bir diğer husus ticari defterlerin ispat için kullanılabilmesi için ticari defterin sıhhatleri olması 
şart yani TTK'da belirtilmiş olan ticari defterlerin TTK'da yer alan bütün esaslara uygun olarak 
tutulmuş olması gerekiyor. Defterdeki ilişkinin gerçekleşmiş muhtevasını onaylatmış olması 
gerek. Aksi halde delil eğer maddi hukuk açısından geçerli niteliğe haiz değilse ispat aracılığı 
olarak kullanılamaz. Aynısı ticari defter açısından da geçerli. 

Bir diğer mesele taraflardan sadece birisi hasmın elindeki ticari defterleri delil olarak 
değerlendirilmesini kabul ederse eğer ki önemle söylüyorum bu kadar kolay değil.                              
Bu durumda o ticari defter delil olarak itibar eder. 222.md onu da sağlıyor. Bu beyanı hasmın 
elindeki ticari defterlerin delil mahiyetinde sayılabilmesi elinde tutan taraf kendi aleyhine 
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kullanılabileceğine ilişkin delil sözleşmesinin içinde de ileri sürebilir, mevcut davada şifai 
olarak da ileri sürebilir bunu gördük. Yeter ki o ticari defter sıhhatli olsun sahih olsun geçerli 
olsun. Aksi halde yine aynı sonuç doğmayacaktır.  

Tarafların ticari defterleri ibrazı talep edilen ya da taraflardan birinin talebi üzerine karar 
verebilir. Ticari defter varken taraflar iddiasını senetle ispat edemeyeck midir? Bu 222. 
md'nin  1. fıkrasında tartışılmıştır özellikle söylüyorum ticari deftere sıhhat etmiş o ticari 
işlem ticari deftere yansımış o ticari işlem aynı zamanda bir senette de düzenlenmiş ise ispatı 
sağlayacak delil o senettir zaten. Ticari defter onu takip eder. Senetle ispat kuralını bertaraf 
etmiyor yumuşatıyor. Senet yoksa ticari defter kullanılır varsa öncelikle yine senetle ispat 
edilir. Bu dediğim husus özellikle asliye ticaret mahkemelerinde ya da ticari davalarda 
mahkemenin içine düştüğü ilk hatalardan birisi. Niye? Md 222  öncelikli bir hüküm değil ki 
md.222  mutlaka ispat rejimini ticari davalarda belirlemiyor ki  yumuşatıyor tali yol açıyor, 
başka bir kesin delil varsa ona göre ihtilafı çöz. Md.222/1 uyarınca senet yok sözleşme yok 
ama ticari defter kesin delilmiş gibi itibar görür, incelenir. Senet varken de bazı hallerde 
taraflar talepte bulunabilir. 

2.fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari defterler kayıtları sahibine ve halefinin 
lehine delil olarak kullanılabilmesi için diğer tarafın aynı şartlarda tutulmuş ticari 
defterlerdeki kayıtların bunlara aykırı olmaması lazım veya ilgili hususta hiçbir  kayıt 
içermemesi. e zaten tarafın iddiası bende kayıt yok ben borçlu değilim diyor. 3.fıkradaki o 
ibareye dikkat edelim. 

Tekrar ediyorum ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi ya defter kayıtlarının aksinin senetle ya 
da diğer ispat delilleriyle ispatlanmamış olması gerekiyor zaten kayıt içermemesi tabii sonuç. 
Onda iddiası kayıt içermiyor. Örneğin çek verdim karşılığını içermiyor karşı taraf evet 
yazmadım çünkü sen bana çek vermedin diyor.Yani ticari defterin delil olarak kullanılabilmesi 
için ilgili hususta kayır içermemesini aramamalıyız. Eski tatbikatta tamamlayıcı yeri vardı, 
yeni kanunda tamamlayıcı yanı kabul etmiyor. Ticari defterlerin hiçbir şekilde tamamlayıcı 
yeri yok. 

Hukuk genel kurulu 19 Eylül 2012 , 28 Mart 2013 tarihli kararları ilgilenen arkadaşlarımız 
inceleyebilir.Ticari defter kayıtlarının sahibi aleyhine delil olmasına ilişkin unsurları özellikle 
220/2 açısından değerlendirmiş. 

Davanın iki tarafının da tacir olması esas alınarak hazırlanmıştır madde 202/2 sebebi 
silahların eşitliği ilkesi için. Ticari defterlerin karşılıklı tutulması ile 202/2nin olumlu sonuç 
vermeyeceği  göz önüne alarak hazırlanmıştır, hükmün gerekçesine baktığımızda bunu net 
bir şekilde görebiliyoruz. 

Tacir, karşı tarafta tacir  delilleri saydı ve karşı tarafın ticari defteri delil olarak belirtti ve karşı 
tarafın elinde tutulmuş olan defterler var, bu durumda delillerini hasretmemiş sayılıyor.     
Md 222/3 sahibinin lehine delil söz konusu olmaz 220.maddedeki yani delillerin ibrazına 
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ilişkin tarafın delili ibraz etmemesine ilişkin husustur.Sadece bunu söylüyorum, pratikte bunu 
daha iyi anlayacağız. 

Taraf hasmın elindeki ticari defterlere dayanarak kişinin kendi lehine delil sunmuş ise delil 
hasretmiş sayılmaz bu durumda md.222/3 uyarınca hasmın elindeki ticari deftere dayanarak 
taraf aleyhine delil olarak kullanılması md.220 uyarınca söz konusu olur. 

(14.03.2019) 

Yemin 
 En son kesin delillerden senedi bitirmiştik. Diğer kesin delillerden yemin bahsine 
başlıyoruz. HMK m. 225 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. 

Yeminden bahsedilen husus nedir? Davanın tarafı ispat yükü altında olduğu vakıayı 
ispat edebilmek için herhangi bir delilden istifade edemiyor, sunamıyor. Bu durumda 
davanın aleyhine sonuçlanmasını engellemek için kendisini hasmın vicdanına bırakmaktadır. 
Bu, yemin delili olarak kanunda ifade edilmiş bir kurumdur. Daha önce de söylemiştik, yeni 
kanun yazımı aşamasında yemin deliline ilişkin tartışmalar yaşanmıştır. 

Yemin, sadece davanın bir tarafı üzerinde gerçekleşen bir delildir. Dolayısıyla davanın 
tarafından biri kendi açısından yemin deliline dayanabilecektir. Yargıtay’a göre taraflardan 
biri yemin delilini dava ya da cevap dilekçesinde zikretmedikçe yemin delilinden istifade 
edilmesi mümkün değildir. Çünkü daha önceki uygulamada taraflar delillerini sunmaktaydılar 
ve diğer vs. deliller denilerek yemin delilinden de istifade edebileceği kabul edilmekteydi. 
2014 tarihinde verilen karar neticesinde artık yemin delilinden istifade edebilmek için 
mutlaka dava ya da cevap dilekçesinde ya da en azından ikinci dilekçelerde açıkça 
belirtilmelidir. 

Yeminin hangi vakıaya özgülendiğinin de açıkça belirtilmesi gerekir. Genel geçer, tüm 
vakıalar için yemin delilinden istifade edilmesi mümkün değildir. Eğer bir vakıayı ispat etmek 
için bir delil bildirilmiş ve kayda geçilmiş ise, artık o vakıa için yemin delilinden istifade 
edilmesi mümkün değildir. Çünkü yemin delili, tarafına ispat kabiliyetine sahip 
olmamasından doğmaktadır. Bu iki gerekçeyi göz önüne aldığımızda, yemin delilinin de diğer 
delillerde olduğu gibi m. 141’den doğrudan etkilenmeli ve hangi vakıaya özgülendiğinin 
mutlak suretle yöneltilmesi gerektiğinin kabulü gerekir. Demek ki resen yemin sistemi bizim 
kanunumuzda kabul edilmiş bir sistem değildir, eski kanun zamanında ise resen delil sistemi 
yer almaktaydı. 

Tahkikat aşamasındaki yargılamada yemin delilinden istifade edilebildiği gibi, ön 
sorun çözümlenmesi esnasında da yemin delilinden istifade edilebilmesi mümkündür. 
Bildiğiniz üzere ön soruna ilişkin müzakere süreci içinde tarafların o ön soruna has olmak 
üzere iddia ve savunmaya yönelik beyanda bulunma imkanları vardır. Ön soruna ilişkin iddia 
ve savunma mekanizması çalışırken, taraflardan birisi yemin deliline dayanmış ise, ön sorun 
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çözülürken yemin delilinden istifade edilebilecektir. Ancak bu husus tahkikata etki 
etmeyecektir, sadece ön sorunun çözümüne ilişkin olarak kullanılmak zorunluluğu vardır. 

Tanıklara yöneltilebilecek nitelikteki talep, soru ve izah yeminin konusunu 
oluşturamaz. Yemini sadece davanın tarafları eda eder, üçüncü bir kişinin yemini eda etmesi 
mümkün değildir. Hal buyken, davacı ya da davalının kendi şahsından sadır olan, şahsen 
dokunduğu ve temas ettiği ihtilaflı dava ile ilgili olarak beyanı yemin olarak 
değerlendirilebilir. M. 225 sadece vakıa çözümlemesi yapmıştır ancak biz zaten ön inceleme 
aşamasında da görmüştük; tahkikatın konusunu oluşturacak vakıalar m. 225’te yer alanlardır. 
Dolayısıyla bir vakıanın yemin konusunu oluşturup oluşturmadığını resen hakim tarafından 
tespit edilmelidir. Yemin eda edilirken m. 225 haricinde yemin gerçekleşmiş olur ise, bu 
durumda elde edilmiş delili vakıanın ispatı için kullanma imkanı olmamalıdır. Hakim bu 
yemini tespit edip hükme varırken, kesin delil olarak önem vermiş ve kullanmış olur ise, bu 
bir istinaf sebebidir. M. 225’e göre yemin konusunun tespiti hakime bir ödev olarak 
verilmiştir. 

M. 233’te yeminin şekli düzenlenmiştir. Yemin konusunu oluşturan vakıanın tarafa 
sunulması, hangi konuyla ilgili yemin beyanında bulunacağı tarafın kendisine ifade edilmesi 
gerekir. Bizzat taraf dosyayı takip ediyor olsa bile, bunun kendisine bildirilmesi gerekir. Hatta 
yemin duruşmasına çağırılırken, mutlak suretle hangi konuda yemini eda etmesi gerektiği 
kendisine açıkça bildirilir, yani hazırlık yapması amaçlanır.  

Tasarruf ilkesinin geçerli olduğu davalarda yemin delilinin kullanılabilmesi 
mümkündür. Resen araştırma ilkesinin cari olduğu davalarda ise, hakimin yemin ile elde 
edilen delilden yararlanması mümkün değildir. Çünkü resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu 
davalarda ikrar da  hakimi bağlayıcı nitelik arz etmemektedir. Vakıaların ispat edilmesi için 
hakimin delil tedarik etmesi hakimin esas görevlerinden bir tanesidir, bu nedenle yeminin 
delil olarak kullanılması mümkün değildir. 

Yemin bir taraf usuli işlemidir. Bu sebepledir ki, bir taraf usuli işleminde olması 
gereken özellikler yemin delilinde de vardır. Yazılılık, esasen şarta bağlı olmama, açık irade 
beyanı gibi unsurların tamamının da yemin delilinde olması esastır. Peki davanın tarafı 
haricinde bir kimse, tarafa dokunacak şekilde yemin eda edebilir mi? Taraf usuli işlemlerinde 
de imkan dahilinde olduğu gibi olması mümkündür. En basit örnek; eğer davanın tarafı küçük 
ise, kanun temsilcisi ilgili davada yemini eda edebilecektir. Bunun da istisnası vardır; örneğin 
velisinin izniyle ticari faaliyette bulunan küçükler bakımından, ticari faaliyeti kapsamında bir 
ihtilaf hasıl olursa, o zaman kendisi de yemini eda edebilir. Bunun haricindeki durumlarda, 
dava ehliyetine haiz olan ve kanuni temsilci vasfına sahip olan kişilerin eliyle yeminin 
gerçekleştirilebilmesi mümkündür. 

Yine kanundaki düzenlemeye göre, bir tüzel kişinin davanın tarafı olması halinde de 
yemin edasının tüzel kişiyi yetkili kimse tarafından gerçekleştirilmesi mümkündür. Tanıkta da 
bu durum benzerdir. Her tüzel kişi özelinde ayrı ayrı yetkilinin kim olacağına ilişkin 
düzenlemeler vardır. Tanıkta da bu durum benzerdir. Derneklerde, vakıflarda, şirketlerde 
kurucu belgesi mutlaka yetkili kişiyi ifade etmektedir. Bu kesinlikle vekil olamaz, vekil 
tarafından yeminin eda edilmesi mümkün olamaz.  
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Taraf yemin delilini göstermiş ancak kullanmamış ise ne olacak? Tahkikat aşaması için 
belirtilen yemin delilinin varlığı hatırlatılmalı mıdır yoksa hatırlatılmamalı mıdır? Davayı 
aydınlatma ödevi açısından hakimin yemin deliline dayanmış, delil olarak göstermiş kişinin 
bu delilden istifade etmesini sağlaması beklenir. Bu resen yemin teklifi değildir, tarafı en 
azından tahkikat duruşması esnasında yemin deliline dayanabileceği hatırlatılmalıdır. Ayrıca, 
özel olarak hakimin bu hususu tarafa intikal ettirmesi, hakimin reddi sebebi olarak 
değerlendirilebileceğinden, hakim tahkikat duruşmasında bu hatırlatmayı yapmalıdır. 

M. 226, yemine konu olamayacak vakıaları düzenlemiştir. Buna göre bir vakıanın 
yemine konu olup olmayacağı hakimin resen tesis etmesi gereken bir husustur. Hakim tespit 
edemediyse kendisine yemin teklif olunan kişi m. 226’daki hallerden birinin varlığını ileri 
sürerek yeminden kaçınabilir. 

Yemine konu olamayacak vakıalar 

MADDE 226 – Aşağıdaki hususlar yemine konu olamaz. 

a) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakıalar. 

A bendindeki düzenlemede aslında bir hata vardır. Tarafların üzerinde serbestçe 
tasarruf edemeyeceği “vakıalar” yerine “hak ya hukuki işlem” şeklinde düzenlenmiş olması 
gerekirdi.  

b) Bir işlemin geçerliliği için, kanunen iki tarafın irade açıklamalarının yeterli 
görülmediği haller. 

Maddi hukuk açısından o hukuki işlem bir geçerlilik şartına tabi kılınmış ise ve o 
geçerlilik şartı yerine getirilmemiş ise, yemin olsa dahi o işlem sıhhat kazanmayacaktır. 
Örneğin; taşınmaz satışı resmi şekil şartına tabi kılınmıştır. Resmi şekle uyulmamış ise iki 
taraf da yemin billah etse bile artık o vakıa delille ispat faaliyetine haiz olamaz, çünkü yoktur. 
Dolayısıyla yemine konu olacak işlemin sıhhati de önemlidir. 

c) Yemin edecek kimsenin namus ve onurunu etkileyecek veya onu ceza soruşturması 
ya da kovuşturması ile karşı karşıya bırakacak vakıalar. 

Af kanunundan istifade edilmiş olsa bile, af kanunu kapsamına giren bir hukuki fiil 
olsa bile c bendindeki halden yararlanan davanın tarafı yeminden kaçınabilecektir. C bendi 
noktasında herhangi bir sınırlama yoktur, kabahat veya suç teşkil edebilir. C bendindeki hal 
hakkında hakimde kanaat hasıl olmuşsa, kendisi de resen söz konusu vakıanın yemin konusu 
olamayacağına karar verebilir. Dolayısıyla c bendi için her dosya üzerinde ayrıca incelenme 
yapılması gerekir. 

Yalan yere yemin iddiasını değerlendirelim. Yalan yere yemin etmek TCK’da özel 
olarak düzenlenmiş bir suçtur. TCK’daki yalan yere yemin etme suçu hem yemin delili hem de 
yeminle tamamlanan başka usuli işlemler açısından da söz konusu olabilir. Tanığın yalan yere 
yemin etmesi de bu kapsamdadır. Yalan yere yemine ilişkin tahkikatı yapacak yargı yolu 
elbette ceza mahkemesidir.  Ceza mahkemesinde yalan yere yemin iddiasıyla dermeyan 
edilmiş bir iddia var ise, bunun bekletici mesele yapılıp yapılmayacağı hususu önemlidir. M. 
239’un açık hükmü gereği bekletici mesele yapılamayacaktır. Dava neticelendi ve yalan yere 
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yeminin konusunu oluşturan husus hakkında hakim itibar tesis etti ve buna dayanarak 
hüküm tesis edildi; diğer taraftan ceza yargısında yalan yere yemin suçundan hüküm verildi. 
Bu durumda doğacak sonuç; m. 375 uyarınca yargılamanın iadesi sebebi teşkil edecektir.  

Vekil yemin teklifinde bulunabilir mi? M. 74’e baktığımız zaman vekil tarafından 
yemin teklif edilebilmesi mümkündür, ancak davaya müdahil olanların yemin teklif 
edemeyeceğini kabul ediyoruz. Sadece taraf ve taraf vekili yemin teklif edebilir. Duruşma 
esnasında yemin teklifinde bulunulmuş ise ve duruşmada vekil varsa yine m. 74’ten 
hareketle vekil; yemini ifa edebileceği, eda edebileceğini beyan edebilir ya da yemin teklifini 
reddedebilir. Mutlak suretle bu davete icabet açısından tarafın beyanının alınması gereklidir. 
Dolayısıyla genel kabul açısından, vekilin yapılan yemin teklifini reddedebilmesi ve kabul 
edebilmesi mümkündür. Vekilin yemin teklifini kabul etmesi, eda anlamına gelmeyecektir. 
Bazı Yargıtay kararları da bunu tespit etmiştir, yeminin mutlaka tarafça bizzat yapılması 
gerekir.  

Yemin teklif edilmiş ve Tebligat Kanunu uyarınca ve m. 228 uyarınca kendisine yemini 
ifa edileceği duruşma tebliğ edilmiş olan tarafın eğer yemini yerine getirmeyecekse, mutlaka 
bunu reddetmesi gerekir. Bunu yapmaması halinde gerçekleşecek ihtimaller m. 229’da 
belirtilmiştir. Buna göre çeşitli ihtimaller ortaya çıkabilir: 

1. İhtimal: Taraf duruşmaya gelir ancak yemin etmez ise sonuç yemin konusunu ikrar 
etmiş sayılmadır. Aynı şekilde susması veyahut hiç gelmemesi de ikrar anlamına gelecektir. 
Zaten gönderilen davetiyede bu sonuçların doğacağı kendisine ihtaren bildirilmiş olmaktadır. 
Ancak yemin için davet edilen taraf, iştirak ettiği duruşmada yeminini eda ederse, artık o 
noktada karşı taraf ispat edememiş olacaktır.  

2. İhtimal: Yemin teklifini iade etmiş olabilir. “Ben vicdanımla muhasebe ettim, bu 
yemini eda etmek istemiyorum. Kendisi, kendi lehine olan vakıayla ilgili yemini ifa etsin.” Bu 
durumda yemin delilinden yararlanmak isteyen taraf yemini ifa ederse iddiasını kendi şifahi 
beyanla kesin delille delillendirmiş olacaktır. Dolayısıyla yemin teklifine ilişkin bu ihtimaller 
kanun kapsamında Yargıtay kararları ile belirlenmiş ve sonuçları belirlenmiştir. 

Yemin delili ile birlikte kesin deliller bahsini kapatmış bulunuyoruz. Kanunda bunlar 
haricinde kesin delil olarak düzenlenmiş başka delil yer almamaktadır. Ancak bildiğiniz gibi 
taraflar delil sözleşmesi ile kesin delil olarak düzenlenmemiş bir delilin kesin delil vasfına haiz 
olacağını kabul edebilirler.  

 

TAKDİRİ DELİLLER 

TANIK 

Tanık delili de senetle ispat kuralına alternatif olarak kullanılan bir delil türüdür. Aynı 
zamanda senetle ispat kuralının istisnası olan delil başlangıcını da tamamlayan, en sık 
müracaat edilen delildir.  
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Mahkeme resen tanık dinleyebilir mi? Tanık delilinin kullanılacağını dilekçemizde 
gösterdik, ancak kimler olduğunu söylemedik. Bu durumda mahkeme resen tanıkları bulabilir 
mi? M. 240/3 ile m. 243/1 birbirinden farklı maddelerdir. Sanki 243/1 şartları varsa tanıkların 
dinlenebileceğini, 240/3 ise sadece tarafın tanık delilini ileri sürmesi halinde tanığın 
dinlenebileceğini ifade etmektedir. Resen tanık dinleme ise sadece resen araştırma ilkesinin 
olduğu davalarda söz konusu olabilir. M. 24 ve 25 kapsamında taraf tanık deliline 
dayanmamış ise davada hakim resen tanık delilinden istifade edemez. Hakim, taraf 
dayanmamış olsa bile bilirkişiden keşif delilinden istifade edebilecektir, ancak tanık delili için 
mutlaka tarafın delil olarak sunmuş olması gerekir.  

Tanık delilinin dilekçeler teatisi aşamasında gösterilmesi şarttır. Ancak tanık delilinin 
gösterilmesinde özel bir durum vardır. Çünkü tanık delinin beyan edilmesi ayrıdır, tanık 
delilinin kimlerden oluştuğunu belirlemek ayrıdır. Tanık delilinin içeriğinin hangi gerçek 
kişilerle doldurulacağının belirtileceği işlem, tanık listesidir. Tanık delilinin gösterilmesiyle 
tanık listesinin sunulması birbirinden ayrı işlemlerdir. Ayrı işlemler olmasına rağmen bir 
arada gerçekleştirilebilir ancak ön inceleme aşamasında tanık listesinin sunulması taraflara 
kesin süre verilerek sağlanmaktadır. Tahkikat aşamasına geçildikten sonra, tanık listesinin 
tedariği mümkün olmamalıdır. Çünkü bildiğiniz gibi ön inceleme aşaması zaten delillerin 
toplanma aşamasıdır, işte tanık listesinin verilmesi bu ana tekabül etmektedir. 

Mahkeme ön inceleme aşamasında tanık listesini sormamış ise m. 240/3 ve 243/1 
uyarınca değerlendirme yapılmalıdır. Bu iki fıkra birbiriyle çelişmektedir. Tanık listesinin 
sıhhatine ilişkin olarak m. 240/3 çok kesin bir hüküm ifade etmekle birlikte m. 243/1’deki hal 
varsa; en azından ismen zikredilen tanıklar tebligat imkanından mahrum bırakılmış olsa bile, 
tanık delilinden halen istifade edilebilir. Dolayısıyla m. 240/3’ün sonucundan kurtulabilmenin 
tek yolu m. 243/1’deki durumdur. Yeter ki tanık listesinde tanık olarak dinlenebilecek gerçek 
kişiler; isim, soy isim ve tavsiyemizce T.C. kimlik numaraları ile belirtilmiş olsun.  

Kimler tanık olabilir? Elbette davanın tarafı olan kişiler bakımından o dava ile ilgili 
tanıklık söz konusu olamaz. Tanıklık ancak davanın tarafı olmayan üçüncü kişiler bakımından 
söz konusu olabilir. Gerçek kişiler davanın tarafı olduğunda tanıklık bakımından bir sorun 
yoktur ancak mesele tüzel kişiler olduğunda tanıklık nasıl söz konusu olabilir? Bir tüzel kişiye 
dava açıldığında o tüzel kişinin tanık olarak; yönetim kurulu üyeleri, genel müdürü 
gösterilmişse, tanık listesi bu ve benzeri kişilerden oluşuyor ise m. 240/1 gereği o kişilerin 
tanık olarak beyanda bulunamayacak olması nedeniyle hakim tarafından resen 
denetlenmelidir. Bu nedenle tüzel kişilerin taraf olduğu davalarda üçüncü kişi sıfatına haiz 
olunduğunun belirlenmesi özel öneme sahiptir. 

Davanın tarafı tüzel kişi ise, ancak tanık olarak gösterilmek istenen yönetici, dava 
konusu ihtilafa doğrudan etkili değilse mukayese edilmesi gerekir. Ben şu şekilde bir 
genelleme yapılması taraftarıyım; söz konusu bir şirket ise yönetim kurulu üyelerinin tamamı 
bakımından, o şirketin taraf olduğu davalarda tanık olarak beyanı dinlenemez. Ancak A 
şubesi ile ilgili bir dava söz konusuyken, B şubesinin müdürünün tanık olarak dinlenmesi 
mümkündür. 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU Sayfa 25 
 

M. 240/2’de tanık listesinin sunulmasını düzenlemiştir. Bu fıkra kamu düzenine 
ilişkindir ve ihlal edecek şekilde herhangi bir sözleşme yapılamayacağı gibi tarafın oluru ya da 
hakimin kanaatiyle ikinci bir tanık listesinin verilebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla 
tanıkların kimler olduğunun net bir şekilde baştan belirlenmesi esastır.  

Tanık listesi uzun olabilir, bunların hepsinin dinlenilmesi, kimlik tespitlerinin 
yapılması, yemin ettirmek gibi işlemler nedeniyle zaman harcanabilmektedir. Hakim böyle 
bir durum ve dinlenilmiş olan tanıkların dinlenilmesiyle kanaatine hasıl olduğu şeklinde bir 
kanaate varır ise, listeyi tamamlamak zorunda değildir. M. 241’de düzenlenmiştir. Dinlenmiş 
olan tanıklar ile hakimde tam ispat kanaati oluşmuş ise, listede kalan kişilerin dinlenilmesi 
zorunlu değildir, usul ekonomisi ilkesinin bir görünümüdür. Bununla birlikte hakim, 
dinlemekle yetindiği tanıkların beyanına neden itibar ettiğini ya da etmediğini gerekçeli 
kararında açıkça izah edecektir. 

Vakıayla doğrudan ilgili olmayan, dolaylı şekilde o vakıaya temas etmiş kişiler tanıklık 
yapabilirler mi? Bu da imkan dahilindedir ancak bu durumda bu nitelikteki tanık beyanının, 
asıl vakıaya temas etmiş tanığa nazaran daha düşük derecede değerlendirilmesi gerektiğini 
Yargıtay kararlarında görmekteyiz. Bu sebepledir ki, tanık olarak gösterilecek gerçek kişilerin 
mutlaka m. 187/1’de belirtilmiş olan o vakıaya doğrudan temas, huzurunda gerçekleşme ve 
bazı hallerde intikal etmiş olma şartı bulunmamaktadır. Tanığın haberdar olması, üçüncü kişi 
ağzıyla duyması dahi tanık olarak dinlenilmesine imkan tanınmaktadır. Ancak elbette bu 
durumun gerek hakimin sorusuyla ve gerekse m. 152 kullanılarak taraf vekilince tetkik 
edilmesi gerekir. İşte taraf vekilliğinde marifet bunda yatmaktadır. Çünkü taraf ya da taraf 
vekili, tanığın hangi vakıayla ilgili beyanda bulunacağını belirtmekle yükümlüdür, ancak hangi 
nitelikte o vakıaya dahil olduğunu söylemek zorunda değildir.  

Tanığın beyanını şifahen alınması üzerine kurulmuş bir sistematik vardır, ancak 
kanundaki düzenlemelere baktığımızda, tanığın beyanının yazılı olarak da alınabilmesinin 
mümkün olduğunu görmekteyiz. Gecikmesinde zarar bulunan bir hal varsa eğer tanığın 
beyanı yazılı olarak da alınabilir. Buradan hareketle tam tersi; bilirkişi de şifahi olarak 
bilirkişilik yapabilmektedir, mutlaka yazıya dökmesi gerekmez. 

M. 245, çağrıya uyma zorunluluğuna göre Türk yargısına tabi olan tanıklar için gelme 
zorunluluğu vardır. Kişi itibariyle usul kanunlarının uygulanması tanık açısından da geçerlidir, 
tanık olacak kişi Türk yargısına tabi olmalıdır. Aksi halde açık şekilde tanıklıktan çekilme 
sebebi olarak düzenlenmiştir. Tanıklıktan çekilme üç sebeple sınırlandırılmıştır: kişisel 
nedenlerle, sır nedeniyle ve menfaat ihlali nedeniyle çekilme şeklindedir ve üçü için ayrı 
düzenleme vardır. Kanunda düzenlenmemiş bir hal nedeniyle tanıklıktan çekilme imkanı 
yoktur. Dolayısıyla tanıklıktan çekilme hali sınırlı sayıdadır ve kanunda düzenlenmiş olan 
haller haricinde söz konusu olamaz.  

M. 249’da düzenlenen sır kavramının kapsamını nasıl belirlemeliyiz? Tüm meslek 
sırları bu kapsamda yer alır mı? Genel kanaat bu maddenin dar anlamda yorumlanması 
gerektiğini kabul etmektedir. Devletin varlığını tehdide sokacak haller sır olarak 
değerlendirilmelidir. Bu hallerin varlığı halinde, hukuk yargısında tanıklıktan çekinme talebi 
yerinde görülecektir, ceza yargılamasında farklı olabilir. Kişinin beyanıyla hem kendisi hem 
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de devlet bakımından önemli sonuçların ortaya çıkması söz konusu olacak ise tanıklıktan 
çekilebilecektir. 

Bunun dışındaki mesleki sırlarda tanıklıktan çekilme nasıl olabilir? Mesleki sırlar söz 
konusu olduğunda bu sırların bir de muhatabı vardır; doktor ile hasta, avukat ile müvekkil, 
banka ile müşteri gibi. O muhatap kişilerin icazeti olduğunda sır ortadan kalkar ve beyanda 
bulunma mecburiyeti ortaya çıkar. M. 249’da yatan asıl özellik bu şekildedir. Avukatlık 
Kanunu’na göre ise müvekkil sırrın açıklanması için izin vermiş olsa dahi avukat tanıklıktan 
çekilebilecektir. 

Meşruhatlı davetiye ile tanığın çağırılma mecburiyeti vardır. M. 252’de tanıklıktan 
çekinmenin ileri sürülmesi düzenlenmiştir. Çekinmek isteyen tanık, çekinme sebebini ve bu 
sebebi gösterir delilini sunması gerekmektedir. Bu sebebin ispatlanması için her türlü delil 
kullanılabilecektir. Üçüncü fıkrada yer alan inceleme, taraf veya taraf vekillerinin katılmasıyla 
gerçekleştirilen bir ön sorun olarak değerlendirilmelidir. Hakim resen bunu 
gerçekleştirmemelidir.  

Tanık deliline itiraz edilebileceği gibi bundan farklı olarak tanık listesine de itiraz söz 
konusu olabilir. Tanık delili ile ispatı caiz olmayan bir vakıa söz konusu ise, bunun tarafça ileri 
sürülebilmesi dilekçeler teatisi aşamasında mümkündür. Tanık listesinde belirtilmiş kişilerin 
tanık beyanında bulunma imkanlarının olmadığı yönündeki iddia – örneğin tanığın tüzel 
kişinin yönetim kurulunda yer aldığı gibi – m. 141’den etkilenmeyecektir. Hatta tanık olarak o 
kişi dinlenirken dahi, m. 255’den hareketle bu muhalefetin ortaya konulması mümkündür. 
Her ikisinde de ayrı ayrı muhalefet gösterme imkanı kabul edilmektedir. 

Tanığın mahkemede duruşma esnasında dinlenilmesi esastır, ancak istisna olarak 
keşif esnasında da tanık delilinden yararlanılması mümkündür. Keşif delilini oluşturan 
tutanağa da o tanık delilinin içeriğinin kaydedilir. Bununla birlikte istinabe suretiyle tanık 
dinlenilmesi kabul edilmektedir. Resen araştırma ilkesinin olduğu davalarda ikinci kez tanık 
listesi verilebilir. En başa dönelim. İsmen tanık listesinde zikredilmiş, tebligat masrafı 
yatırılmamış olsa bile, ikinci olarak da gösterilen tebligat adresi hatalı olsa bile, tanıkların 
dinlenileceği duruşmada tanık hazır bulunursa mahkeme, tanığın beyanına başvurmak 
zorundadır. Aksi durum tanıkların hiçbir şekilde dinlenmemesine sebep olur. Dolayısıyla tanık 
listesinde olmayan bir kişinin dahi, bu şekilde dinlenilmesi mümkündür.  

 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU                                                                                                             Sayfa 1 
 

 

  

MEDENİ USUL HUKUKU  

3.SINIF 2.ÖGRETİM  

DERS NOTU 

(20.03.2019 -21.03.2019) 



 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU                                                                                                             Sayfa 2 
 

1.DERS                                                                             20 MART  

                                             TANIK (Devam) 

         Tanık gösterme şekliyle ilgili olarak, muhakkak dava taraflarının diğer delillerde olduğu 
gibi, tanık deliline dayandıklarını belirtmeleri şart. Bu hususa ilişkin olmak üzere, tanık delili 
de diğer deliller gibi, davanın taraflarınca hangi süre içinde beyan edilme mecburiyetindeyse, 
aynı hususa riayet edilmek zorundadır. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi içinde tanık deliline 
dayanılıp dayanılmadığını mutlaka tarafça ifade edilmek zorundadır. Bunun son periyodu 
elbette ki dilekçeler teatisi aşamasının sonuna kadar gerçekleşebilir. 

         Resen tanığa müracaat edilebilmesi mümkün değil. Bu sadece resen araştırma ilkesinin 
olduğu davalarda olabilecek bir husus. Tanığın ayrıca iki halden birini taşıması lazım. 

         1-Hukuki işlem ya da hukuki fiille ilgili tanık olarak dinleneceği vakıa: Bizzat görmüş 
bizzat huzurunda gerçekleşmiş, bizzat o hukuki fill/işlemle, ispat konusu vakıaya temas etmiş 
bir gerçek kişi olması lazım. 

         2-Davanın taraflarından biri olmamalıdır. İstisna: İhtiyari dava arkadaşlarının her biri, 
bir diğer dava arkadaşının davasında tanıklık yapabilmekteydi. Mecburi dava 
arkadaşlığında böyle bir durum yoktu. 

         Bir diğer nokta: Tanığın mutlaka hakim huzurunda dinlenmesi, yeminin eda ettirilmesi 
suretiyle geçerlidir. Bu beyan ispat edilecek, vakaya özgülenecek mi, özgülenmeyecek mi 
tartışmasını yapacak olan hakimdir. Hakim bu kanaati oluştururken, HMK 152 uyarınca 
duruşma esnasında tanığa taraf vekillerinin soru sormasına müsaade etmek 
mecburiyetindedir. Bu bir haktır, bir yükümlülük değil. Dolayısıyla hakim kendiliğinden 
tanığın dinlendiği duruşmada taraf vekili varsa hatırlatma babında ya da yönlendirerek, 
taraf vekilinden tanığa soru sormaları yönünde bir talepte bulunmamalıdır. Bu bir hak olarak 
istifade edilebilecek yöntem. Bu hakkı kullanmak için müracaat edildiyse, taraf vekili bu 
haktan yararlandırılmalıdır.  

         Tanık listesi ile ilgili hususa bir kez daha değinelim.Tanık listesini bir kez verebiliyoruz, 
bu husus kamu düzenindendir. Tanık listesinde gösterilen gerçek kişiler, taraflardan biri  
olamaz. Adres olmalı, eğer imkan dahilindeyse T.C. Kimlik numaraları da bulunmalı. Peki T.C. 
vatandaşı olmayan biri tanık olabilir mi? Yabancı biri tanık olarak bildirilecek ise, bu durumda 
en azından kimlik bilgilerini ortaya koyacak şekilde pasaport bilgileri bulunmalı. Çünkü o da 
duruşmaya çağırılacak, tebligat yapılması gerekmektedir. Türkçe esas olduğu için, bir 
çevirmen vasıtasıyla dinlenecek, hakim ilgili delilin analizini kendisi gerçekleştirecektir. 

         Dolaylı yoldan vakıanın varlığını duymuş ya da bu hususun gerçekleşeceğine dair bir 
görüşme geçmiş olan kişiler de tanıklık yapabilir. Dolayısıyla doğrudan temas etmiş olmasa 
bile, hem işlem hem de hukuki fiil açısından, gerçek kişi dolaylı yoldan öğrendiğini ileri 
sürerek de tanıklık yapabilir ama hakim, bu nitelikteki tanığı dinledikten sonra, asıl hukuki 
işleme/fiile temas etmiş, görmüş, huzurunda gerçekleşmiş gibi davranmayacak. Orada 
şüphe var, tam ispatı sağlama kuvveti söz konusu olmayacaktır.Hakikate yakın ispatta, bu 
nitelikte tanık beyanı esas alınabilir. Vakıanın tam ispatının arandığı, yargılamada bu 
nitelikteki tanık beyanı vakıayı anlayabilmek, vakıayla ilgili genel hatları çözebilmek için 
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kullanılır. Sırf dolaylı yoldan tanık olmuş kişi, tam ispatı sağlayan bir delil değildir. Sanki 
üçüncü kişi dinleniyormuşçasına o tanığın beyanı alınır, başka takdiri delillere vakıanın ispati 
için muhtaçtır. Hakim tarafından başka takdiri delillerin de aranması gerekir. Yaklaşık ispatın 
gerçekleşeceği yargılamada ise bu geçerli olmayacaktır. 

         Tanık listesi verildikten sonra, tanıklar duruşmaya hazır edildi. Hakim tanıkların bir 
kısmını dinledi, yeterli gördü. Kanunda yeterli gördüyse böyle bir imkan var, diğer tanıkları 
dinleme mecburiyetinde değil. Bu durumda taraf, eksik ya da dinlenmemiş tanıklarda 
dinlenseydi, mahkemenin kararı başka yönde gerçekleşecekti şeklinde bir istinaf sebebi ileri 
sürebilir mi? 

         -Cevap: EVET, Bu bir istinaf sebebi olarak ileri sürebilir. Bölge adliye mahkemesi, bu 
gerekçeyle müracaat edilmiş istinaf halinde hangi durumu görürse bu istinaf sebebi başarıya 
ulaşır, ne zaman hukuk mahkemesi kararının kaldırılması yönünde karar verilebilir? Delil 
yokluğunda. 

         1-Eğer dinlenmiş olan tanıklar tam ispat için yeterli görülmüş ve bu gerekçede 
belirlenmiş ise, tanıkların tümü A vakıasına özgülenmiş ve özgülenmiş on tanığın beş tanesi 
dinlenmiş ve tam ispatın varlığı/yokluğu hakkında kanaat kesp edilmişse, bu gerekçeyle 
istinaf başvurusu başarılı olmaz. Gösterilmiş olan on tanığın üç tanesi A vakıası, iki tanesi B 
vakıası, üç tanesi C vakıasına çağırılmış olmasına rağmen, hakim tüm vakıalara şamil olmak  
üzere, ilk dinlediği üç kişiyle ilgili beyan almış ise, bu sebeple istinaf müracaatı başarılı 
olacaktır. 

         2-A vakıasına özgülenmiş üç tane tanık var. Bunların birbiriyle çelişen beyanları var. 
Dördü,beşi dinlemedi. Bu durumda da istinaf müracaatı  başarılı olacaktır. 

                                                           BELGE 

Belge 

MADDE 199- (1) Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, 
senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile 
elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre 
belgedir. 

         İsviçre medeni usul kanunundaki belge kavramının tamamen Türkçeleştirilmiş halidir. 
Bu sebeple belge kavramının faydası bize entegre edilmeye çalışılmış, bu sebeple 6100 sayılı 
HMK’da belge diye bir düzenleme var. 1086 sayılı HMUK’ta tabir olarak yer alıyordu fakat 
açıklama olarak yer almıyordu, bu da bir karışıklığa sebep oluyordu. 6100 sayılı kanun, belge 
ve senet karışıklığını engellemek için, İsviçre’den alıp HMK’ya adapte etti. 

         1-Belge taşıyıcısı olacak. 

         2-Belgenin taşıdığı bilgi, vakıaya yönelik olacak: Davada konu edilmiş, davada ihtilaflı 
olan vakıaya dokunan bir bilgi, belge tarafından taşınıyor olacak. 

         Bu iki unsur varsa bu belge olarak davada kullanılabilir. Dolayısıyla ispat vasıtası olan 
belge delili, o vakıanın hakimi bağlayıcı nitelikte bir delil olarak değerlendirmesine imkan 
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tanımayacaktır. Belgenin imkan dahilinde ise, başka takdiri delillerle de takviye mecburiyeti 
vardır. Ancak bildiğiniz gibi şunu da söylemiştik: Bizim yargılama hukuk sistemimizde kesin 
delille ispat; istisnai hallerde kanun bunu sınırlamış. Kesin delille ispat mecburiyeti olmayan 
vakıaların tamamı, takdiri delillerle tam ispat edilebilme imkanına sahip. Bu sebeple HMK 
199’daki belirtilmiş olan bilgi taşıyıcılarının davada delil olarak kullanılması halinde, özellikle 
hukuki fiillerde tam ispatı sağlayabilen bir delil olarak kullanılabilecektir. Bunun üzerinde bir 
tartışma da yoktur. 

         Problem kesin delil kullanılması gereken hallerde belgenin kullanılıp 
kullanılmayacağında çıkıyor. Senetle ispat kuralı… Belge, senetteki unsurlardan birinin eksik 
olması halinde ortaya çıkan bir delil. Bu durumda senetle ispat kuralının istisnalarından en 
önemlisi olan, delil başlangıcının içine girmiş oluyoruz. Belge delil başlangıcının anahtarıdır. 
Elinde belge olan, delil başlangıcını elde etmiş demektir. Senetle ispat kuralını 
yumuşatabilmemiz için, kullandığımız en önemli materyal dolayısıyla belgedir. Belgenin 
çeşitli ihtimallerde karşımıza çıkabileceğini HMK 199 saymış ve başka şeylerin de belge olarak 
değerlendirebileceğini ortaya koymuş. Burada önemli olan şey Bilgi Edinme Kanunu 
biliyoruz. BEK madde 3’te açıklama yapılmış. 

d) Belge: Kurum ve kuruluşların sahip oldukları bu Kanun kapsamındaki yazılı, basılı 
veya çoğaltılmış dosya, evrak, kitap, dergi, broşür, etüt, mektup, program, talimat, 
kroki, plân, film, fotoğraf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen 
her türlü bilgi, haber ve veri taşıyıcılarını, ifade eder. 

         HMK 199 ile doğrudan bağlantılıdır. Sebep: taraf delil toplarken BEK uyarınca 
hasmından, üçüncü kişiden delil toplayabilsin, oluşturabilsin. En azından belgeye 
kavuşmasının önünde bir engel olmasın diye, hem Avukatlık Kanunu hem de HMK açısından 
bu düzenlemenin BEK ile bağlantılı olması ile çok önemli bir düzenleme olmuştur. Elbette 
belgenin senedin içinde olduğunu da görüyoruz. 

         Belgelerin sunulması ayrıca geçtiğimiz derslerde HMK 223,215 gibi madeelerde 
görmüştük. Belgelerin dava dosyasına ibrazı, hasmın belgeyi sunma mecburiyeti gibi 
kanunda yer alan düzenlemeler; 

         1-HMK 199’daki belgeyi ihtiva etmekte. 

         2-Senedi de ihtiva etmekte. 

         Elinde 3. kişinin ya da hasmın senet varsa, yine aynı şekilde dava dosyasına sunma 
mecburiyeti var dolayısıyla. Belge kavramının kullanıldığı HMK daki diğer hükümler açısından 
da aynı zamanda senet noktasında da tarafların riayet etmesi gereken halleri 
düzenlemektedir. Belge çünkü üstü başlık olarak yazılmış. 

         VUK (Vergi Usul Kanunu) 257.maddesinde de belge var. VUK’ça elde edilmiş bir belgeyi 
de hukuk yargılamasında da belge olarak kabul ediyor, değerlendiriyoruz. Dolayısıyla belge 
türü çok geniş bir perspektifi kazandırıyor. Bu önemli bir imkan aynı zamanda bir HAK. 
Hakim sunulmuş olan belgenin sadece elektronik veriyse resen sıhhatini tetkik etmek 
zorunda. Bunun haricindeki hallerde aleyhine o belge kullanılan taraf açıkça muhalefet 
etmek mecburiyetindedir. 
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                                          BİLİRKİŞİ DELİLİ 

         Bilirkişi delili de tanık delili gibi hukuk yargılamasında çok sık müracaat edilen, bazen 
müracaatın zorunlu olduğu bir delildir. Bilirkişiye hakim tasarruf ilkesinin cari olduğu/resen 
araştırma ilkesinin cari olduğu davada da RESEN bilirkişi deliline müracaat edebilir. Keşifte 
de aynısını göreceğiz. Elbette taraf bilirkişi delilini kullanacaksa bunu delili dermeyan edeceği 
süreç içerisinde delillerin hasredilmesi kapsamı altında ileri sürmek mecburiyetindedir. 

         Bunu gerçekleştirmedi, bilirkişi delilini sunmadı. Hakim, hal gerektirir, mecburiyet hasıl 
olursa, resen bilirkişiye müracaat edecektir. Hakim şu şekillerde resen başvurabilir: 

         1-Usul ekonomisi ilkesinin gözetildiği haller, 

         2-Davanın konusu itibariyle bilirkişiye gitme mecburiyeti varsa: Soy bağının reddi, taraf 
gösterilmiyor. Elbette hakimin çözebileceği bir mesele değil. Belirsiz alacak davasında da 
davanın bu niteliği itibariyle bilirkişiye resen gitme mecburiyeti hasıl olacak. Eğer sahih, 
geçerli, isabetli bir belirsiz alacak davası kurgulanmış ise, yine resen bilirkişiye gitme 
mecburiyeti olacaktır. Bu hallerde hatta durum mecburiyet arz eder. Bu bahsettiğimiz 
örneklerde hakimin mecburen gitmesi yollardır. 

         Bunun haricinde hakimin resen gidebileceği bir yol, taraf bu delile dayanmamış olsa 
bile tahkikat aşaması içinde ortaya çıkmış bir vakıa söz konusu ise, bilirkişi marifetiyle 
çözülmek mecburiyetindeyse, hakim bunu takdir edip resen müracaat edebilir. Farzımuhal: 
HMK 145’e göre delil sundular. Dolayısıyla bu delillerin analizini ihtiyaç var, burada hakim 
zorunlu olarak bilirkişinin kapısını çalmaktadır. İşte burada davayı aydınlatma ödevi 
kapsamında, resen müracaat edilmesi gereken bir hal ortaya çıkıyor. Riayet etmedim, 
bilirkişiye hiç gitmeden, bu hal ortaya çıkmasına rağmen kararını da verdi. Mutlak bir istinaf 
sebebi değildir. Bu durumda istinaf mahkemesi, otomatik olarak kararın kaldırılacağını 
değerlendiremez. Eğer yapılmamış olan bilirkişi incelemesi neticesinde verilmiş olan karar 
bilirkişi incelemesi yapılsaydı farklı olacak idiyse, sadece bu halde istinaf sebebi olarak 
kabul edilecektir. Mutlak bir istinaf sebebi olmayacak. Dolayısıyla burada hakimin davayı 
aydınlatma ödevi kapsamındaki ilkeler bahsinde gördük. Bilirkişi deliline resen  müracaat 
edip etmemesi gerektiğini değerlendirebileceği bir durum vardır. 

         Bilirkişi delili sadece dava tarafınca gösterilmiş, kim olacağı gösterilemez ama niteliği 
tesis edilebilir. ’’Ben veteriner isteyeceğim” diyebilir. Ancak, isim zikredebilmesi mümkün 
değil. Çünkü hukuk yargılamasında bilirkişi mahkemece atanır. Tarafların ittifakıyla, tarafların 
yaptıkları sözleşmeyle bir 3. kişinin bilirkişi olarak belirlenebilmesi mümkün değildir. Bu 
bütün hukuk yargılaması için geçerlidir. 

Bilirkişi İncelemesi 

Bilirkişiye başvurulmasını gerektiren hâller 

MADDE 266- (1) Mahkeme, çözümü hukuk dışında, özel veya teknik bilgiyi gerektiren 
hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut kendiliğinden, bilirkişinin oy ve 
görüşünün alınmasına karar verir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki 
bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. 
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         Açıkça hukuk bilimi dışındaki hallerde müracaat edilebileceği belirtilmiş. Eski kanunda 
da aynı ifade olmasına rağmen, uygulamada çok sayıda hukukçu bilirkişi faaliyet 
göstermekteydi. Üniversitelere de bu bilirkişi raporu da gönderilmekteydi. Hukukçu bilirkişiyi 
HMK 266 yasaklamış kesinlikle, ayrıca bilirkişilik kanununda ve hakimler savcılar kanununda 
da yasaklanmış. Açıkça diyor ki ‘’Eğer hakim yargılama faaliyetinde hukukçu bir bilirkişiye 
müracaat ettiyse bu bir disiplin suçudur.’’ diyor. Soruşturma sebebi olarak değerlendirmiş. 
Üç yerden hakimi bağlıyor. Dolayısıyla bu durum minimalize edilmiş halde. Ama bildiğiniz 
üzere, hukukun çok spesifik dalları var. Bu dallarda hukukçu bilirkişiye müracaat edebilme 
mecburiyeti hasıl olabilmektedir. Özellikle yabancılık unsuru taşıyan, yabancı hukukun tatbik 
edileceği yargılamalarda gerçekleşebilmektedir.Yargıtay’ın uygulaması ve kanunda da tolere 
edilen nokta sadece budur. Bunun dışında tavsif hakime aittir. Hakimin tavsif yetkisi 
üzerinde hiçbir bilirkişinin gölgesi olmamalıdır. Bütün usul kanunları bunu kabul 
etmektedir. Bizim usul kanunumuz da bunu tasdik etmektedir. 

         Hukuk biliminin dışındaki saha esas alınırak, bilirkişinin belirlenmesi gerekir. Bu 
kapsamda bir ayrımımızı daha hatırlayalım. Hukuk bilimi dışında, ama genel entelektüel bilgi 
açısından hakimin görebileceği, belirleyebileceği bir hal yine bilirkişiye gidilemez. Bu iki hal 
varsa eğer hakim ispatı gerektiren vakıa noktasında bilirkişiye gitme imkanına sahip olacaktır. 
HMK 266 uyarınca anayasaya aykırılık iddiası ileri sürüldü; hukukçu bilirkişi olması için, AYM 
Kasım 2018’de anayasaya aykırılık iddiası talebini reddetti. Halihazırda varlığını devam 
ettiren bir durumdur. Tavsif yetkisinden bahsetmişken, HMK 266’ün HMK 33’e bağlantısını 
kurmak zorundayız. Altlama faaliyetini ancak hakim yapar. Mali müşavir bilirkişi dosyayı 
alıp çalışıyor. ’’Davacı ticari defterlerle iddiasını ispat etmiştir.’’ diyor, bu bilirkişilikten 
men’i sonuçlamaktadır. Hakimin üzerine bırakılmış olan yetkiyi hukukçu olan/olmayan 
bilirkişi kullanama,z sadece kendisine sorulmuş olan soruları cevaplamakla mükelleftir. Bu 
ayrıntılar için zaten bilirkişilik kanununu inceleyeceğiz. 

Bilirkişi sayısının belirlenmesi 

MADDE 267- (1) Mahkeme, bilirkişi olarak, yalnızca bir kişiyi görevlendirebilir. Ancak, 
gerekçesi açıkça gösterilmek suretiyle, tek sayıda, birden fazla kişiden oluşacak bir 
kurulun bilirkişi olarak görevlendirilmesi de mümkündür. 

         Tek sayı olması esas alınıyor ama üç beş gibi dosyanın muhtevasına göre tayin 
edilecektir. Bilirkişilik listesine kayıtlı bilirkişiler içinden tayin ederek bu işlemi 
gerçekleştirecektir. 

          Bilirkişilik kanunu yürürlüğe girdikten sonra, UYAP üzerinden bu sisteme bilirkişi 
listeleri tüm mahkemelerin UYAP sistemine entegre edildi. Hakimler önündeki dosyaya 
sıraya  göre bilirkişi dahil etmek zorundadır. Hakim adayı arkadaşlar lütfen buna titizlensin!! 
Çünkü mahkemeler, bazı bilirkişilere alışkanlık kesp ediyor. Elinde 50-60 dosya biriken pek 
çok mali müşavir oluyor. Bunlarla çalışmak dosyaların sıhhati açısından belirli bir süreden 
sonra problem teşkil ediyor. Dosya bu listeye göre birer ikişer dağıtılmalı, bilirkişi listesine 
göre aslında kanun da bunu emrediyor. Bu durum yavaş yavaş oturmaya başladı, buna 
direnen bazı mahkemeler olmasına rağmen. Bölge adliye mahkemesinde bir bilirkişilik kurulu 
var. Bilirkişilik kuruluna şubat ayı itibariyle ihtiyaç oluşturan bilirkişilik kurulları beyan ediliyor 
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ve herkes yerleşim yerindeki bölge adliye mahkemesine müracaat ederek, bilirkişi listesine 
girebiliyor, yeter ki orada belirtilmiş uzmanlığı ispat edebilsin. Yani yüksekokul, üniversite 
mezunu olma gibi şartları yok. 

Bilirkişilerin görevlendirilmesi 

MADDE 268- (1) Bilirkişiler, yargı çevresinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adli 
yargı adalet komisyonları tarafından, her yıl düzenlenecek olan listelerde yer alan 
kişiler arasından görevlendirilirler. Listelerde bilgisine başvurulacak uzmanlık dalında 
bilirkişinin bulunmaması hâlinde, diğer bölge adliye mahkemelerinde oluşturulmuş 
listelerden, burada da yoksa liste dışından bilirkişi görevlendirilebilir. 

(2) Kanunların görüş bildirmekle yükümlü kıldığı kişi ve kuruluşlara görevlendirildikleri 
konularda bilirkişi olarak öncelikle başvurulur. Ancak, kamu görevlilerine, bağlı 
bulundukları kurumlarla ilgili dava ve işlerde, bilirkişi olarak görev verilemez. 

(3) Bilirkişi listelerinin düzenlenmesine, güncellenmesine ve listede kendisine yer 
verilmiş olanların liste dışına çıkartılmasına ilişkin esas ve usuller, ilgili bakanlıkların 
da görüşü alınmak suretiyle, Adalet Bakanlığınca hazırlanacak olan yönetmelikte 
gösterilir. 

         Bunun dışındaki kişilerin de bilirkişi olarak atanması söz konusu olabilir. Özellikle o 
bilirkişi listesinde o mevcut vakıanın ispatı için beyanda bulunacak bir bilirkişi yok ise, yakın 
yargı çevresinde de yok ise, bu durumda hakim resen listede olmayan bir kişiyi bilirkişi olarak 
tayin edebilir, ama bu şartlar kapsamdaysa. 

Bilirkişilik görevinin kapsamı 

MADDE 269- (1) Bilirkişilik görevi, mahkemece yapılan davete uyup tayin edilen gün 
ve saatte mahkemede hazır bulunmayı, yemin etmeyi ve bilgisine başvurulan konuda 
süresinde oy ve görüşünü mahkemeye bildirmeyi kapsar. 

(2) Geçerli bir özrü olmaksızın mahkemece yapılan davete uyup, tayin edilen gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunmayan yahut mahkemeye gelip de yemin etmekten 
veya süresinde oy ve görüş bildirmekten kaçınan bilirkişiler hakkında, tanıklığa ilişkin 
disiplin hükümleri uygulanır. 

         Bilirkişinin görevinin kapsamı hakim tarafından belirlenir. Hangi vakıalarla ilgili olmak 
üzere bilirkişilik faaliyetinin gerçekleşeceği hakimin ara kararında tespit ettiği hükümle 
belirlenecektir. Bilirkişi de bu çerçevenin kapsamından taşmaksızın, bilirkişi beyanını 
raporunu hazırlamak zorundadır. Davanın tarafları da bilirkişinin görevinin kapsamı için 
talepte bulunabilirler, fakat esas olan hakimin belirlemesidir. Dosyayı bizzat bilirkişi 
kalemden teslim alır, teslim tesellüm belgesi yapılır ve azami olarak üç ay içinde bilirkişilik 
raporunun hazırlanıp dosyaya sunulması talep edilir. Bu üç ay bazı hal gerektiriyorsa, 
mecburiyet varsa +3 ay uzatılabilir daha fazla uzatılamaz.Bir aylık süre de verebilir, iki 
haftalık süre de verebilir,bunlar kesin süre değildir. Hakimin müracaat üzerinden arttırma 
imkanı var. 

      HMK 270 bu önemli bir hükümdür. 
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             Bilirkişilik görevini kabulle yükümlü olanlar 

MADDE 270- (1) Aşağıda sayılmış olan kişi ya da kuruluşlar, bilirkişilik görevini kabulle 
yükümlüdürler: 

a) Resmî bilirkişiler ile 268 inci maddede belirtilmiş bulunan listelerde yer almış 
olanlar. 

b) Bilgisine başvurulacak konuyu bilmeksizin, meslek veya zanaatlarını icra etmesine 
olanak bulunmayanlar. 

c) Bilgisine başvurulacak konu hakkında, meslek veya sanat icrasına resmen yetkili 
kılınmış olanlar. 

(2) Bu kişiler, ancak tanıklıktan çekinme sebeplerine veya mahkemece kabul edilebilir 
diğer bir sebebe dayanarak, bilirkişilikten çekinebilirler. 

         C bendindeki ilk akla gelecek olan bu bapta adli tıptır. Bir mahkeme tarafından görev 
kendisine tebliğ edildiyse, iade etme imkanı içinde değildir. Üniversiteler de resmi bilirkişi 
olarak kabul edilir. Eğer ihtiyaç hasıl olursa, bilirkişi listesine de kayıt olmuyor ama 
üniversitenin ilgili birimini bölümünü de o fakülteye tebliğ edilir. Şimdi ne oldu, üç tane 
kanundan kapıyı kapadık, bu kanundan kapı açıldı, bunu hukuk için söylüyorum. Birçok 
fakülteye bunu göndermekteler farklı olarak. Bundan kaçınmak için ‘’Yeterli öğretim 
üyemiz yok, şu an çok yoğunuz’’ gibi nedenler sunuluyor. Bu bilirkişiler tanıklıktan 
çekinmeye başvurarak bilirkişilikten çekilebilir. 

         HMK 271’e göre bilirkişilik görevi başlamadan göreve başlayacak olanlar tarafından eda 
edilir ve ardından herkes bir tutanak imza eder. Bu imzalanmış tutanak da bilirkişilik bölge 
kurulunda saklanır. Daha sonra alacağı dosyalar açısından tekrar yemin etmesi gerekmez. 

         HMK 272=HMK 34 ve devamı hakimin yasaklılığı ve reddi. Buradaki atfın sebebi 
bilirkişilik kanunu bilirkişiyi hakim yardımcısıymışçasına ele alır. Çünkü bu tartışıldı, bilirkişi 
hakim yardımcısı değildir, bir delildir fakat düz kanun okumasında, sanki 
yardımcısıymışçasına ele almış. Bundan dolayı hukuki sorumluluğu yok, bundan dolayı ret, 
yasaklılık hallerini hep hakimdeki statüye bağlamış. Oradaki esas hükümleri bilirkişi açısından 
da değerlendirmeye tutmuş. HMK 34’te yasaklılık hallerinde genelleme yapacak olursak, 
hakimin objektif karar verme yetisini mutlak gören hallerdi. Bunlardan çoğu olarak akrabalık 
ilişkisi üzerine inşa edilmiş. Bilirkişi dosyayı aldığı an, HMK 34’le yüklü müyüm değil miyim 
diye bir bakacak. 

         İstanbul’da da çok olmamakla beraber, küçük şehirlerde çok görülüyor. Bilirkişilik yapan 
havuz zaten çok dar, oradaki tüzel kişiler de dar. Bilirkişilik havuzundaki kişiler, aynı zamanda 
o tüzel kişinin içindeler, çalışıyorlar ya muhasebesini tutuyor, ya yönetim kurulu üyesi… Ya 
yasaklıdır ya da ret haliyle maluldür. Yine davanın taraflarından birisi tüzel kişi ise titizlenmek 
gereken hal. Gerçek kişilerde bu zaten çok net görülüyor. 
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         Yıl 1999’da ben Kadıköy adliyesinde  avukatlık stajı yapıyordum, o zaman da depremden 
sonra Fenerbahçe stadı yeniden yapılıyordu. Deprem sonrası onu vesile ederek dere 
yatağında tribün yenilemesi adıyla inşaat yapıyorlardı. Hem büyükşehir belediye hem de 
Kadıköy Belediyesi dava açtı ve dava Fenerbahçe Kulübü lehine ilerliyordu. Belediyeler 
hakimin yasaklılığı ve reddini talep etti. Sebep: Hakimin fenerbahçe kongre üyesi olması 
sebebiyle. Bu davadan karar çıkamayacağını savundular. Kanaatiniz nedir? Bilirkişi de aynı 
şekilde geçerlidir. 

         Menfaati yok,dava sonucunda verilecek karar hakim ya da bilirkişinin maddi 
menfaatine doğrudan tesir etmeyecek ise ret hali söz konusu olmaz. Hissedarı,ortağı vs. 
olsa burada menfaat var. Lehine de olsa, aleyhine de olsa müspet menfi bir maddi açıdan bir 
temsil havası olacak. Bilirkişi eğer o tüzel kişiliğin yönetim kurulu üyesiyse, müdürüyse o 
tarafla doğrudan mündemiç oluyor. Bu durumda yasaklılık hali olur. 

2. Ders 

Yasaklılık ya da ret haline ilişkin talep bilirkişiyi tayin eden mahkemeye yapılır, 
mahkeme kabul ederse kesindir. Ret talebinin reddedilmesine ilişkin kararlara karşı ise 
kanun yolu açıktır. M. 272/4’te düzenlenmiştir. 

Kanun esasen bilirkişiye soru cevap sistemi içerisinde faaliyet göstermesini 
istemektedir. Bu sebeple, bir bilirkişiden dosya ile ilgili genel kanaatin arz edilmesi talebi 
mümkün değildir. Kanun net bir şekilde soru ve cevap şeklinde bilirkişilik faaliyetinin 
gerçekleştirilmesini istemektedir. Bilirkişinin dosyada faaliyet göstermemesi gerektiğine 
ilişkin bir mazereti varsa, bir hafta içinde görevlendirmeyi yapan mahkemeye m. 275 
uyarınca bildirme yükümlülüğü vardır. 1 haftaya riayet etmemesi, disiplin sorumluluğuna yol 
açacaktır. 

 Bilirkişi görevini bizzat yerine getirmekle yükümlüdür (m. 276). Bilirkişi görevini tetkik 
edemez. Tetkik yetkisi, avukatlara tanınmış bir yetkidir. Yani ya dosyadan el çekecek ya da 
verilen görevi tamamlayacaktır. Sır saklama yükümlülüğü m. 277’de düzenlenmiştir. Bu 
yükümlülük Bilirkişilik Kanunu ve yönetmeliğinde de düzenlenmiştir. Bilirkişi inceleme yaptığı 
dosyada, hele ticari işletme söz konusu ise, o işletmenin tüm sırlarına; sermaye yapısına, 
pazarlama taktiklerine vs. haiz olmaktadır. Eğer buradan aldığı bilgileri kendi profesyonel 
hayatında kullanmış ya da kullandığına işaret eden, kullandığını ortaya koyacak nitelikte 
hususlar belirlenirse, TCK uyarınca suç oluşacaktır. 

Bilirkişi raporuna itiraz için 2 haftalık kesin süre öngörülmüştür. Bilirkişinin taraflara 
bildirilmesi bazı hallerde duruşma esnasında gerçekleşirken, bazı hallerde ise tebligat 
vasıtasıyla yapılır. Tebliğden itibaren 2 hafta içinde itiraz etme mecburiyeti vardır. Eğer 
taraflardan sadece birisi bilirkişi raporuna itiraz etmiş, örneğin sadece davacı itiraz etmiş ve 
davalı itiraz etmemiş ise, o bilirkişi raporunda davacı lehine olan tespitler usuli müktesep hak 
doğuracaktır. İkinci bilirkişi raporunda raporunu düzenleyen aynı ya da farklı bilirkişi, 
davacının aleyhine olacak nitelikte tespitte bulunamayacaktır. Bulunmuş olursa eğer, o ikinci 
bilirkişi raporuna karşı usuli müktesep hak iddiası noktasında bir müracaatta 
bulunulabilecektir. Bir haktır ve bunun sonucu olarak, üçüncü bir bilirkişi raporunun alınması 
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ya da hakimin aleyhe olan bilirkişi raporundaki tespitleri göz önüne alması mümkün 
olmayacaktır. Yargıtay içtihatları bu şekilde kabul etmektedir. 

Bilirkişi delilinin takdiri delil olduğunu tasdik eden hüküm m. 282’dir: “Hakim, 
bilirkişinin oy ve görüşünü diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirir.”. Hangi hallerde 
hakim, bilirkişi raporuna bağlı şekilde karar verebilir? Dersin başında söylediğimiz durum, çok 
net örnekler olan soybağının tespiti, Adli Tıp Kurumunun vermiş olduğu bilirkişi raporu. Artık 
bu hallerde hakim tersine bir karar verme imkanına sahip değildir. Peki hangi hallerde Adli 
Tıp Kurumunun ‘%99,9 oranında babadır’ şeklindeki raporu delil kuvvetini kaybedebilir? 
Bilirkişi raporu takdiri delildir ancak bu nitelikteki davalarda bağlayıcıdır, bununla birlikte bu 
raporun hukuka aykırı olduğunun ileri sürülmesi sahtelik iddiası halleri söz konusu olabilir. 

Sahtelik iddiası doğduğunda müstakil bir itirazdır, yani dava konusudur. Dolayısıyla bu 
hallerde bilirkişi raporunun bağlayıcı niteliğini bertaraf edebilmek için sadece bu imkan söz 
konusudur. Bu nitelikte olmayan bilirkişi raporları ise hakim tarafından takdiren 
değerlendirilecektir. Elbette ki m. 282’deki durum hakimin keyfen karar vermesine sebep 
teşkil etmeyecektir. Özellikle dava dosyasında birden fazla bilirkişi raporu alınmış olmasına 
rağmen hakim gerekçeli kararında hiç bilirkişi raporlarından bahsetmeden esasa ilişkin karar 
vermiş ise bu bir istinaf sebebidir. Hakim tarafların talebiyle olsun ya da resen olsun birden 
fazla bilirkişi raporuna müracaat etti, ancak bilirkişi raporuna esasa ilişkin karar verirken hiç 
değinmediyse; ilkeleri ihlal etmiş olur, ikinci olarak tarafların sunduğu ya da kendinin 
topladığı delili incelemiş olur. Bundan dolayı m. 282’ye göre hakim, bilirkişi raporunu 
kullanmayabilir ya da neden delil mertebesine ulaştırdığını en azından bir cümleyle zikreder. 
Örneğin diğer takdiri delillerle tahkim edilmiş o vakıa açısından tam ispat halinin olduğu 
kanaatine varılmıştır şeklinde açıklaması yeterlidir. 

M. 283’te bilirkişinin gider ve ücreti düzenlenmiştir. Her yıl Adalet Bakanlığı bir cetvel 
yayınlar ve bu cetvel üzerinden bilirkişilik ücreti tayin edilir. Delil avansına ilişkin hatırlatma 
yapalım, eğer davanın tarafları bilirkişi deliline dayanmış ise avans olarak gösterilmesi ve bu 
avansın yatırılması gerekir. Dolayısıyla bilirkişi ücreti tarafların üzerine yükletilmiş, hakim 
resen karar vermişse bütçesinden karşılayacaktır. 

Bilirkişi kamu görevlisi statüsündedir ve her kamu görevlisinin taşıdığı sorumluluğu 
taşımaktadır. Cezai, hukuki ve disiplinel sorumluluk halleri bulunmaktadır. Hukuki 
sorumluluk m. 285’te düzenlenmiş ve hakimin hukuki sorumluluğu gibi yargılama 
yapılacaktır. Dava devlete karşı açılacak ve sonra rücu edilecektir. Bilirkişi öyle bir rapor yazdı 
ki, tamamen hatalı, dosyayla hiçbir ilgisi yok ya da rüşvet aldı. Bu raporu hazırlayan bilirkişiye 
karşı hukuki sorumluluk davasının açılabilmesi için temel şart, hakim bu bilirkişi raporuna 
dayanarak esasa ilişkin hüküm tesis etmiş olmasıdır. Eğer rapor hükme dokunmamış, hükme 
temas etmemiş ise, o bilirkişiyle ilgili hukuki sorumluluk doğması söz konusu değildir. Cezai 
ve disiplin sorumluluğu elbette doğacaktır ancak zarar söz konusu olmadığı için, hukuki 
sorumluluk da doğmayacaktır. 

Şimdi Bilirkişilik Kanunu’ndaki hükümlere bakalım. Hukuk, idari ve ceza 
yargılamalarında bilirkişilik faaliyeti gösterilecek ise bu kanun hükümlerine tabidir. Bu 
kanunda not almamız gereken maddeler var, o yüzden sadece o maddelere değineceğiz. 
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Temel ilkeler 
MADDE 3- (1) Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve 

objektif olarak yerine getirir. 
(2) Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar 

dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz. 
Buna göre; ispat etmiştir, ortak kusurludur, suçludur, bu bir ikrardır, isticvap olması 

gerekir gibi beyanlara bilirkişi raporunda yer veremez. İyiniyetli olarak yaptığını farz edelim, 
performans değerlendirmesinde eksi almasına neden olacaktır. Bilirkişilik faaliyetini devam 
ettirmesi için olumsuz sicile sahip olacaktır. 

(3) Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hâkimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle 
çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamaz. 

(4) Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevi bizzat yerine getirmekle yükümlü olup, 
görevinin icrasını kısmen yahut tamamen başka bir kimseye devredemez. 

(5) Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği 
sırların gizliliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten 
sonra da devam eder. 

(6) Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorun açıkça belirtilmeden ve 
inceleme yaptırılacak konunun kapsamı ile sınırları açıkça gösterilmeden bilirkişi 
görevlendirilemez. 

(7) Aynı konuda bir kez rapor alınması esastır; ancak rapordaki eksiklik veya belirsizliğin 
giderilmesi için ek rapor istenebilir. 

(8) Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile bu Sisteme entegre bilişim sistemleri veya 
yazılımlar vasıtasıyla ulaşılabilen bilgiler veya çözülebilen sorunlar için bilirkişiye 
başvurulamaz. 

 

Madde 10’da bilirkişiliğe kabulün şartları düzenlenmiştir. Buna göre bir tüzel kişinin 
bilirkişilik yapması önünde bir engel yoktur, hatta bilirkişilik yapmak için kurulmuş şirketler 
de vardır. Bilirkişilik yapacak olan kimse tek bir bölgeye ismini kaydettirebilir, farklı 
bölgelerde bilirkişi olarak faaliyet göstermesi mümkün değildir. Temel eğitim şartı vardır, 
üniversiteler eliyle gerçekleştirilmektedir. Alanında 5 yıl çalışmak olmak da bir diğer şarttır. 
Hukuk öğrenimi görmüş kişiler hukuk dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olur ve şartları da 
yerine getirirse bilirkişilik listesine kayıt olabilecektir. 

                                                                  UZMAN GÖRÜŞÜ 

Uzman görüşü ceza yargılamasında ve hukuk yargılamasında farklı güçlere sahiptir. 
TCK’daki hükümlerin değerlendirilmesi için uzman görüşünün nasıl ele alınacağı farklı bir 
perspektiftir. Hukuk yargılaması için ise HMK m. 293’te düzenlenmiştir. Uzman görüşü bir 
delil değildir, dolayısıyla bir vakıanın ispatı için kullanılamaz. Bir vakıanın ya da ispatı için 
kullanılan delilin izahı için kullanılabilir. Bu sebeple hakim uzman görüşünü delil gibi 
değerlendirmemeli, tarafların arasında tahkikatın konusunu teşkil eden bir unsur olarak 
görmemelidir. Eski kanun zamanında da şimdiki HMK zamanın da bu şekildedir. 

Uzman görüşü, hukuki anlamda veya teknik anlamda söz konusu olabilir. Davacı ya da 
davalı, kendi taleplerindeki vakıaları ya da delillerin teknik analizini o konuda uzmanlık sahibi 
olan kimselerden alarak dava dosyasına sunabilecektir. Hakimin kanaatini 
kuvvetlendirebilmek için, hakimin o vakıa veya delillerle ilgili teknik altyapıyı anlayabilmesi 
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için, bir nevi taraf beyanı olarak kabul ettiğimiz uzman görüşü tarafın dayandığı vakıa ve 
delillere şahadet eden kimsedir. Hakim bu şekilde uzman görüşünü değerlendirmelidir. 
Hukuk yargılamasında tarafın uzman görüşü alması için sınırlandırıldığı bir saha yoktur. 
Davanın tarafları, her konuda uzman görüşü alabilir. Ancak şunu unutmamalıyız ki; bir dava 
dosyasında sunulmuş olan uzman görüşüyle ilgili hakim, tahkikat aşamasında ilgili uzmanın 
görüşünü almak üzere özel bir duruşma tertip edebilir. Bunu kontrol etme yetkisi hakime 
bırakılmıştır. Hakim kanaatini oluştururken, o mütalaayı da bilgi havuzunun içinde tutacak, 
ancak uzman görüşü bir delil olarak değerlendirilmeyecektir. 

Uzman görüşü, mahkeme tarafından resen müracaat edilebilecek bir husus değildir. 
Resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda da bu kural geçerlidir. Hakim bu eksiği 
sadece bilirkişi marifetiyle giderebilecektir. Tarafın talebiyle bir üçüncü kişiden bilimsel 
görüşün alınmasına ilişkin usul serbest piyasa koşullarına göre gerçekleşecektir. Bilirkişilikte 
ise bir cetvel söz konusudur ve o cetvele göre ücretlendirme söz konusudur. 
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Bilirkişiyi bitirmiş ve uzman görüşünden bahsetmiştik. Bugün keşif delilinden 
bahsedeceğiz. M. 288 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. Keşif delili kendine özel unsurları 
taşımaktadır. Öncelikle aynı bilirkişi delilinde olduğu gibi, keşif deliline davanın tarafları 
dayanabilir, dayanmaması halinde mahkeme de resen keşfe karar verebilir. Eğer vakıaların 
ve bazı delillerin incelenmesi noktasında hal gerektiriyor ise keşif delilinin kullanılması 
yönünde hakim karar tesis ederek, keşif mahalline giderek ilgili vakıa ya da delili inceleme 
konusu yapabilecektir. Keşif, bir takdiri delil olarak kanunda düzenlenmiştir. Keşif delilinin 
değerlendirilmesinde bilirkişilikte olduğu gibi hakimin kanaatini etkileyip etkilemediği esas 
alınmaktadır ve kesin delille ispatı caiz olan hallerde keşif delili kesin delil olarak 
değerlendirilemeyecektir. 

Keşif delili kendine has bir delil olarak karşımıza çıkmaktadır. Hakim beş duyu 
organıyla temas etmek için keşfin yapılacağı mahalle gidecektir ve bunu özel bir duruşma 
günü belirleyerek yapılacaktır. Keşfin yapılacağı yer, duruşmanın yapılacağı yer olacaktır. 
Keşif yapıldıktan sonra tutanak düzenlenecek ve keşifte gerçekleştirilmiş faaliyet bu tutanağa 
kaydedilecektir. Aynı duruşma tutanağı m. 154 keşif mahallinde tanzim edilmek zorundadır. 
Bir diğer benzeşen durum; keşfin yapılması için gereken malzeme bir hakim ve zabıt 
katibidir, m. 154’teki gibidir. Taraf ya da taraf vekillerinin keşfin yapılacağı mahalde bulunma 
mecburiyeti yoktur, onların gıyabında da keşif sıhhatli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun 
tek şartı, keşif mahallinin ve zamanının taraf ve taraf vekillerine tebliğ edilmiş olmasıdır. 
Çünkü hukuki dinlenilme hakkından yararlandırılması, AY m. 36’daki savunma hakkının 
gözetilmesi esastır. Bu da kendine has bir duruşma hali olduğundan dolayı tarafların ve taraf 
vekillerinin mutlaka haberdar olması gereken bir durumdur. Tebligat Kanunu hükümleri 
uyarınca bir davetiye tanzim edilerek, taraf vekillerine bu husus tebliğ edilmek zorunluluğu 
vardır. 

Keşfin yapılacağı mahalde diğer bazı takdiri delillerin de elde edilmesine imkan 
bulunmaktadır. Bunlardan bilirkişi ve tanık başta gelen takdiri deliller olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Özellikle keşfin konusunu oluşturan şey ile ilgili bilirkişinin o sırada bilirkişilik 
faaliyetini gerçekleştirmesi ya da tanık beyanlarının o mahalde alınabilmesi mümkündür. 
Bilirkişi ya da tanık, delil mahiyetindeki beyanlarını keşif tutanağına sunacak, keşif 
tutanağının altı bilirkişi veya tanıklarca imzalanacak ve ayrıca keşfi gerçekleştiren hakim ve 
zabıt katibi de keşfin gerçekleştiğini ispata yarayan tutanağın altını imzalayacaktır. Bunlar 
keşfin kendine has bir usuli işlem olduğunu ortaya koyan gerekçelerdir. Taraf ya da taraf 
vekillerinin imzadan imtina etmesi, keşif delilinin sıhhatine tesir etmeyecektir. Çünkü bu bir 
hakimin tek taraflı usuli işlemidir. Benzerini isticvapta da göreceğiz. 

Keşif delili tahkikat aşamasında gerçekleştirilecektir. Ancak gerek görülür ise ön 
inceleme aşamasında yapılacak faaliyet; dava şartlarının, itirazların incelenmesi, ihtilaflı 
konuların incelenmesi gibi hallerde aynı zamanda keşif delilini de gerekli kılıyor ise ön 
inceleme aşamasında bu hususlarla sadece sınırlı olmak kaydıyla, mahkeme keşif deliline 
müracaat edebilecektir. İstisnai bir durumdur ancak imkan dahilindedir. 

Bu istisna dışında, keşif delili tahkikat aşamasında gerçekleştirilecektir. Tahkikatın 
başlamasından sözlü yargılama aşamasına kadar keşif delilinden yararlandırılması 
mümkündür. Keşif delilinin dilekçeler teatisi aşamasında taraflarca ileri sürülmüş olması 
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gerektiğinin altını da çizelim, daha sonra dermeyan edilebilecek nitelikte bir delil değildir. 
Taraf keşif delilini göstermiş olsa dahi, hakimin kararı olmaksızın keşif delilinden istifade 
edilemeyecektir. Dolayısıyla hakimin kararına muhtaç bir delildir, çünkü bizzat hakim 
tarafından gerçekleştirilir. Tekrar etmek gerekirse; hakimin delil oluşturma amacı taşıyan tek 
taraflı usuli işlemidir. 

Karar verilmeksizin bir keşif delili dosyaya intikal etmiş ise, o delil sıhhatli bir delil 
değildir. Keşfe neden ihtiyaç duyuldu, keşfin konusunun ne olduğu, nerede ve nasıl 
yapılacağı, taraflara ve taraf vekillerine tebliği bir kararla dava dosyasında oluşturulmak 
zorunluluğu vardır. Bu ara karar olmaksızın gerçekleştirilen faaliyet keşif delilinin kurucu 
unsurunu taşımayacaktır. 

M. 289’da yer alan düzenleme, eski kanunda yer almayan yeni bir düzenlemedir. Esas 
olan davaya bakmakta olan mahkemenin keşfi icra etmesidir. Keşif konusu olan vakıa ya da 
delil yargı çevresinin dışında ise, istinabe suretiyle de bunun gerçekleştirilebilmesi 
mümkündür. Burada bir mukayese yapmamız gerekir. HMK m. 400 delil tespitini 
düzenlemiştir, bu konuyu ileride inceleyeceğiz. Derdest olan bir dava sırasında ya da 
derdestlik kazanmamış bir ihtilafla ilgili olarak ileride kullanılacak delillerin muhafaza altına 
alınmasını amaçlayan bir hükümdür. Eğer gelecekte açılacak davada kullanılacak keşif delili 
söz konusu ise, yetkili mahkemeyi m. 400’e göre belirleyeceğiz. Mevcut davada ise keşif 
delilinden istifade edilebilmesi için tek yetkili olan merci davayı gören mahkemedir. 
Dolayısıyla m. 400 ile kıyas etmemiz gereken bir hal söz konusudur. 

Keşif mahallinde bulunmamanın sonuçları da taraflara bildirilmelidir. Taraflar 
huzurunda yapılan keşif işlemine bizzat o an muhalefet etmek zorundadır. Keşif tutanağı, 
makul mazeret bildirmiş ve bu nedenle keşfe iştirak edememiş dava taraf ya da vekiline 
derhal tebliğ edilecektir. Makul mazerete binaen keşif mahallinde bulunmamış olan taraf ya 
da vekili, keşifte yapılmış olan tespitlere muhalefet etme imkanına sahip olacaktır. Zaten 
taraflara keşfin tebliğ edilmesinin amacı savunma haklarının kullandırılmasıdır. Yani 
muhalefet etme imkanının sağlanmasıdır.  

Keşfin yapılacağı mahalde davanın tarafı ya da üçüncü kişi keşif faaliyetine riayet 
etmek zorundadır. Özellikle davanın tarafının bulunduğu mahalde keşif faaliyeti 
gerçekleştiriliyor ise ve keşif faaliyetine direnç göstermekte ise m. 291/2’deki sonuç 
doğacaktır. Bu kişi keşiften yararlanacak kimse ise delilden vazgeçmiş sayılacak, diğer taraf 
ise vakıayı kabul etmiş, ikrar etmiş sayılacaktır. Kanundaki bu düzenlemenin isabetli 
olmadığını düşünmekteyiz. Dolayısıyla taraflar için mahkemenin keşfe ilişkin ara kararına 
riayet etmek bu şekilde müeyyidelendirilmiştir. Ancak unutmamalıyız ki, bu sonucun 
doğacağının keşiften önce taraflara ihtar edilmiş olması gerekir, ihtar edilmemesi halinde m. 
291’deki sonuç doğmayacaktır. Üçüncü kişiler bakımından yapılacak keşif ise, üçüncü fıkrada 
düzenlenmiş ve keşfe riayet etmemesinin sonucu olarak para cezası düzenlenmiştir. Ayrıca 
üçüncü kişi tanıklıkta düzenlenmiş olan m. 248, 249 ve 250’den yararlanarak, keşfe katlanma 
yükümlülüğünden kaçabilecektir. 

Eski kanunda ve halen bazı Yargıtay kararlarında yer verilen bir husus var. İki tür keşif 
olduğu kabul edilmektedir; dar anlamda ve geniş anlamda keşif. Dar anlamda keşif 
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taşınmazlar yapılacak keşif anlamında iken, geniş anlamda keşif ise tüm vakıalara şamil 
olmak üzere kullanılmaktaydı. Eski kanun buna imkan tanırken, yeni kanunda buna ilişkin bir 
ayrıma yer verilmemiş, keşfin konusu ne olursa olsun, m. 288 ve devam eden hükümler 
uygulanacaktır. 

Keşifle ilgili rastlanan bazı hususlara değinelim. Özellikle küçük yargı çevrelerinde hep 
o bölgedeki arazilerle ilgili ihtilaf çıkmaktadır. Hakim daha önce başka uyuşmazlıklarda dava 
konusu olan taşınmazla ilgili keşfe çıkmış ise ‘ben o taşınmaza defalarca keşfe gittim’ diyerek 
daha önce tespit ettiği keşif faaliyetinin sonuçlarını o dosyada kullanma imkanına sahip 
değildir. Her dosya üzerinde hiçbir mazeret kabul etmeksizin ayrı ayrı keşif mahalline gitme 
mecburiyeti vardır. Başka bir dosyadaki keşif delili, söz konusu dosyada delil olarak 
kullanılma kabiliyetine sahip değildir. Halihazırdaki durum bire bir aynı olsa dahi, sonuç 
değişmeyecektir. Aksi halde istinaf mahkemesi kaldırma yönünde karar verecektir, çünkü 
sıhhatli bir delil oluşmamıştır. Bu hususta tarafların verdiği icazet de geçerli olmayacaktır. 

M. 290/2’de keşif tutanağında bulunması gereken tespitler düzenlenmiştir. Sadece 
hakimin kendi beş duyu organıyla yaptığı tespitler değil, davanın tarafları veya taraf 
vekillerinin, o sırada dinlenen tanık ve bilirkişinin sunmuş olduğu belgelerin de keşif delilinin 
oluşturulmasında kullanılabilmesine imkan vardır. Bu liberal bir yaklaşımdır ve eski kanunda 
yer almamaktaydı. M. 290/2, belgeyi de işin içine katarak, keşif delilinin bu imkandan da 
yararlandırılabilmesine imkan sağlamaktadır. 

Taraflar karşılıklı olarak bilirkişiye gidilmesini talep etti ve masrafı yatırıldı ve bilirkişi 
deliline gidildi. Üçüncü kez bilirkişiye gidilmesi gerektiğinde hakim bilirkişi masrafını 
üstelenecektir. Keşifte de aynı durum söz konusudur. Keşif delili resen gerçekleştirilen bir 
faaliyet olmasından dolayı, tek bir kez gerçekleştirilme üzerine dizayn edilmiştir. Örneğin 
davacı ve davalı ayrı ayrı keşif talebinde bulunmuş ve masrafları yatırılarak 2 kez keşif 
yapılmış ancak daha sonra hakim değişikliği, yargı çevresi değişliği gibi sebeplerle üçüncü kez 
keşfe gidilme ihtiyacı hasıl olmuş ise, bu durumda yine hazineden masraflar karşılanmalıdır, 
Yargıtay içtihatları bu şekildedir. İlk gidilmiş keşif davacı lehine, ikinci kez gidilmiş keşif davalı 
lehine ise, yani birbiriyle çelişen iki tane keşif delili söz konusuysa hakim, üçüncü kez keşfe 
gitmeye mecburdur. Bu halde de üçüncü keşfin masrafları resen hazineden karşılanacaktır. 
Aksi halde mahkemenin çelişen keşif delilleriyle karar vermesi bir istinaf sebebi teşkil eder. 

1951 tarihli HGK kararına göre keşfi yapmış olan mahkeme sonradan görevsizlik ya da 
yetkisizlik kararı vermiş ve dava görevli ve yetkili mahkemede devam etmiş ise, keşif işlemi 
tekrarlanmak zorunda değildir. Mahkeme daha önceki keşfe dayanarak karar verebilecektir. 
Bu kararın m. 289 ile bağlantılı olduğunu ve halihazırda da geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 
Keşfin yapılabilmesi için bir sayı sınırı düzenlenmemiştir, ancak makul görünenin üç olduğunu 
söyleyebiliriz. Bilirkişi için de böyle bir sınır yoktur ve hatta makul bir sayı söz konusu 
değildir. Tam ispat kanaatinin oluşması haline kadar bilirkişi delillerine başvurulabilecektir. 
Keşif esnasında zabıt katibi bulundurma zorunluluğunun m. 157’de düzenlendiğini de 
belirtelim. 

Geçerli bir mazeret ileri sürerek taraf ya da taraf vekilleri gelmez ise, keşif raporu 
gelmeyen taraflara tebliğ edilmelidir, böylelikle keşfe ilişkin muhalefeti ileri sürebileceklerdir. 
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Burada şunu da eklemeliyiz; tebliğ edilmesine rağmen keşif yerine keşif saatinde mazeret 
bildirmeksizin ya da geçersiz bir mazeretle gelmemiş olan tarafa ya da taraf vekiline tebligat 
yapılmayacaktır. Duruşmanın yokluğunda gerçekleştirilmesine ilişkin sonuçlar, m. 147’deki 
sonuçlar söz konusu olur. Dolayısıyla sadece mazeretle keşif faaliyetine katılmayan tarafa 
tebligat yapma söz konusu olacaktır. 

Masraflarla ilgili olarak m. 120 ile m. 325’in göz önüne alınması gerekir. Keşif delili 
masraflı bir delildir ve tarafça ikame edilmesi gerekir. Hakim tarafından resen kararlaştırılmış 
ise keşif masrafları hazineden karşılanacaktır. 

Soybağının tespitine ilişkin m. 292’de özel bir düzenleme yer almaktadır ve 
soybağının tespitine yönelik olarak herkesin katlanma yükümlülüğünün olduğu 
düzenlenmiştir. İkinci fıkra “üçüncü kişi tanıklıktan çekinme hakkının bulunduğunu ileri 
sürerek bu yükümlülükten kaçınamaz” şeklindedir. Dolayısıyla soybağının tespiti davalarında 
davanın tarafı ya da üçüncü kişi vücudundan örnek vermek zorundadır. M. 291/3’e göre 
üçüncü kişi tanıklıktan çekinme sebeplerine dayanarak keşfe katlanma yükümlülüğünden 
kaçınabilir. M. 291/3’ün son cümlesi m. 292/2 açısından yok hükmündedir. Bu tip davalarda 
m. 291/3’ten yararlanılamayacaktır. İkinci olarak TMK m. 284’te düzenlenen bir hüküm 
vardır: 

II. Yargılama usulü 

MADDE 284 - … 

2. Taraflar ve üçüncü kişiler, soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları 
yönünden tehlike yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. 
Davalı, hakimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hakim, durum ve 
koşullara göre bundan beklenen sonucu, onun aleyhine doğmuş sayabilir. 

HMK’daki hüküm özel hükümdür, ikisi de aynı zemine hitap eden hükümlerdir ancak 
iki düzenlemenin birbiriyle çeliştiği açıktır. Aynı zamanda Yargıtay’ın buna ilişkin kararı vardır. 
Dolayısıyla m. 292 uyarınca cebren üçüncü kişi ya da davanın tarafından kan ve doku 
örnekleri alınma mecburiyeti vardır. Tek bir halde bu imkan dahilinde değildir, burada 
belirtildiği gibi özel bir sebebin bulunması gerekir. Bu da heyet raporudur. Çünkü TMK m. 
284, ikinci bent bir nevi hakimin özel bir faaliyet gösterme, yani yolu zorlama, delil toplama 
açısından ilaveten maharet göstermeden sonuca varabileceğini düzenlemektedir. HMK ise 
bunu istememektedir, cebren o delilin elde edilmesi yönünde faaliyet gösterilmesi şarttır. Bu 
iki madde arasındaki çelişki yeni HMK yürürlüğe girdikten sonra tartışılmıştır ve Yargıtay 18. 
Hukuk Dairesi’nin vermiş olduğu kararlar, HMK açısından kabul edilen bir yargılamanın 
olması gerektiği yönündedir. 

2. Ders 

Delilleri keşif bahsiyle bitirmiş olduk. Bunların dışında özel nitelikteki deliller bazı 
kanunlarda düzenlenmiştir. Özellikle İİK’da yer alan delilleri önümüzdeki yıl göreceğiz. Ancak 
bu deliller de sonuç itibariyle kesin delil–takdiri delil sınıflandırması içinde 
değerlendirilecektir. Dolayısıyla HMK’da tespit ettiğimiz deliller genel düzenlemelerdir. 
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HMK m. 192’den biraz bahsederek konuyu kapatacağız. Bu saydığımız kesin deliller, 
takdiri deliller dışında da delillerin davanın kullanılabileceğinden bahseden bir hükümdür. 
Ancak m. 192 çok genel bir tabirle senetle ispat zorunluluğunun olmadığı hallerde takdiri 
delillerin kullanılabileceğini düzenlemektedir. M. 199, belgeye ilişkin o kadar geniş bir 
niteliğe sahiptir ki, m. 192’ye uygun bir delil bulamıyoruz. Yani kanunda düzenlenmemiş delil 
imkanını m. 199’daki belge kavramı ortadan kaldırmaktadır. Buna ilişkin olarak sadece bir 
örnek verebiliriz, o da harici ikrardır. Bunun dışında örneklendirebileceğimiz bir durum söz 
konusu değildir. M. 199’un bize getirdiği şöyle bir imkan da vardır; delillere ilişkin olarak 
sınırlı bir değerlendirme yapılmamış olduğunu göstermektedir. Bu da yine özgürlükçü bakış 
açısıdır ve HMK’nın tatbiki açısından belge kavramının içinde net bir şekilde doldurabilme 
imkanına sahip olabiliyoruz. 

Harici ikrarı tekrar hatırlatalım, derdest olan davada mahkeme huzurunda 
gerçekleşmemiş, dışarıda gerçekleşmiş olan ikrardır. Harici ikrarın başka derdest bir dava 
esnasında yapılmasına gerek yoktur, örneğin vergi denetimi sırasında, C.Savcısına verilen 
ifadede, noter senedinde tekerrür edebilir. Bu nedenle harici ikrarın nerede yapıldığına 
ilişkin bir sınırlama yoktur, yeter ki harici ikrarın ispatı için bir materyal olsun. 

İSTİCVAP 

İsticvap m. 169 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. İsticvap kavramı eski kanundan 
gelmektedir ve günümüz Türkçesinde tam olarak karşılayacak bir kavram yer alamamaktadır. 
Hakimin davanın bizzat tarafını sorgulamasıdır şeklinde tanımlayabiliriz. Bu konuyla ilgili 
karıştırmamamız gereken benzer kurumlar vardır. Hatırlatacak olursak; m. 144, tarafın 
dinlenilmesi, isticvap ile karıştırılabilir. Çoğu kez üzerinde durduk ve önemli bir hükümdür. 
M. 144 çerçevesinde yargılama esnasında hakimin işlemleri isticvapla benzeşir nitelikte 
değildir. Çünkü hakim, öncelikle tarafı dinlerken lehe olan vakıaları esas almaya 
çabalamalıdır. Taraf da lehine olan vakıalar üzerinde izahat verme külfeti altındadır. En 
önemli farklılık arz eden husus budur. İkinci olarak hakim tarafı dinlerken dermeyan ettiği 
vakıaların somutlaştırılması amacıyla sorular sorar. Kendi hukuki tavzih yetkisini kullanırken 
şüpheye düştüğü, berraklaştırılması gereken hususların neler olduğunun açıklanmasını talep 
eder. 

M. 240 da isticvap ile karıştırılabilir. Bildiğimiz üzere tanık zaten taraftan elde edilen 
bir bilgi değildir. Tanık delili üçüncü kişiye intikal ettirilerek elde edilen bir delildir. Dolayısıyla 
isticvabın tanıkla da benzeşir niteliği yoktur. Gerçekleşme prosedürü açısından da 
farklılıkların olduğunu göreceğiz. Yemin, tarafın kendi aleyhine olan vakıa hakkında 
gerçekliği, geçerliliği ve varlığına ilişkin olarak beyanı esas alınmasıdır. Yemin ile birlikte o 
vakıa ispat edilmiş sayılır. İsticvap ise bunların tamamen dışında yer alır. Bu dört benzeşen 
kurumların her birinin amacı birbirinden tamamen farklıdır. 

Öncelikle isticvabın delil olmadığını belirtelim. Hakimin tatbik ettiği taraftan ikrar 
beyanını elde etmeye çalıştığı bir usuli işlemdir. Hakimin isticvaptaki amacı kanun tarafından 
net bir şekilde belirlenmiştir. Benzeşir nitelikteki kurumlardan ayıran en önemli özellik 
budur. Hakim taraf isticvap ederken tarafın aleyhine olacak vakıa hakkında ikrar beyanı 
almaya çalışır. Burada elbette savunma hakkının korunabilmesi için varsa taraf vekilinin de 
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huzurda bulundurulması gerekir. Taraf vekilinin isticvap faaliyetine dahil olması mümkün 
olabilecektir. Buradaki faaliyetin sınırı biraz daha geniş bir biçimde kanun tarafından 
çizilmiştir. Taraf haricinde hiçbir kimse isticvap olunamaz, vekilin isticvap edilebilmesine 
imkan yoktur. Tarafın tüzel kişi olması halinde isticvap olunacak kişi tüzel kişinin temsilcisidir. 

İsticvap olunacak duruşmaya taraf çağırılmak zorundadır. Vekille takip edilen 
davalarda Tebligat Kanunu m. 11 tüm tebligatların vekile yapılması şarttır demiştir. Ancak 
isticvap gibi bazı işlemlerde, tarafın vekili bulunsa dahi, tebligatın mutlaka tarafa yapılması 
gerekir. Yargıtay, taraf tüzel kişi ise tüzel kişiye tebligat yapılarak isticvabın 
gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı görüşündedir. Buna göre bu hallerde isticvap 
olunacak gerçek kişiye, yani tüzel kişinin temsilcisine tebligatın yapılması gerekir. Eğer tüzel 
kişiye tebligat yapılmış, tüzel kişinin temsilcisi gelip isticvap olunmuş olsa dahi, bu isticvap 
beyanı geçerli değildir. Dolayısıyla sıkı şekil şartlarına tabidir.  

Resen ya da talep üzerine isticvaba karar verilebilir. İsticvabın delil olmadığını 
söyledik, bu durumda m. 141 isticvap için uygulanacak mıdır? Dilekçeler teatisi aşamasının 
içindeyken isticvap talebinde bulunulmalıdır. Kanunun okuması bu şekildedir. Basit yargılama 
usulünün tatbik edildiği yargılamada bu problem teşkil etmektedir, çünkü davacının tek 
atımlık kurşunu, tek dilekçe hakkı vardır. Bu sebeple 2011 sonrası gelişmelerle birlikte beyan 
yoluyla, ön incelemede ya da tahkikat aşamasında isticvap talebinde bulunabileceğine 
Yargıtay hükmetmiştir. Yargıtay içtihatlarıyla bu kapıyı aralarken, isticvabın resen müracaat 
edilebilen bir yol olduğundan bahisle, tarafın hatırlatması ile hakimin resen isticvap kararı 
verebileceğini gerekçe göstermiştir.  

İsticvap faaliyeti esnasında gerçekleştirilen bütün işlemler hakim usuli işlemidir. 
Dolayısıyla usuli işlemlerde bulunması gereken unsurların tamamı isticvapta yer almalıdır: 
yazılılık, şarta tabi olmama, açık irade beyanı ve tutanağa bağlanmış olma. Yani resmi evrak 
niteliğindeki bir belgeyle zapta alınmış olması, aksinin ispatının mümkün ‘olmaması’ gerekir. 
Mahkeme tutanağının aksi nasıl ispat edilecek? İçeriğine yönelik muhalefet mümkündür. 
İrade sakatlığı halinde, maluliyet bir sebep olarak değerlendirilemeyecektir. Amaçlanan 
husus ikrar elde etmek olduğundan çok risklidir. Dolayısıyla hukuk mahkemesi hakimi hangi 
tekniği kullanarak isticvap faaliyetini yürütecektir? Bu konuda kanun herhangi bir düzenleme 
yapmamıştır. Sorgulama esasen ceza yargılamasında olan bir husus olduğundan, hukuk 
mahkemesi hakimi isterse ceza yargılamasındaki sorgulama hükümlerinden de istifade 
ederek uygulayabilecektir. Dolayısıyla kanun isticvap yöntemini hakimin yeteneğine 
bırakmıştır. 

İsticvap olunan kişinin belirlenmesine ilişkin hüküm, m. 170’tir. Maddi hukuk 
bilgilerimizle de söyleyecek olursak, bir küçüğün velisinin izniyle bazı sanat ve ticaret işlerini 
gerçekleştirme hali söz konusu olabilir. Bu işleri gerçekleştiren küçük bu faaliyete ilişkin 
uyuşmazlık hakkında isticvap olunması mümkün olabilecektir. 

İsticvap davetinin doğrudan tarafa tebliğ edilme şartının olduğunu söylemiştik. 
Meşruhatlı bir davetiye ile gerçekleştirilmesi gerekir. Ek olarak bu meşruhatlı davetiyede 
isticvaba icabet etmemenin sonuçları da ihtaren bildirilmesi gerekir. İhtar edilmez ise 
sonuçlar doğmayacaktır. İsticvap olunacak olan duruşmaya bu kurallara göre davet edilen 
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taraf, davete icap etmez ise ikrar etmiş sayılacaktır. Bunların açıkça davetiyede ihtaren tebliğ 
edilme mecburiyeti vardır. Davetiye bu şekilde yapılmamış ve o isticvaba dayanarak hakim 
kararını vermiş ise, istinafta kararın kaldırılması sebebi olacaktır. Sadece geçerli bir mazeret 
ile isticvap duruşmasına katılmama hali söz konusu olabilecektir. 

M. 172’de isticvap usulü düzenlenmiştir. Burada m. 149’a da atıf yapabiliriz. 
Doğrudanlık ilkesi elbette isticvapta da uygulanması gereken bir ilkedir. Hakimin bizzat tarafı 
isticvap etmesi esastır, fiziki olarak hakimin isticvap olunan tarafı tartması gerekir. Hal 
gerektiriyor m. 149’da ifade edilen ses ve görüntü nakli yoluyla da isticvaba karar 
verilebilecektir. Aynı şekilde ses ve görüntü nakli ile isticvap olunması mümkün değil ve 
tarafın duruşmaya gelmesi mümkün değilse istinabe yoluyla da isticvabın gerçekleştirilmesi 
mümkündür.  

M. 152, soru yöneltme hükmünü hatırlayalım. Çok üzerinde durduğumuz önemli bir 
hükümdür. Duruşmaya katılan taraf vekilleri tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağırılan 
diğer kişilere soru yöneltebilirler. Acaba m. 173 bu kapsamda değerlendirilebilir mi? Yani 
isticvap olunan tarafa davanın diğer tarafının vekili soru yöneltebilir mi? Şahsi fikrimize göre 
m. 152’de bahsedilen ‘diğer kişiler’den kasıt isticvap olunan kişileri kapsamamaktadır, 
uygulamada da bu şekilde değerlendirilir. İsticvap, hakimle taraf arasında gerçekleştirilen bir 
işlem olmasına rağmen, hasım vekilinin soru yönelterek hakimin faaliyetine yardımcı 
olabileceğini, m. 152’nin buna imkan tanıyacağını kabul etmemiz isabetli olacaktır. Buna 
ilişkin herhangi bir içtihat yoktur, doktrinde de ciddi bir görüş yoktur. Ancak isticvabın etkili 
şekilde kullanılabilmesi için bu gereklidir. M. 152’de düzenlenen, bilirkişiye, tanığa 
yöneltilebilecek sorular zaten dilekçe ile de yerine getirilebilecektir. Ancak sen hasmını canlı 
olarak görmüş ve hakim onu ‘sıkıştırmış’ iken, vekil olarak senin de o faaliyete katkıda 
bulunma imkanına sahip olabilmelisin. Dolayısıyla kanaatimizce taraf vekilinin isticvaba 
katılabilmesi, soru sorabilmesi mümkün olmalıdır. 

İsticvap esnasında karşı taraf ve taraf vekilleri duruşmada hazır bulunabilirler, onlara 
da tebligat yapılmaktadır. Duruşmaya katılan hasım ve vekiline de silahların eşitliği prensibi 
çerçevesinde söz hakkı verilmeli, beyanlarının kayda alınmasına imkan tanınmalıdır. Mevcut 
bir davada bu nitelikteki taleplerimiz hakim tarafından isabetli görülmez ve reddedilir ise 
hasım vekilinin yapabileceği bir husus yoktur. Çünkü kanun bunu müeyyidelendirmemiş ve 
içtihat yer almamaktadır. Ancak elbette isticvap neticesinde elde edilen ikrar, gerekçeli 
kararda dayanılmış bir husus olursa, istinaf sebebi yapabilmemizin önünde bir engel 
bulunmamaktadır. 

Taraf, isticvap olunurken yargılamadaki tüm süjelerde olduğu gibi doğruyu söyleme 
ödevi altında beyanda bulunmalıdır. Bu yükümlülük isticvap olunan kimse açından da 
geçerlidir. M. 154 ile 156 arasında tutanağın düzenlendiğini görmüştük. Aynı niteliğe haiz bir 
tutanağın isticvap duruşmasında da düzenlenmesi gereklidir. Kanun isticvap olunanın imza 
atması gerektiğini düzenlemektedir, ancak atmaması durumunda tutanağın sıhhatine tesir 
etmemektedir. Aynı durum hacizde de vardır, eve haciz geldiğinde ev sahibi haciz tutanağını 
imzalasa da imzalamasa da icra memurunun düzenlediği tutanak geçerli olacaktır. Ek olarak 
isticvap olunacak kişi tanıklığa ilişkin çekinme hallerinden yararlanabilecektir.  
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Taraf sadece dermeyan ettiği vakıalar hakkında, özellikle aleyhine gerçekleşecek 
vakıalara ilişkin sorgulanacaktır. Üzerinde ittifaka varılamamış vakıalarla ilgili sorgulanacak, 
üzerinde herhangi bir münakaşa olmayan vakıalarla ilgili isticvap faaliyetinin 
gerçekleştirilebilmesi mümkün değildir. 

Resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda isticvap olunamaz. Çünkü hakim 
ikrarla bağlı değildir. Davayı aydınlatma görevinin bir sonucu olarak, hakim resen isticvap 
yönünde bir karar verebilecektir. Davanın her iki tarafının da isticvap olunabilmesi 
mümkündür. İsticvap olunurken de dava dosyasına sunulmuş olan dilekçeler esas alınarak, o 
vakıa malzemesinin içinden sadır olan hususlar ilgili taraflar isticvap olunabilir. Harici 
hususlar isticvap faaliyetine konu edilebilmesi mümkün değildir. Bunun için m. 187/1’e 
dikkat etmek gerektiğini tekrar söyleyelim. 

Yargıtay bir kararında resen isticvap yoluna gidilmediği için kararı bozmuştur. Davacı 
bankanın, kendisine tahsil için müşterisinin bıraktığı bir çeki sehven davalıya göndermesinde, 
çekin hamiline iadesi için açılan davada gönderme vakıasının ispatı ve olayın oluş şekli 
noktasında isticvabın tamamlanmadan davanın reddedilmesini eksik inceleme kabul edip 
kararı bozmuştur. Yargıtay’ın bu şekilde resen isticvap kararı verilmesi gerektiğine dair çeşitli 
kararları vardır. Ancak bunda bir sınırlama yapamıyoruz. Yani davanın taraflarından bir tanesi 
delil ikame yükünü ifa edememiş ise, otomatik olarak hakimin isticvaba gitmemesi gerekir. 
Hakim kanaatini ne zaman resen isticvap yönüne çekmelidir? Bu ve benzeri içtihatlardaki 
somut hallere dayanarak yapması gerektiğini düşünüyoruz. Aksi durumda hakim her 
yargılamada isticvaba gitmek zorunda kalır. Kanun bunu istememektedir. Burada hakimin 
dayanak noktası Yargıtay içtihatları olmak zorundadır 
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1.DERS                                                                                           27.03.2019 

Ödevlerinize genel olarak göz gezdirdik baktık, ödevler kötü. İnternetten bakılıp yapılmış gibi 
geldi bana. Tasarrufun iptali davası açılmış. Üçüncü sınıf öğrencisi, tasarrufun iptali davası 
açıyorsa tasarrufun iptalini bilmesi gerekir, fakat bu dördüncü sınıfın son dönem konuları 
içinde. Boşanma davası olur, ticaret hukukunda gördüğünüz şeyler var, olabilirdi. Tasarrufun 
iptaline ilişkin dava dilekçesi hazırlandığında, esasa ilişkin vakıanın tespitinde bir kere hata var. 
İdare mahkemesinde dava açan var, bu benim notumu indir demek. Özensiz ödevler çok fazla, 
sizden elinizdeki kaynaklara bakarak bir dava dilekçesi yazabilmenizi istedik. İnce eleyip sık 
dokuyarak okumuyoruz da çok fazla net hata var, olumsuz olduğunu söylemek isterim. 
Tahkikat ve delillere ilişkin olarak ileriki haftalarda pratik yapacağız. Delillere ilişkin mevzuyu 
tamamladık, en son isticvabı da incelemiştik. Dolayısıyla artık tahkikatın 
hitamı(tamamlanmasına) ilişkin hükümleri inceleyeceğiz ve tahkikatı tamamlayacağız. 

TAHKİKATIN TAMAMLANMASI 

HMK 184 Tahkikatın tamamlanması için iki iradeden birinin varlığı gerekiyor: 

1-Hâkimin iradesi 

2-Tarafların talebi 

Bu hallerden birisi gerçekleşmediği sürece, tahkikatın tamamlanabilmesi mümkün değil. 
Tahkikatın tamamlandığına ilişkin karar bir ara karardır. Tahkikat aşamasının içinde bu karar 
verilir ve aşamanın içinde verilmiş olan ara kararın mahiyetteki tahkikatın sona erdiğine ilişkin 
kararla birlikte, yeni bir aşamaya geçilir. Bu aşama sözlü yargılama olmaktadır. Bu şunu ortaya 
koymakta: kanun okuması, gerekçesi, ruhu hepsini bir araya katarak söylüyorum. Tahkikatın 
tamamlanmasına ilişkin ara karar verildikten sonra artık mahkeme davayı rücu ederek 
tahkikata ilişkin herhangi bir işlem yapmamak zorundadır. Nedir bu özellik arz eden husus? 
Tahkikata mahsus olan duruşmaların, delil incelemelerin yapılmaması. Hiçbir kati surette net 
bir şekilde gerekçede ve genel gerekçede de ifade edildiği üzere sözlü yargılama aşamasına 
geçmeyecek işlemlerdir bunlar. Artık dava dosyasında bu hususlara ilişkin işlem yapmayacak. 
Tahkikatın sona erdirilmesine ilişkin ara kararın böyle bir net sonucu var. Bundan dolayı HMK 
184-185’e baktığınızda, hâkim bu kararı verirken, tahkikatın tamamlanmasına ilişkin unsurların 
tekemmül ettiğine ilişkin kararı tam ikna olarak karara bağlamak zorunda. 

Artık yeni bir delilin dosyaya gelme ihtimali yok, getirilmiş delillerin hepsi incelendi, getirtilecek 
delillerin hepsi getirtildi. Taraflara soruldu, taraflar müzakerede bulundu. Bunların hepsi 
gerçekleştiyse ancak tahkikatın hitamına ilişkin ara kararı tesis edebilme imkânı vardır. Demek 
ki bu niteliklere haiz olmayan bir şekilde tahkikatın hitamına ilişkin ara karar verildiyse, sonuç 
bu ara karar bir istinaf sebebi olacaktır. Çünkü: 

1-Deliller tam olarak tahkikat aşamasında toplanmamıştır. 

2-Toplanmış olan deliller incelenmemiştir. 

3-Taraflara delilin tahkiki açısından gereken söz verilmemiştir. 
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İddiada bulunma, itirazda bulunma gibi hakları hâkim tarafından engellenmiştir. Bu tabi ki 
bir istinaf sebebi olarak karşımıza çıkar. Karar usul ve esas yönünden isabetli olsa bile. 
Tahkikatın hitamına ilişkin kararı dolayısıyla bir gerekçesi var. Bahsettiğimiz unsurların 
tekemmül ettiğine ilişkin durum tespiti, hâkimin tahkikatın hitamına ilişkin ara kararının 
gerekçesini oluşturur. Bu gerekçe de ara kararda mutlak surette bulunmak zorundadır. 
Hasbelkader bir ara kararla tahkikatın tamamlanmaması gerektiğini HMK 184 işaret etmekte. 

Tahkikatın sona ermesi 

MADDE 184- (1) Hâkim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri inceledikten sonra, 
duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında açıklama yapabilmeleri için söz verir. 
(2) Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı gerektiren bir 
husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder. 
 
Ayrıca tahkikatın hitamına ilişkin ara karar verilirken, tarafların hiçbir şekilde dilekçe vermeleri 
için beyan babında dahi olsa bir süre verilmeyecektir. Çünkü bu yargılamayı uzatma amacı 
taşıyan bir işlem olarak kabul edilmiştir. 1086 sayılı HMUK’ta bu bir haktı, 6100 sayılı HMK 
bunu bertaraf etmiştir. İşin içine girdiğinizde göreceksiniz, taktik icabı davacı ya da davalı taraf 
tahkikatın hitamının ilişkin ara kararın kuvvetle muhtemel tesis edileceği duruşmada bir uzman 
görüşü, bir hâkimin reddi talebi dermeyan ederse, hâkimin bunu dikkate almaması gerekir. 
Çünkü bu haller yargılamanın başında ya da ortasında vaki olan hallerdir. Yerine getirilebilecek 
hallerdir. Bunlar yargılamayı uzatma saikiyle yapıldığı, kanun tarafından kabul edilen 
durumlardandır. Bu sebepten dolayı 184 kapsamında hiçbir haktan tarafların 
yararlandırılmaması, kati bir şart olarak getirilmiş fakat maalesef buna mahkemelerin riayet 
etmediğini görüyoruz. Bunun dert edileceği safha istinaf safhasıdır. 

Neyi belirtebilirler o zaman? Hâkimin ara kararıyla tahkikatın hitamına ilişkin ara kararı verme 
gerekçesinin isabetli olmadığını:  

1-İşaret edilmiş delil daha dosyaya girmedi. 

2-Dosyaya girmiş delil üzerine müzakere yapılmadı 

3-Bilirkişi raporuna ilişkin itirazımız üzerine inceleme yapılmadı. 

Bunlar vb. durumlar şifahi beyanlardır, söz olarak ileri sürülecek hususlardır.  Tahkikat 
duruşmasına gelmemiş olan taraf elbette mazeret dilekçesi vermiş ve dilekçesi kabul olmuşsa 
sınırlı hallere ilişkin olmak üzere bir dilekçeyle bu hususları ileri sürebilecektir ama bunun 
dışında bir iddiayı artık dava dosyasında sunma imkânı yoktur. Davanın tarafları hâkimin 
tahkikatın hitamına ilişkin hâkimin karar tesis edeceğini nereden bilecekler? Tahkikatın 
sürecine göre bunu inceleyecekler. Yoksa hâkim bir celse önce ‘’Bundan sonraki celse tahkikatı 
bitiriyorum, ona göre tahkikat duruşmasına girin.’’ demek zorunda değil. Bunu sözlü yargılama 
aşaması içinde yapıyor. Davanın taraf ve vekilleri, kuvvetle muhtemel gördükleri tahkikat 
duruşmasının tahkikatın hitamı duruşması olduğunu düşünerek, son sözlerini söylemek üzere 
hazırlıklı gelmek zorundalar. Son sözlerinin sınırlarını da belirtmiş olduk. 

HMK 184 maddeyi önceki derslerde atıf yaptığım bir konudan hatırlamanız gerekiyor. 
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Mevcut delillerle davanın aydınlanması 
MADDE 146- (1) Mahkeme, taraflarca gösterilmiş olan delillerin incelenmesinden sonra, davanın 
muhakeme ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını anlarsa, tahkikatın bittiğini kendilerine 
bildirir. 
 
Tahkikatın ta başındaki genel mevzulardan biriydi bu ve şöyle bir açıklama yapmıştık. 
Dilekçeler teatisi aşamasında toplanmış olan deliller, ön inceleme aşamasında verilmiş olan 
tutanak kapsamında, hâkim eğer eski deyimle tatmin olmuşsa tahkikat duruşması yapmasına 
gerek olmaksızın hükme yürüyebilir demiştik. HMK 146 tahkikatın tamamlanmasına ilişkin 
opsiyonlardan ilki, amma velakin bir hukuk mahkemesi hakiminin HMK 146 uyarınca dosyada 
yer alan delillerle tatmin olup tahkikatı pas geçip hemen sözlü yargılamaya geçmesi biraz 
zordur. Yargıtay ve istinaf mahkemesinin verdiği kararlar özellikle yazılı yargılama usulünün 
geçerli olduğu yargılama modelleri için söyleyecek olursak en az bir tane tahkikat duruşması 
yapılmalıdır. Yani tarafların beyanlarını al, taraflar tanık dinletmek istiyorsa buna işaret 
ettilerse tabi, o zaman mevcut delillerle aydınlatma mümkün olmayacak. Ama onun dışındaki 
senet, kesin hüküm gibi taraf iddiasını ispat etme imkanına sahip kılınmış, kendini öyle görmüş 
ve hâkim de buna kanaat getirmiş ve tahkikata gerek yok demişse, yine de hem istinaf hem 
Yargıtay en azından bir tane tahkikat duruşması yap, tahkikat aşamasını bu şekilde tamamla 
diyor. 

HMK 146’nın yazılı yargılama usulünde efektif bir tesiri yok, basit yargılama açısında daha 
geçerli bir tesire sahip. Ama imkân yine de var, HMK 146’yla mukayese etmemiz gerektiğini o 
derste de size izahat etmiştim. O derste ‘’Tahkikatta duruşma yapmak şart mıdır değil midir? 
‘’ perspektifinden anlatmıştım. O önemli bir açılımdı. Özellikle tahkim hukukuna ilişkin 
inceleme yaparken bundan da besleniyoruz.’’Duruşmasız tahkikat olur mu, tahkikatsız 
yargılama olur mu?’’ meselesi. 146 buna imkân tanıyor ama fiili olarak engellenmiş durumda. 

Mevcut delillerle davanın aydınlanması 

MADDE 146- (1) Mahkeme, taraflarca gösterilmiş olan delillerin incelenmesinden 
sonra, davanın muhakeme ve hüküm için yeterli derecede aydınlandığını anlarsa, 
tahkikatın bittiğini kendilerine bildirir.  

Tefhim =Ara karar=Yazılı belge yani tutanak 154.madde uyarınca hazırlanmış ara karar 
tutanağında aynı zamanda tarafların müteakip sözlü yargılama duruşmasının da ihtar edilmesi 
isteniyor. Bir sonraki aşama ancak müstakil bir gün, müstakil bir duruşmada gerçekleşecek 
aşamadır. 

Tahkikatın hitamına ilişkin ara kararın tesir ettiği duruşmayla sözlü yargılama duruşması 
birleştirilemez. İstinaf, Yargıtay tolere etmesini aynı gün olmasını, peş peşe olmasını bile 
tolere etmiyor. Ayrı bir gün, ayrı bir saatte tarafların toplanıp yeniden mahkeme huzurunda 
sözlü yargılama aşaması ve hüküm aşamasında tamamlamaları gerektiğine işaret ediyor. 
Eğer tahkikatın bittiğine ilişkin ara kararın tesis edildiği duruşmada davanın tarafları ve taraf 
vekilleri varsa, sözlü yargılama aşamasındaki duruşmanın günü taraflara şifahi olarak ihtar 
edildiyse, müstakilen bir duruşma davetiyesinin tebliğine yer yoktur. Bu demektir ki 
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taraflardan birinin duruşmaya katılmaması halinde sözlü yargılamaya ilişkin duruşmanın 
gün ve saati bildirilmesi gerekmektedir. 

Tahkikatın tamamlanacağına ilişkin takdir hakkı hâkime aittir. Fakat taraflar da talep edebilir. 
Hâkim resen tahkikatın hitamına ilişkin kararı bu gerekçeyle verebilme imkanına sahip. 
Farzımuhal bir eksiklik tespit ettiyse, taraflardan birinin sözlü müdahalesi neticesinde 
tahkikatta eksik kalan hususu tamamlayarak yargılamayı sona erdirmek zorunda kalacaktır. Bu 
izahatlarımız tamamıyla tasarruf ilkesinin cari olduğu yargılama faaliyetlerine ilişkindir. Resen 
araştıra ilkesinin cari olduğu davalarda elbette hâkimin taraflara bu aşamada dahi olsa imkân 
tanıma durumu hasıl olabilecektir. 

Toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi 

MADDE 185- (1) Toplu mahkemelerde, tahkikatı yapmakla görevlendirilen hâkim, 
tahkikatın tamamlandığı kanaatine varırsa, tarafların davanın tümü hakkında 
açıklama yapabilmeleri için dosyayı mahkeme başkanına verir. 

Kanun tek bir hakimle yürütülen yargılama faaliyetinde tahkikatın sona ermesiyle, toplu 
mahkemelerdeki tahkikatın sona ermesini ikiye ayırmış. HMK 185’in uygulama sahası olan 
mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri hukuk daireleri ve asliye ticaret mahkemeleridir. 
Orada da tahkikat yargılaması bulunmaktadır. Toplu mahkemelerden örnek verebileceğimiz 
tek mahkeme, asliye ticaret mahkemesidir. 

5235 sayılı kanun md5/2’de eğer burada işaret edilmiş bir dava ya da iş varsa ve heyet halinde 
asliye ticaret mahkemesi faaliyet gösteriyorsa, tahkikat aşamasında tahkikata mahsus işlemleri 
yapmak üzere naip hâkim görevlendirilir. Tahkikat bu hâkim eliyle yürütülür. Tahkikatın daha 
hızlı gerçekleşebilmesi sağlamak, iş yükünü dağıtmak için kanundan kaynaklı bir imkân var. 
Mecburiyet değil ama bu yoldan haklı olarak istifade edildiğini görüyoruz.  

Naip hâkim, tahkikattaki tüm işlemleri tek başına yapar. Yani; bilirkişi raporunun kim 
tarafından düzenleneceği, rapora ilişkin itiraz süreleri, rapora ilişkin inceleme yapılması, 
tanıkların dinlenmesi, keşfe gidilmesi vb. tüm delillere ve tahkikata mahsus işlemlerin naip 
hâkim eliyle yürütüldüğünü görmekteyiz. Naip hâkim tahkikata ilişkin tüm işlemleri 
tamamladıktan sonra, bu durumu bir rapor halinde hazırlar ve heyete sunar. HMK 185 ile 184 
arasındaki fark budur. Naip hâkimin hazırladığı rapor mahkeme heyetlerine sunulduktan sonra 
eğer heyet mevcut tahkikata mahsus işlemler tahkikatın hitamına uygun değil derse tahkikat 
devam eder, eğer hitama uygun olduğu kararı verilirse bu karar heyet ile verilmelidir. Heyet 
naip hâkimin tahkikata dair işlemlerinin eksik olduğunu görürse hangi hallerin eksiklik arz 
ettiğini belirtip, 

1-Heyet halinde 

2-Naip hâkim eliyle eksik işlemlerin yapılması yönünde karar verip tahkikatı devam 
ettirecekler. 

Keşif mi? Gidilecek. Bilirkişi raporuna itiraz edildiyse, bir daha rapora gidilecekse, gerek varsa 
heyet halinde, değilse naip hâkim eli üzerinden ya da heyet içindeki başka bir üyeyi naip hâkim 
tayin ederek onun üzerinden bu işlemleri tamamlayacaklardır. Burada riskli olan mevzu HMK 
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185 özelinde şudur: Acaba bu durum yeni bir delilin dava dosyasına intikal ettirilmesine imkân 
tanır mı tanımaz mı?  

Hayır kesinlikle tanımamaktadır. HMK 145 yoksa (bildiğiniz gibi delillerin hasredilmesine ilişkin 
son ihtimaldi) 145’ten istifade ettirilmedikçe davanın tarafı dava dosyasına yeni delil intikal 
ettirilmesine imkân yoktur. Heyetin tahkikatın genişletilmesi kararından istifade ederek, 
taraflar dosyaya hiçbir şekilde yeni delil sunamayacaktır. Heyet de tarafların dosyaya delil 
sunmalarına imkân tanıyamaz. Kanun burada da kilitlemiş durumda. Heyeti de HMK 145 ile 
sınırlıyor. Takdir yok, mevcutla yetinecek. Mevcutta eksiklik varsa ancak tahkikatın 
genişletilmesine karar verilebilecek. Naip hâkim burada raportör gibi davranıyor dolayısıyla. 

HMK 185  

 (2) Toplu mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse tahkikat için görevlendirilen hâkim 
tarafından dinlenen tanıkları ve bilirkişiyi tekrar çağırıp dinleyebileceği gibi, davanın maddi vakıaları 
hakkında gösterilen ve mahkemeye verilememiş veya getirtilmemiş olan delillerin verilmesini veya 
getirtilmesini de kararlaştırabilir. Kurul, eksik gördüğü tahkikatı kendisi tamamlayabileceği gibi 
hâkimlerden birine de verebilir. 

(3) Toplu mahkeme, tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı 
gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini tefhim eder. 

 

Burada HMK 360’a atıf yapmak istiyorum. Biraz önce dedik ya, bölge adliye mahkemelerinde 
uygulanacak. Referans hükmümüz budur. Mutlak surette dosyaya getirilmiş, dosyaya 
sunulmuş delil ve vakıalar üzerinden ancak tahkikatın genişletilmesine karar verilebilir 
bunun haricinde heyet hiçbir karar veremez. Bu imkândan yararlanamayan davanın tarafı, 
tahkikatın genişletilmesi sebebiyle sunması gereken bir vakıa ya da delil varsa ıslah yolundan 
istifade ederek bunu yapabilir. Islah ile tanık listesi verilemez, bunu kafamızda kodlayalım. 
Tahkikat bitmedi, elinde güzel bir imkân var, kısmi ıslah yapabileceği gibi kamilen ıslah da 
yapabilir. Tek istisnam 240/2 tanık listesi ((2) Tanık gösteren taraf, tanık dinletmek istediği 
vakıayı ve dinlenilmesi istenen tanıkların adı ve soyadı ile tebliğe elverişli adreslerini içeren 
listeyi mahkemeye sunar. Bu listede gösterilmemiş olan kimseler tanık olarak dinlenemez 
ve ikinci bir liste verilemez.) sunamaz ama delil listesi sunabilir. 

Tahkikatın genişletilmesi, taraflara yapmaması oldukları ıslaha ilişkin bir imkân daha tanımış 
oluyor. Bu surette vakıa ve o vakıaya ilişkin delillerin sunulabilmesi mümkün. HMK 184-185 
kapsamında artık delil analizinin tamamen tüketildiğini ve tahkikatın hitama erdiğini net bir 
şekilde görüyoruz. 

HMK beher yargılama aşamasının net bir işlemle tamamlanmış olmasını istemektedir. Bunlar 
ara kararla tamamlanması halleridir. İstisna ön incelemedeki tutanaktır. 

SÖZLÜ YARGILAMA 

Kitap okumalarında bunu nereye konduracağımız adına kafamız karışabiliyor. Sözlü yargılama 
aşamasıyla hüküm aşaması bir arada gerçekleşir. Hiç kafanızı karıştırmayın, sözlü yargılama 
aşaması bir gün sonra hüküm aşamasına geçilecek gibi bir şey söz konusu değil. Bu tüm 
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mahkemeler için böyle. Taraflar sözlü yargılamada son sözünü söyler ve hâkim taraflara kısa 
kararını tefhim eder. Sözlü yargılamaya ilişkin duruşma davetiyesi tebliğ edildiğinde taraf/taraf 
vekili bilecek ki artık yüzüne karar okunacak. Sözlü yargılama aşamasında, tarafların son 
sözünün hükme tesiri açısından düşüneceğiniz üzere, hâkim artık karar konuşmasına çıktığında 
taraflara son sözünü soruyor olursa olsun, aklında oluşmuş kabul ya da ret şeklinde bir karar 
var. Son söz tahkikata geri döndürecek bir etkiye sahip değil. İstediği kadar desin, o hatayı göre 
bile hâkim sadece ‘’Benim verdiğim karar istinafta dönecek.” diyebilir sadece. Yasak çünkü 
tahkikattan dönemez, kitabi olan, adalet akademisinde öğretilen budur. 

Peki taraf vekili, taraf hükme son sözüyle nasıl tesir edecek? Delille ilgili bir şey diyemiyor, 
delillerin incelenmesi ile ilgili bir şey diyemiyor, vakıalar zaten ortada, aylardır o vakıalar dosya 
içinde gelip gidiyor, üzerinde konuşulabiliyor. Etkili olabileceği tek unsur, hukuki sebeptir. TTK 
şu madde ile TBK şu madde uygulanmaktadır şeklindeki hakimin altlama faaliyetini, tavsif 
yetkisi biliyoruz hakime ait, tavsif yetkisine tesir etmeyi amaçlayan hususu sadece iletebilir ve 
bu etki doğurur.Diğerleri sadece istinaf sebebi olarak kalır ve tutanağa geçer, hakim bu 
diğerleri üzerine tasarrufta bulunamaz.Eğer hakim tecrübesizse,kasıtlı olarak bir sebeple 
duyduğu son söz üzerine tahkikat aşamasına geri dönerse bu büyük bir usulü hatadır ve adalet 
müfettişinden güzel bir olumsuz rapor yer. Üstüne bu da bir istinaf sebebi olur ve eğer karara 
tesir ettiyse hukuki sorumluluk hali oluşturur. Yargıtay usuldeki hatayı tolere etmiyor, altlama 
faaliyetindekini bir şekilde tolere eder ama usul hâkimin hukukudur. 

Sözlü yargılama aşamasında tarafların çağırılma mecburiyetinin ihtar içeren meşruhatlı bir 
davetiyeyle çağırılma durumu var. Bundan dolayıdır ki, taraflar artık sözlü yargılama duruşması 
olduğu bilinciyle bu duruşmaya katılacak. HMK 150’de yer alan dosyanın işlemden kaldırılması 
durumu, sözlü yargılama için gerçekleşmez. Taraflar ya da taraf gelmese dahi onların gıyabında 
hâkim hükmünü verir, yargılamayı neticelendirir. Eğer hâkim sözlü yargılama aşamasına ilişkin 
ihtaren celp göndermiş, yani davetiye göndermişse, yaptığı duruşmanın adını sözlü yargılama 
duruşması koyduysa, taraflardan birisi o sözlü yargılama duruşmasına mazeret gönderdiyse, 
hâkim mazereti kabul ettiyse ve yeni bir duruşma günü verdiyse bu bir disiplin suçudur. Tam 
ve net bir şikâyet sebebidir. İçtihat bankası ve gerekçeleri göz önüne aldığımızda bunu net bir 
şekilde söyleyebiliriz.  

HMK 186 HMK 150’nin uygulanmayacağını açıkça ortaya koyulmaktadır. 

Sözlü yargılama 

MADDE 186-  

(1) Mahkeme, tahkikatın bitiminden sonra, sözlü yargılama ve hüküm için tayin olacak gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunmalarını sağlamak amacıyla iki tarafı davet eder. Taraflara çıkartılacak olan 
davetiyede, belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında hüküm 
verileceği hususu bildirilir. 

(2) Sözlü yargılamada mahkeme, taraflara son sözlerini sorar ve hükmünü verir. 

Sözlü yargılama ve hüküm aşamasına mahsus duruşma evresinde tahkikata mahsus hiçbir 
işlemin yapılmaması gerekir. Eğer tahkikatın tamamlandığı duruşmaya taraf/taraflar geldi, 
gelmedi gelmemelerinde mutlaka meşruhatlı davetiye gönderilmesine sebep olan bir hal ama 
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bu davetiye gönderilmedi. Uygulamada deniyor ki (kitaplarda yazmaz.) ‘’Kalemden müteakip 
duruşma gününün öğrenilmesi’’ bilmiyor o sırada bir sistem arızası var diyelim. Taraflar 
tahkikatın hitamına ilişkin duruşmada müteakip sözlü yargılama duruşmasından haberdar ama 
günü ve saatinden haberdar değil. Yine meşruhatlı davetiye gönderilmek zorunda. Kaleme atıf 
yaparak bu mecburiyetten kurtulunamaz ama diyelim ki uymadı hâkim sözlü yargılama 
aşamasını gerçekleştirdi. Kararı ve hükmü de verdi ama meşruhatlı davetiye yok. Böyle bir 
durumda istinaf kararı kaldırır. Yargıtay’da mutlak bir bozma sebebiydi, istinafta kaldırılmasını 
görüyoruz. Son sözler söyleniyor ve yargılamada hüküm tesis ediliyor. 

HÜKÜM 

Hüküm hâkim tarafından taraflara okunacak, beyan edilecek, şifahi olarak bildirilecek. Burada 
beyan edilen hüküm kısa karar. Davanın kabulüne, davanın reddine gibi. Amma velakin 
gerekçeli kararın yazılması HMK 294 vd. göreceğiz, ileriki bir tarihe ertelenebilir. 

Hüküm, hükmün verilmesi ve tefhimi 
MADDE 294- (1) Mahkeme, usule veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama 
sonunda uyuşmazlığın esası hakkında verilen nihai karar, hükümdür. 
(2) Hüküm, yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir ve tefhim olunur. 
(3) Hükmün tefhimi, herhâlde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle 
olur. 
(4) Zorunlu nedenlerle sadece hüküm sonucunun tefhim edildiği hâllerde, gerekçeli kararın tefhim 
tarihinden başlayarak bir ay içinde yazılması gerekir. 
(5) Hükmün tefhimini, duruşmada bulunanlar ayakta dinler. 
(6) Hükme ilişkin hususlar, niteliğine aykırı düşmedikçe, usule ilişkin nihai kararlar hakkında da 
uygulanır. 
 
Bizim hukuk mahkemelerimiz de bundan istifade etmektedir. Hüküm aşamasında tam 
anlamıyla hükmün gerekçeli ve hüküm fıkrasının yer aldığı karar okuması icra mahkemelerinde 
gerçekleşiyor. İcra mahkemeleri sıkı şekil şartlarına göre yargılama yaptığı için, inceleyeceği 
vakıa, vakıayı ispat edecek deliller belli; onun üzerinden müzakere edip kararı net bir şekilde 
olgunlaştırabiliyor ama diğer mahkemeler maalesef gerekçeli kararı yazarken belli bir süreye 
muhtaçtır. Kanun da bu imkânı hukuk mahkemelerine tanımıştır. 

HMK 294 hükmün tefhimi esastır. Yüze karşı okunması esas kabul edilmiş. Sözlü yargılama 
aşamasına taraflar gelmemişse ancak hükmün tefhim edilmesine imkân yok, zabıt kâtibi bunu 
okuyup da tamamlayacak diye bir ritüel düzenlenmemiş ama tek bir taraf dahi gelse hükmün 
tefhim edilmesi kayda geçmesi gereken bir haldir. Hüküm ayakta dinlenildiği buna riayet 
edildiği de tutanağa kaydedilecek. Bu yoksa istinafta sorun çıkar, bunlar kamu düzenindendir. 

Hüküm tesis ederken tarafların iddiaları, sunduğu delilleri maddi hukuk normları ile bağdaştırıp 
kararı verir. Sözlü yargılama aşamasında tesir edebileceği altlama faaliyetinin sonucunda 
doğan sonucun ortaya çıktığı an hükümdür. Hangi maddi hukuk normundan istifade edilmekte 
ise, soyut hukuk normu hangi normsa, o norma ilişkin sonuç tarafların iddia ve sundukları 
delillerle ortaya çıkmış ya da çıkmamıştır şeklinde hâkim bir sonuca bağlamaktadır. Objektif 
hukuk kurallarının olaya uygulanması şeklinde hükmü ifade ediyoruz.  

Hükmün bana göre sonuca odaklı olarak; 
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1-Kabul  2-Ret   3-Davanın konusuz kalması 

Bir diğer sınıflandırma kararın niteliğine göredir; 

1-Ara karar  2-Hüküm 3-Nihai karar 

İkinci sınıflandırma bizim daha çok işimize yarayacak bir sınıflandırma. 

HMK 294’e göre yargılamayı sonlandıracak karar iki şekilde olur: 

1-Nihai Karar: İlk derece mahkemesinin mevcut yargılamayı usule ilişkin hükümlere dayanarak 
karara bağlamasıdır. 

 2-Hüküm: İlk derece mahkemesinin esasa ilişkin vermiş olduğu karardır. Somut olayı maddi 
hukuk normlarına göre çözüme kavuşturmasıdır. Usule ilişkin bir kararla yargılama 
tamamlanmış ise bu yargılamanın yeniden gerçekleştirilebilmesi, yeniden dava konusu 
yapılabilmesi mümkündür. Hüküm ise kesin hüküm niteliğini kazanırsa, yeni bir yargılama 
yapılmasının önünde engel teşkil edecek bir hal vardır. Elinde nihai karar olan taraflar nihai 
kararda işaret edilmiş usulü eksiklikleri tamamlayıp, yeniden dava açabilirler. Hükümde 
katiyen böyle bir ihtimal yoktur. 

2.Ders 

 

294. maddenin 2.fıkrası iki tür kararı düzenliyor ve tekrar ediyorum, usule ilişkin bir karar, yani 
nihai karar kesinlik oluşturmuyor. Kesinlik oluşturmadığı için de eksiklik giderilince, bu nihai 
kararla işaret edilmiş usul eksikliği giderilince, yeniden aynı dava konusuna ilişkin bir dava 
açılabilmesi mümkün olabilmekte. Ama hükümde bu sonuca ulaşılması mümkün değil. 294. 
maddeden 321. maddeye şimdiden bir atıf yapmak istiyorum. 321.md basit yargılama 
usulündeki hüküm kavramına ilişkin bir düzenleme. Yazılı yargılama usulü 294, basit yargılama 
usulünde ise 321.maddede yer alan esaslar değerlendirilmek zorunda, aralarında nüanslar var. 
Bunları basit yargılama usulünde göreceğiz.  

Hüküm 
MADDE 321- (1) Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son beyanlarını alır ve 
yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara beyanda bulunabilmeleri için 
ayrıca süre verilmez. 
(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte açıklanması ile 
gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa geçirmek suretiyle, 
sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. Bu durumda gerekçeli kararın en 
geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir. 

 
Hüküm yargılamanın sona erdiği duruşmada verilir, tefhim olunur. 186.md'ye atıf yapıyor, 
dolayısıyla 2.fıkra üzerinde söyleyecek olursak.  

Hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması 
suretiyle olacaktır. Burada bazı süreler işlemeye başlıyor, özellikle de kanun yoluna müracaat 
için. Artık gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz, hukuk mahkemesi kararlarının kanun yoluma 
götürülebilmesi için süre tebliğden itibaren başlar. Taraflara karar tefhim edilmiş olsa bile, bu 
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o karara karşı kanun yoluna müracaat süresini başlatmayacaktır. Ama kararın 
tamamlanabilmesi için tefhim unsur, şart. Kanun yoluna müracaat açısından ise değil. Bazı ara 
kararlara ilişkin olmak üzere, sadece tefhimden itibaren sürelerin başlayacağını görmüştük, 
onlar ayrı. Biz hükmü esas alarak söylüyoruz. Tefhimin bu tesire sahip olmadığını, 3.fıkraya bir 
şerh daha düşelim. Hükmün tefhimi, her halde hüküm sonucunun duruşma tutanağına 
geçirilerek okunması suretiyle olur.  

Kısa karar ile gerekçeli karar arasında olması gereken süreyi, mahkeme 1 ay olarak belirtmiş. 
1086 sayılı hukuk usulü muhakemeleri kanununda en önemli meselelerden birisiydi. Kısa karar 
ile gerekçeli karar arasındaki fark, kısa karar ile gerekçeli kararın birbirine uymaması. Bu 
durumda hangi sonuç doğar? 6100 sayılı kanun bu mahzuru, çelişkiyi gördüğünden dolayı, 
kanunda bazı özel düzenlemeler yaptı. Amaç kısa karar ile gerekçeli karar arasındaki çelişkinin 
doğmamasını sağlamak. Hangi hükümler; md.294/3 kısa karar nasıl gerçekleştirilir ilk olarak. 
İkincisi 298/2. Gerekçeli karar tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz. Mutlak, kamu 
düzeninden gelen bir düzenleme. Eğer buna aykırılık varsa sonucu biliyorsunuz, istinaf sebebi 
teşkil eder. 

Hükmün yazılması 
MADDE 298- (1) Hüküm, hükmü veren hâkim, toplu mahkemelerde başkan veya hükme katılmış olan 
hâkimlerden başkanın seçeceği bir üye tarafından yazılır. 
(2) Gerekçeli karar, tefhim edilen hüküm sonucuna aykırı olamaz. 
(3) Hükümde gerekçesi ile karşı oya da yer verilir. 
(4) Hüküm, hükmü veren hâkim veya hâkimler ile zabıt kâtibi tarafından imzalanır. 
 
Md.297/1-e gerekçeli kararın yazıldığı tarih. Kısa karar tefhim ediliyor, 154.mdye göre tutanak 
tutulan duruşma tarihi belli. 1 aylık süre var gerekçeli kararın yazıldığı tarihinde, ayrıca ve 
açıkca belirtilme mecburiyeti var, kanun kontrol sağlamak için 1 aylık sürede o gerekçeli 
kararın yazılıp yazılmadığını kontrol etmek için.  

 
Hükmün kapsamı 
MADDE 297- (1) Hüküm “Türk Milleti Adına” verilir ve bu ibareden sonra aşağıdaki hususları kapsar: 
a) Hükmü veren mahkeme ile hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin ad ve soyadları ile sicil 
numaraları, mahkeme çeşitli sıfatlarla görev yapıyorsa hükmün hangi sıfatla verildiğini. 
b) Tarafların ve davaya katılanların kimlikleri ile Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, varsa kanuni 
temsilci ve vekillerinin ad ve soyadları ile adreslerini. 
c) Tarafların iddia ve savunmalarının özetini, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları, çekişmeli 
vakıalar hakkında toplanan delilleri, delillerin tartışılması ve değerlendirilmesini, sabit görülen 
vakıalarla bunlardan çıkarılan sonuç ve hukuki sebepleri. 
Ç) Hüküm sonucu, yargılama giderleri ile taraflardan alınan avansın harcanmayan kısmının iadesi, 
varsa kanun yolları ve süresini. 
d) Hükmün verildiği tarih ve hâkim veya hâkimlerin ve zabıt kâtibinin imzalarını. 
e) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi. 
(2) 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. 
 

Acaba 1 aylık süreye riayet etmeyen hukuk mahkemesi, gerekçeli karar yazmışsa bunun 
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sonucu ne olur? Hükme tesis etmez, istinaf sebebi değildir, hükmün sonucunu ortadan 
kaldıracak bir husus değildir. Bu bir aylık süre disiplinel bir süre, yani hâkimin idari süresi söz 
konusudur, bunun dışında başka bir sonucu yok. Eğer çok uzun bir süreye ulaşırsa, bu durumda 
hukuki sorumluluk da söz konusu olabilir, hal ve şartları varsa ama. Bunun dışında verilmiş olan 
karar, sadece bu sebebe istinaden istinaf ya da temyize gitmek için göz önüne alınmayacaktır. 
Dolayısıyla md.294/3,4 md.297/1-e ve md.298/2 birlikte değerlendirdiğimiz zaman, kısa 
kararların gerekçeli karar arasında herhangi bir farkın oluşmaması için gereken tedbirlerin 
alınmış olduğunu görmekteyiz. Tüm bu tedbirlere rağmen, kısa karar ile gerekçeli karar 
çelişirse bunun tek bir sonucu var, bozma. Yargıtay literatürüyle, istinaf onamasıyla kararın 
kaldırılması. İçtihat bu noktada kısa kararlarla gerekçeli karar arasındaki çelişkiyi tolere 
etmiyor. Birbiriyle uyumlu şekilde kararlar çıkmalıdır diyor. İBK 10 Nisan 1992 tarihli, 
ilgilenenler bakabilir. Tefhim olunmuş kararla tebliğ olunmuş kararın arasındaki çelişki 
sonucunda doğacak sonuç nedir? Şunu bilelim, kısa kararlarda hatalı bir tespit var, gerekçeli 
karar çok güzel bir şekilde sonucu bağlamış, hâkim birbirine çelişmeyen kararlar vermek 
zorundadır çünkü. 

Md.194/4'te yer alan süre 1 aylık olan, eskiden 15 günlük idi. Hatta bazen şöyle de yapılıyordu, 
genel kültür söyleyelim, bilmiyorsunuzdur. Hâkime noterden ihtar veriyordu, artık gerekçeli 
kararı yaz kaç ay oldu, bak noterden hâkime ihtar gönderiyordun ona itibar etmezse 
sorumluluk davası açılıyordu hâkime vs. 2000 yıllarına kadar olan bir mevzu idi. Ondan sonra 
Yargıtay kararlarıyla bu engellendi ve sonra 6100 sayılı kanun ile bu düzenlemeler getirilerek 
uzun bir süreye ulaşmamasına çalışıldı. Nihai kararda da aynı şekilde hüküm için 
söylediklerimiz, nihai kararı yine taraflara tefhim edecek, yine gerekçeli karar yazacak, yine 
taraflara tebliğ edecek, arasında bir fark yok. Nihai karara karşı da kanun yoluna müracaat 
edilebilecek. Tek fark tesir, kesin hüküm oluşturmaması. Süreç açısından aralarında önemli bir 
fark yok. 

Toplu mahkeme haricinde hükmün tesir etmesine ilişkin yegâne irade, mahkemenin hakimine 
aittir, onun iradesinin üstünde irade kabul edilmiyor. Türk milleti adına veriyor kararı çünkü, 
gücünü Türk milletinden alıyor. Bu kararı verirken, ama toplu mahkemelere baktığımız zaman, 
burada müzakere esas, dolayısıyla oy çoğunluğu. Muhalefet şerhi yazılmak suretiyle bir toplu 
mahkemede karar çıkarılması mümkün. Mutlaka oy birliği aranmıyor. Mevzuata baktığımız 
zaman, oy birliği ile verilmesi gereken hüküm gibi bir ifade görmemekteyiz. Bu sebeple md.295 
ile md.296 incelediğimiz zaman, toplu mahkemelere ilişkin hukuk müzakeresi ve toplu 
mahkemelere ilişkin kararda oylamanın nasıl yapılması gerektiğini görüyoruz, okumanız 
yeterli. Bir tek ihtimali söylemek istiyorum, çekimser kalmak. Ne demek çekimser kalmak? Ya 
a'sın ya b'sin hele bir hakimse bu çekimser kalmak diye bir opsiyon ihtimal olamaz ya artıdır ya 
eksidir. Gerekçelendirerek bir muhalefet 

yazacak, gerekçelendirerek hükmü yazacak, çekimser kabul edilen bir oy değil. Müzakere gizli 
olmalıdır. 

Hükmün müzakeresi 
MADDE 295- (1) Hüküm, gizli müzakere edilerek hazırlanır ve alenen tefhim olunur. 
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(2) Hükmü, yargılamanın sona erdiğinin bildirildiği duruşmada hazır bulunan hâkim veya 
hâkimler verir. Bu şekilde hüküm verebilecek hâkimlerin tamamı hazır bulunmadıkça hüküm 
hakkında görüşme yapılamaz. 

(3) Hükmün müzakeresi sırasında, yargılamanın sona erdiğinin bildirildiği duruşmada 
hazır bulunan hâkim bulunmuyorsa, gerekli görüldüğü takdirde tarafların sözlü açıklamaları 
tekrar dinlendikten sonra müzakere edilir ve hüküm verilir. 

 
 
Hükmün oylanması ve yeter sayı 
MADDE 296- (1) Toplu mahkemelerde hüküm hakkındaki müzakereyi mahkeme başkanı 

idare eder. Müzakere yapıldıktan sonra, başkan, müzakereye katılan en kıdemsiz üyeden 
başlayarak her üyenin ayrı ayrı oyunu alır ve en son kendi oyunu açıklar. 

(2) Hüküm, oy çokluğu ile de verilebilir. 
 

Gelelim şimdi hükmün kapsamına, hükümde neler yer alır? 297. md nasıl dava dilekçesi 
yazılması gerektiğini gibi unsurları vs bunların hepsini belirtiyor. Tek taraflı usuli işlemler, bu 
da hâkimin tek taraflı usuli işlemidir. Hâkimin tek taraflı usuli işleminde bulunması gerekenler, 
297. maddede gösterilmiştir; harfiyen bu unsurları ihtiva eden bir hüküm tesisi şarttır. Bu 
unsurlarda eksiklikler 1) sorumluluk doğurur. 2)istinaf sebebi teşkil edebilir. Olmazsa olmazı 
nedir? Hani dava dilekçesinde olmasa da dava dilekçesinin esas varlığını sayan unsurlar vardı. 
Hüküm açısından da aynı unsurlar vardır, olmazsa olmazın başına ben dilekçeyi koyuyorum. 
Anayasada hüküm var, mahkemeler kararlarını gerekçeli olarak vermelidir diye. Dolayısıyla bir 
hükmün md.297'ye göre mutlaka gerekçeyi barındırması şart.  

Hüküm yani sonuç, mutlak suretle bir hükümde yer alması gerekir. Ve tarafların sunduğu 
vakalar ve bu vakalara ilişkin incelenmiş olan deliller. Bu 3 başlık 297.md'nin özüdür. Hükümde 
elbette dava dosyasındaki künyeye bakacağım, taraf kim dava konusu ne vs onları geçiyorum. 
Esas olan özet, yani vakalar ve sunulmuş delillerdir. Nasıl değerlendirdim, gerekçe ne, önemli 
olan bu. Tarafların taleplerinin her birine ilişkin verdiğim karar nedir? Paranın iadesine ya da 
paranın iadesi talebinin reddine, malın teslimine vs her taleple ilgili olarak.  

Objektif dava yığılmasını hatırlayalım. Her davada mutlaka tek, spesifik bir talep olmak 
zorunda değil, birden fazla ihtimal var. Taleplerin her birine ilişkin hüküm kısmında buna özel 
ve icraya hizmet edecek nitelikte hüküm vermesi gerekir. Bu yoksa bu sonuç kısmı kim neyi 
ödeyecek kim neyi verecek tavzih(açıklama) gerekebilir ama kanun bunu istemiyor. Yani 
objektif dava yığılması var, maddi manevi tazminat talebi, birden fazla talep var. Şimdi eğer 
hâkim md.297'deki hükümde maddi tazminat talebini hükme bağlamadı, manevi tazminatı 
hükme bağlamadı. Unuttu, fark etmedi, ihmal etti. Kanun yoluna gidildi, kanun yolunda 
inceleme yapıldı, ilk derece mahkemesinin verdiği karar ve karar kesinleşti, manevi tazminat 
talebi yeniden dava konusu yapılabilir mi? Hâkimin hükümde atıf yapmadığı, sonuca 
bağlamadığı taraf talepleri, hükümde yer almamış taraf talepleri, yeniden yargılama konusu 
yapılabilir. Hem de hangi kuvvet unsuruyla yapıyor bunu, bu objektif dava yığılmasında 
dermeyan ettiğim talep, neyden istifade ediyor? Davanın açılmasına bağlı sonuçlardan. Zaman 
aşımını kesti, daha ne olsun, hasım temerrüde düştü, daha ne olsun. Manevi tazminat talebini 
geçtim, bunları zaten cebinde tutuyorsun. Müteakiben hemen manevi tazminata ilişkin dava 
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açtı, asıl alacağa ilişikin faiz talep etti. Fer’i nitelikte ve karar vermedi, faize ilişkin müstakil dava 
açılabilir ama bizim için burada kritik nokta, gerekçeli kararın hüküm fıkrası gerekçede 
bulunmalı. Boşta kalmış olan talep yeniden dava konusu yapılabilir o zaman işte. Md.294/1 
önemli bir istisnayı görüyoruz. Kısa kararda belirtilmiş belirtilmemiş hüküm fıkrasında yer 
almayan bir talep, yeniden dava konusu yapılabilme imkanına sahiptir.  

Gerekçenin ne şekilde düzenlenmesi gerektiği c bendinde 297/1-c kısa bir özet, ittifak edilmiş 
edilmemiş unsurların neler olduğu, delillerin nasıl değerlendiği ve sübut etmiş yani akdi 
gerçekliği ve varlığı tespit edilmiş vakaların neler olduğunu delille bağlayarak, gerekçede izah 
etmek zorunda. Gerekçenin özü bu, sübut etmiş vakaların açığa çıkarılması, delil 
muhakemesiyle ortaya çıkma.  

Yargılama giderlerinde, harcanmayan kısmın iadesi, avansın iadesine ilişkin haller de hükümde 
yer alacak unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. 

Kısa karar ile gerekçeli karar arasındaki fark. Bu sebebe ilişkin istinafa gittik. Oradan Yargıtay’a. 
Yargıtay kararı bozdu, ilk dereceye döndü, vereceği karar 3. yolda bir karar olabilir. Diyelim ki 
kısa kararda a demişti, gerekçeli kararda b demişti, karar bozulup dereceye geldiğinde c 
diyebilir, a ya da b demek zorunda değil. İBK var buna ilişkin olmak üzere, mahkemenin 
çelişkiye düştüğü kararlardan birini kabul etmek zorunda değil. 1086 kanun zamanından kalma 
bir İBK kararıdır ancak hala mevcudiyetini koruyor. 6100 sayılı kanunda buna ilişkin bir hüküm 
yok. 

Hüküm sonucuna ilişkin fıkra 2, sonuç kısmında gerekçeye ilişkin herhangi bir söz tekrar 
edilmemişse, taleplerden her biri hakkında verilen hüküm de taraflara yüklenen borç ve 
tanımlanan hakların sıra numarası altında şüphe tereddüt vermeyecek şekilde gösterilmesi 
gereklidir. Burada önemli bir mesela var, şarta bağlı hüküm meselesi. Şarta bağlı hüküm 
kanunda dolaylı olarak belirtiliyor. Kabul, sulh, feragat şarta bağlıdır ve kabul, sulh, feragat 
varsa, bildiğiniz üzere yargılama sona eriyor. Tarafların iradesi ile ama şarta bağlı olur. Bunun 
haricinde ise ilk derece mahkemesi istinaf mahkemesi esasa ilişkin kararIa şarta bağlı 
kılınamaz, kural bu. Istisna ise yargıtay kararlarında da var mukayeseli hukukta da var. 

Şarta bağlı hüküm: Alman, İsviçre Medeni Usul kanunlarında içtihatlarında olan bir kavram bu. 
Biz de bunu kendi içtihatlarımızda, şarta bağlı hükmün adını koymadan, içtihatlarla kabul etmiş 
bulunuyoruz. Hangi hallerde? Karşılıklı edimlerin ifası mecburiyeti olan hallerde, hâkim eğer 
davanın neticesinde hem davacının hem de davalının ifa etmesi yönünde bir karar vermişse, 
karşılıklı edimlerin ifası anında karşılıklı ihtilafın sona ereceği yönünde karar vermişse, bu 
edimlerin dolaylı olarak elbette ki şarta bağlı hükümdür ama kural md.297/2 bunu kabul 
etmediği için, mukayeseli hukuktan biz şarta bağlı hükmünü zımnen değerlendiriyoruz.  

Geçersiz bir sözleşmeden kaynaklanan alacağın iadesi, zilyetliğin teslimi. Buna ilişkin bir dava 
var. Her iki taraf da aynı anda edimi ifa etti, malı teslim et, parayı öde. İncelenen vaka her iki 
tarafın da ifa ettiği görülmekte ise, yani taraflardan birinde esasen aykırılık olmadığı ya da 
yapılmış sözleşmenin unsurlarından biri bir arada ifa etmesi gerektiği görülür ise, böyle bir 
durumda hâkim md.297/2 gibi bir arada koordine bir şekilde edimlere ifa mecburiyeti eder. 
İcra dairesi bu ilamı aldığında, tarafların belirli bir yerde ortak gün ve saatte ödeyin der, 
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edimlerin ifasını gerçekleştirmelerine karar verebilir, bu imkânı var. İçtihatlardan bahsedelim 
buna ilişkin 13.Hukuk Dairesi 24.4.2002, 8.Hukuk Dairesi 2.11.2015, 25.5.2015, 7.10.2013 
satılan malın iadesi, satış bedelinin geri alınması için açılan davalarda. Örneğin söylediğim 
kararlara ilişkin olarak, zımnen mahkemenin eş zamanlı karar verebileceği, bir niteliği itibariyle 
şarta bağlı olarak değerlendirilebilecek halin gerçekleşebileceği görüldü. Eş zamanlı hüküm 
olarak bunu Türkçeye çeviriyoruz, terim olarak böyle. 2.fıkraya ilişkin bunları söylemiş olalım. 

Hükmün Yazılması 

Karar veren hâkim tarafından hüküm yazılması esas, çünkü hükmün kurucu unsurlarından 
birisi hükmü kaleme alan, irade beyanı oluşturan hâkim ve zabıt katibinin imzalarıyla 
tamamlanmış olması. Toplu mahkemelerde ise üye yazabilir. Gerekçeli kararlar arasında 
farklar olmamalı, tekrar edelim 2.fıkra özelinde. 

Hükmün korunması 
MADDE 300- (1) Hükme katılan hâkimlerle zabıt kâtibinin imzalarını ve mahkeme 

mührünü taşıyan hüküm arşivde korunur. 
 
Hüküm nüshası 
MADDE 301- (1) Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten 

sonra, nüshaları yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir 
ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. Hükmün bir nüshası da dosyasında 
saklanır. 

(2) Taraflardan her birine verilen hüküm nüshası ilamdır. 
(3) Tarafların elinde bulunan hüküm nüshalarının farklı olması hâlinde karar 

kartonundaki esas alınır. 
 

301.md başlığı hüküm nüshası=ilam. 

İlam hükümle çelişmemeli. Eğer hükümde bir hata varsa, hüküm metninde yapılan değişiklikler 
taraflara verilmiş ilam metnine de işlenmek zorundadır. Hüküm bir tanedir. Tarafların elinde 
birden fazla ilam bulunamaz. Muhteva olarak eski ilam iptali, eski ilamın ihtaren 
kullanılmasının engellenmesi, hâkim tarafından yerine getirmesi gereken bir görev, özellikle 
de tavzih olunmuş bir hüküm var ise. 300.md bunun için önemli, hükmün saklanması ve kimin 
sorumlu olduğunun ortaya konmasına ilişkin olarak  

Hüküm yazıldıktan imza edildikten sonra, mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra 
nüshaların yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her birine makbuz karşılığında verilir ve 
bir nüshası da geciktirilmeksizin diğer tarafa tebliğ edilir. Kim bu diğer taraf karar, duruşmasına 
gelmeyen taraf. 

Tatbikata dönelim. Md.301'i okursunuz. 

301.md'deki ilamın taraflara verilme usulü, 302. maddeyi de işin içine katarak söylüyorum, 
masraflı bir işti. Çünkü davanın tarafları ve taraf vekilleri ilamı alabilmek için, yargılamanın ön 
safhasına kadar gerçekleşmiş tüm masrafları yatırmak mecburiyetinde idi. Masrafı yatıran, 
ilamı alıyordu. Md.302’de yapılan değişiklik, bu nitelikteki talebin mahkeme tarafından taraf 



 
 

İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU  15 

 

ya da taraf vekillerinin itibar edemeyeceğine ilişkin bedel üzerine ilamın alınması. Çünkü 
yargılamayı yürüten mahkemenin taraflardan isteyeceği masraf zaten amme alacağı, eksik 
olan yargılama giderleri bunlar, bildiğiniz üzere devlet tarafından 6183 sayılı amme alacakları 
hakkında kanun marifetiyle tahsil edilebilmektedir. Mahkeme kalemleri icra dairesi vergi 
dairesi değil, bu harç eksikliğini hesaplayıp ilgili merciiye iletir ve ilgili mercii bu tahsilatı 
gerçekleştirir. 

Bu mesela bu kadar kısa anlatıyoruz ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar 
götürülmüş bir meseledir ve AİHM'nin verdiği karar neticesinde biz HMK'da doğru değişikliği 
yapmış bulunmaktayız. Tarafın talebi üzerine kendisine ilam yollanma mecburiyeti var. Taraf 
müracaat etmiyor kanundan doğan fiili durum tamamen farklı. Talepte bulunmadıkça, hâkim 
resen karar vermedikçe, tebliğ mekanizması işlemez. Taraflardan birisi bu ilamı icraya koyarak 
müracaat edebilir, karşı taraf tebliğ edince. Ettirmezse kesinleşmemiş bir kararı icraya koymuş 
olacak, bir an evvel tebliğ ettirmeli. Çünkü zaten ilamlı icra, seneye göreceksiniz, icra edilen 
davalı davacıya borcu tebliğ ederek zaten jetonu düşürüyor. Taraf bu icraya karşı benim sürem 
var tebliğ alacağım, o zaman icranın geriye bırakılması kararı alacağım, ilgili icra takibinin 
durmasına sebep olacağım diye düşünüyor, bunlar hep taktik.  

Bizim bu uygulamamızda bir hükmün verilmesi ardından kanunda zorunlu yazıyor olsa bile 
hüküm nüshalarının taraflara tebliği gerçekleşmiyor. Bu şuna da sebep olmaktadır. Usuli 
hükümlerin zaman olarak uygulanmasında değindik. 20 Temmuz 2016 tarihinden önce 
verilmiş olan kararlara karşı kanun yoluna gidiyorsa 1086'yı uygulayacağız yani istinaf yok. 20 
Temmuz 2016 sonrası ise istinafa gideceğiz. 20 Temmuz 2016 tarihinden önce hüküm niteliği 
kazanmış birçok belge yatıyor şu anda, tebliğe çıkmayı bekliyor. Bunlar neye tesir eden 
durumlar, kararın kesinleşmesine tesir eder yani kanunu, süreci daha tüketilecek. Bu iyiniyet 
ve kötü niyet taraf ve vekillerince kullanılan da bir durum, kullanacağız onu bir süre sonra, 4 
yıllık 5 yıllık kararlar. 

Taraflardan her birine hüküm nüshası makbuz karşılığında verilir, diğer tarafa da tebliğ edilir, 
hüküm bir nüshası da dosyasında saklanır. İlam yoluyla nasıl tanımlandığı da 2.fıkrada 
belirlenmiştir, esas olan, eğer bir münakaşa mevzu olursa, tahrifat yapılırsa, ilamı kontrol 
edeceğimiz belge karar makbuzundaki gerekçeli karar. İcra dairesi herhangi bir şekilde ihtilafa 
düşerse, gerekçeli karardan öğrenir, karar makbuzu saklandığından dolayı.  

Hükmün tesirine de bir bakalım olumlu ve olumsuz tesir. Olumlu etkiyi şöyle söyleyelim, 
hâkimin dava sırasında ara karar verdiği hükmün olması olumlu etkidir. Olumsuz etki ise, 
hâkimin verdiği nihai karar hükmü artık ele alamaması. Hüküm verdikten sonra, artık davadan 
el çekmesi olumsuz etkidir, artık hüküm ile tamamladığı yargılamada, hükmü nihai kararı 
değiştirme imkânı yoktur. Hangi andan itibaren imkânı yok? Tebliğden itibaren. Tefhim tebliğ 
arası süre vardır. Tefhimden itibaren artık nihai karar olsun, hüküm olsun değiştirme imkanına 
sahip olmayacaktır. 

 

 

28.03.2019 
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1. Ders 

Geçen ders hüküm konusunda kalmıştık. Hüküm çeşitlerinden devam edelim. Hüküm, 
tam ve kısmi hüküm olarak ikiye ayrılır. Yargılamanın neticelendiren kararın 
sınıflandırılabilmesine ilişkin genel bir imkân yoktur. Çeşitli konularda çeşitli sınıflandırmalar 
yapmak mümkündür. 

Kısmi hüküm, davacının talebinde yer alan hususlardan belli bir bölümüne karar 
verilmesi, diğer kısım için ise davaya devam edilmesi halidir. Kanunumuzda hakem kararıyla 
ilgili olarak m. 436’da buna ilişkin bir hüküm vardır. Bu düzenleme m. 297’nin benzeri nitelikte 
bir hükümdür. Bundan istifade ederek, belli bir talep değeri bakımından yargılamanın sona 
erdirilmesi, belli taleplerin karara bağlanması ve kalanlar için ise yargılamaya devam 
edilmesine ilişkin bir durumdur. Bu bizim aile hukuku uygulamasında yer verilmiş bir 
durumdur. Örneğin boşanma ve mali sonuçlarına ilişkin bir dava yürütülürken, boşanma 
kararının bir an önce verilip, bakiye kalan mali sonuçlara ilişkin hususların ayrıca 
değerlendirilmesine ilişkin atıf yapılması kararda mümkün görünmektedir. M. 297’de buna yer 
verilmemiş olmasına rağmen, m. 436’dan yararlanarak kısmi hükmün tatbik edilebileceğini 
söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu hallerde talebin kısmına ilişkin karar verilecek ve diğer kısım için 
tahkikatın devam ettirilmesine karar verilecektir. Haksız fiilden doğan davalarda da buna ilişkin 
kararların verildiğini görmekteyiz. 

M. 297’de gerekçeli karardan bahsedilmektedir, peki kısa karar bunun neresinde yer 
alır? M. 294’e göre, hükmün tefhimi dediğimiz kısa karar, m. 297’deki ön unsurdur. İkinci 
fıkrada belirtildiği üzere, hâkim sonucu tefhim edecektir. Dolayısıyla çelişmemesi gereken 
unsur, m. 297/2 ile m. 294/3-4’te bahsedilmiş olan kısa karardır. Gerekçe farklılık arz edebilir 
mi? Zaten gerekçe o an bilinmemektedir. 

Kesin Hüküm 

Kaç tür kesin hüküm vardır? Bu tür ayrımlar teoriktir. M. 303’te kesin hükme ilişkin bir 
düzenleme vardır ancak genel kabul, kesin hükmün iki ana türünün olduğudur; Şekli anlamda 
kesin hüküm, maddi anlamda kesin hüküm. Şekli anlamda kesin hükmün varlığını ortaya 
koyan bazı haller vardır. Bunlar:  

1) İlk derece mahkemesi kararının kanun yoluna tabi olmamasıdır. Çünkü bazı ilk 
derece mahkemesi kararları belli bir değerin altında ise kanun yoluna açık değildir.  

2) Kanun yoluna açık bir ilk derece mahkemesi kararı var ise, kanun yoluna müracaat 
süresi içinde – genellikle 2 haftadır – müracaat edilmemesidir. 

3) Kanun yoluna müracaat için gereken süre taraflara tebliğ edildikten sonra, tarafların 
kanun yolundan feragat etmesidir. Dava devam ederken ya da dava açılmadan önce kanun 
yolundan feragatin hükümsüz olduğunu hatırlamamız gerekir. Bu üç durumdan birisi 
gerçekleşmiş ise, ilgili ilk derece mahkemesi vermiş olduğu hüküm, şekli anlamda 
kesinleşmiştir. Şekli anlamda kesinleşme, artık verilen hükme karşı kanun yoluna müracaat 
imkanının kalkma durumunu ortaya koyan bir sonuçtur. 
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İkinci kesin hüküm çeşidi ise, maddi anlamda kesin hükümdür. Maddi anlamda kesin 
hükmün var olabilmesi için, öncelikle ilgili hükmün şekli anlamda kesin hüküm oluşturması 
gerekir. Kanun yolu süresi başladı ancak süresi içinde kanun yoluna gidilmedi, kanun yoluna 
ilişkin haktan feragat edildi ya da kanun yoluna müracaat süresi içinde kanun yoluna gidilerek 
tüketildi. Bu durumlardan birisi gerçekleşmiş ise, maddi anlamda kesin hükmün ilk unsuru 
gerçekleşmiş olur. Ancak maddi anlamda kesin hükmün tesiri esas alınan husustur. Bir ilk 
derece mahkemesinin kararı, maddi anlamda kesin hüküm oluşturuyor ise, artık m. 303’e göre 
aynı taraflar arasında, aynı dava konusuna ilişkin, aynı netice-i taleple başka bir yargılama 
başlatılamaz. Maddi anlamda kesin hüküm, aynı zamanda bir dava şartıdır. Zaten yargılamanın 
amacı hukuk barışını tesis etmek, toplumdaki uyuşmazlıkları bertaraf etmektir. Maddi 
anlamda kesin hüküm kavramı, buna hizmet eden bir kavramdır. Gördüğünüz gibi şekli 
anlamda kesin hüküm, esasında usul hukuku tekniği bağlamında değerlendirilen bir kavramdır. 
Maddi anlamda kesin hüküm ise, şekli anlamda kesinleşmiş olan hükümlerin, başka bir dava 
açılması önündeki engel olarak karşımıza çıkar. Her ikisinin hizmet ettiği saha birbirinden 
farklıdır.  

Nihai kararlara ilişkin olarak, şekli anlamda kesin hüküm olsa bile, maddi anlamda 
kesin hüküm teşkil etmeyecektir. Bir ilk derece mahkemesi ya da istinaf mahkemesinin kararı, 
her zaman maddi anlamda kesin hüküm tesirine sahip değildir. Çekişmesiz yargı kararları, icra 
mahkemesi kararları, maddi anlamda kesin hüküm tesirine sahip olamayacak ilk derece 
mahkemesi kararlarıdır ancak şekli anlamda kesin hükümdür. Kendi içinde bu ihtimallerdeki 
kararlar müzakere konusu yapılamaz. Çünkü o silsile artık tüketilmiştir, bunun için feragat ya 
da başvurmayarak tüketilmesi önemli değildir. Ancak yeniden yargılama konusu elbette 
yapılabilecektir.  

Dolayısıyla şu kolaycılığa gitmememiz gerekir; şekli anlamda kesin hükmün her zaman 
maddi anlamda kesin hükme evrilemeyeceğini, istisnalarının da bahsettiğimiz hallerle 
sınırlandırılabilmesine imkân olduğunu unutmayalım. “Bir davada şekli olarak kesinleşmiş olan 
hüküm, diğer davada maddi anlamda kesin hüküm oluşturabilmesi için, taraf, dava sebebi, ilk 
davadaki hüküm fıkrası ve ikinci davaya ait talep sonucunun aynı olması gerekir.” Burada 
davayı ferdileştiren unsurlar olarak; taraf, konu ve netice-i talep unsurlarının esas alındığını 
görmekteyiz. Dolayısıyla daha önce kesin hükme dair yaptığımız açıklamalarda farklı bir 
hususun olmadığını görüyoruz. 

Bir ek daha yapalım, “davada ya da karşı davada ileri sürülen taleplerden sadece hükme 
bağlanmış olanlar hakkında kesin hüküm tesir edecektir.” Dün objektif dava yığılmasıyla ilgili 
m. 297/2 özelinde bir açıklama yapmıştık. Taraflardan birinin talebi tahkikatta konu edilmiş, 
gerekçede atıf yapılmış ancak hüküm fıkrasında yer verilmemiş ve bu şekilde karar kesinleşmiş 
ise artık maddi anlamda kesin hüküm oluşmaz. Dolayısıyla o unsur, müstakil bir davanın 
konusunu teşkil edip tahkikata matuf kılınabilecektir. İkinci fıkra bunu söylemektedir. Hüküm 
fıkrasında açık bir ret varsa, bunun ancak bunun aksinin mümkün olabileceğini kabul ediyoruz. 
Hükme bağlanmamış olanlar ise reddedilmiş sayılmaz ya da kabul edilmiş de sayılmaz. Yani 
ifade olunmamış, belirtilmemiş unsurlar açısından değerlendirilemeyeceğini m. 303/2 kabul 
etmiştir. 
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Hüküm nüshasının ilam olduğunu söyledik, ilamın icra edilmesi mümkündür. İlamın 
icrası için zamanaşımı süresi 10 yıldır. Maddi anlamda kesin hükmün ise zamanaşımı süresi 
yoktur. İcraya ilişkin zamanaşımı süresiyle, hukuk hayatına tesirine ilişkin bir zamanaşımı süresi 
kabul edilmiş olmamaktadır. Maddi anlamda kesin hükmün bu kuvvetli etkisinin bertaraf 
edilmesi mümkün müdür? Bunun iki yolu vardır; yargılamanın yenilenmesi ve  nesih davası). 
Bu iki durum haricinde maddi anlamda kesin hükmün bertaraf edilmesi mümkün değildir, 
ilanihaye devam edecektir. Ancak icrasının farklı bir mesele olduğunu unutmayalım. 
Dolayısıyla özellikle vakıflara ilişkin davalarda önceden Osmanlı zamanında verilmiş olan 
kararların dahi şu an için tesire sahip olduğunu, onların tatbik edildiğini görmekteyiz. 

Taraflar maddi anlamda kesin hükmün tesirini ortadan kaldırabilmek için, sözleşme 
yapma özgürlüğüne dahi sahip değildir. Hiçbir şekilde bir sözleşmenin konusu yapılamaz, 
çünkü kamu düzenindendir. Taraflar onun üzerinde serbest beyanlarıyla sonuçlanabilecek 
nitelikte bir tesir yaratamazlar. Ancak maddi anlamda kesin hüküm oluşturmuş bir karardaki 
hüküm fıkrasında yer alan edimlerin ifasına yönelik olarak sözleşme yapılabilir, bunun dışındaki 
unsurlara temas edilemez.  

Bu mesele özellikle 2016 yılından sonra Türk yargısının tartıştığı önemli konulardan bir 
tanesidir. Birçok hâkim ihraç edilmiş ve onların vermiş olduğu kararların sakatlığı söz 
konusudur. Ceza yargılamasında buna ilişkin tasarrufta bulunulmuştur, peki hukuk 
yargılamasına nasıl intikal ettirilecektir? Acaba bunu yargılamanın yenilenmesi kapsamında mı 
değerlendirmeliyiz, yoksa hükmün etkisizliği, yokluğu vasfı içinde mi değerlendirmeliyiz? Ya da 
bir kanun hükmüyle hukuk yargılaması için, maddi anlamda kesin hüküm tesiri ortadan 
kaldırılabilir mi? Her biri ihtimal dahilindedir, hangisi en yüksek faydayı sağlayacak ve özellikle 
AİHM’de isabet arz edecek ise o yolun seçilmesi daha uygun olacaktır. 

M. 303’e göre kesin hüküm sadece taraflar açısından değil, külli halefler ve cüzi halefler 
açısından da tesire sahiptir. 

Kesin hükmün iki etkisi vardır. Tüm kitaplar olumlu etki, olumsuz etki şeklinde 
açıklamaktadır. Ancak bu ayrım esasen dava şartı ve kesin delil kavramlarına isabet 
etmektedir. Olumsuz etki, dava şartıdır; olumlu etki ise kesin delil teşkil etmesidir. İkincisi ise 
olumlu delil olarak adlandırdığımız kesin delil oluşturmasıdır. Maddi anlamda kesin hüküm 
oluşturan bir karar, artık başka bir davada aynı taraflar arasında ya da başka taraflar arasındaki 
davalarda da kesin delil tesirine sahip olarak dayanmış olduğu vakıayı tam ispat şeklinde, 
hâkimin kanaatini oluşturacak nitelikte tesir edecektir. M. 303, dolayısıyla sadece maddi 
anlamda kesin hükmü değil, aynı zamanda kesin delile de atıf yapan bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Bilinçli olarak kafa karıştıralım. Hatırlarsak kesin delilleri anlatırken m. 204’e atıf 
yapmıştık, ilama atıf yapmıştık. M. 204/1 ilamın kesin delil olduğunu düzenlemektedir. Bir 
görüşe göre maddi anlamda kesim hüküm ayrı, m. 204’te bahsedilen ilam ayrıdır. İlam mutlaka 
m. 303’te yer alan unsurları içermeyebilir. Tarafların, dava konusunun, neticeyi talebin aynı 
olması, bu unsurları içermeyen bir ilam kesin delil olarak m. 204’e göre kullanılabilecektir. Bir 
davada kesin delil olarak kullanılacak kesin hüküm, mutlaka maddi anlamda kesin hüküm 
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oluşturmak zorunda değildir. Yani ilam olarak kullanılan belge, aynı davanın tarafları arasında, 
aynı dava konusuna ilişkin, aynı neticeyi talebi esas almak mecburiyetinde değildir.  

Başka bir kişiyle, başka bir dava konusu ve başka bir netice-i talep içeren, maddi 
anlamda kendi içinde oluşturan bir kararın m. 204 uyarınca ilam olarak kesin delil kuvvetine 
sahip olması mümkündür. M. 204’teki ilamı m. 303 kalıbının içine sığdırmıyoruz. Aksi halde 
taraflar iddiasını ispat ederken, önemli bir kesin delil imkanından mahrum kalacaktır. Sonuç 
olarak maddi anlamda kesin hüküm oluşturan bir belge olumlu ya olumsuz tesire sahiptir. 
Olumlu tesire sahip olması, kesin delil olarak değerlendirilebilmesidir. Ancak m. 303’ün 
kalıpları haricinde, maddi anlamda kesin hüküm oluşturmuş başka hukuk mahkemesi 
kararlarının da m. 204’te düzenlenen ilam hükmünden yararlanarak kesin delil kuvvetine sahip 
olması imkân dahilindedir. Bu bizim katıldığımız görüştür. 

Kesin hüküm teorisine ilişkin iki imkân vardır; maddi hukuk teorisi ve şekli hukuk teorisi. 
Maddi hukuk teorisinin temelinde, hükümle tespit edilmiş olan hak yeniden 
temellendirilmektedir. Yani maddi hukuk teorisine göre kesin hüküm açıklanırken, hüküm 
tespit ettiği hakkı yeniden temellendirmektedir. Doğru hüküm hakkı tespit etmiş, durumu 
tespit etmiştir ancak bir unsur-vakıa daha eklemiştir. Eklenen unsur-vakıa ise hâkimin 
kanaatidir. Yanlış hüküm ise mevcut yargılamaya son verir ancak yeni bir ihtilaf doğurmaktadır.  
Kesin hükmün maddi hukuk teorisine göre açılımı bu şekildedir. 

Şekli hukuk teorisine göre ise, kesin hüküm oluştuktan sonra maddi hukuk etkisi söz 
konusu olamaz. Yani hâkim, hakkı tespit eder, tespit ettiği hakka ilişkin herhangi bir unsur 
eklemez ve hak üzerinde maddi hukuk etkisi doğmaz. Dolayısıyla hak var olduğu şekliyle hâkim 
tarafından tespit edilmiş ve m. 303’teki kesin hüküm tesiri ortaya çıkmış olur. Şekli anlamda 
kesin hüküm teorisiyle izah ettiğimizde, ancak m. 114’teki olumsuz etkiye ulaşabiliyoruz. 
Maddi hukuk teorisinden baktığımızda, maddi anlamda kesin hükmün olumsuz dava şartı etkisi 
söz konusu olmayacaktır, ancak doğru karar verildiğinde olumsuz etki ortaya çıkacaktır. 

                                     2. Ders 

Taraflar yaptıkları sözleşmeyle bir mahkemenin verdiği hükmün nasıl icra edileceğine 
ilişkin mutabakata varabilirler. Aynı zamanda taraflar aralarındaki yeni hukuki ilişkinin 
mahkemenin verdiği karardan itibaren, o karar doğrultusunda doğacağını kararlaştırabilirler. 
Bunlar hep unsur etkisi olarak gördüğümüz durumlardır. Yoksa maddi anlamda kesin hüküm 
etkisi, tarafların sözleşmeyle, bir kanun hükmüyle bertaraf edilemez. 

M. 303/3 ve 4’te kesin hükmün kişiler hakkındaki tesirine dair sınırlamanın cüzi halef, 
külli halef ve taraflar olarak sınırlandırıldığını söyleyebiliriz. Feri müdahil açısından da tesire 
sahiptir ancak orada feri müdahile olan tesir açısından rücu davasında bunun nasıl 
kullanılacağını müdahale konusunun içinde görmüştük. 

Hükmün Tashihi 

 Şekli anlamda kesin hüküm, maddi anlamda kesin hüküm bahsinin halen içerisindeyiz. 
Şunu tekrar hatırlatalım, bir hukuk mahkemesi hâkimi nihai karar vererek dosyadan el 
çektikten sonra ya da hüküm vererek dosyadan el çektikten sonra, o karar üzerinde herhangi 
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bir değişiklik yapamaz. Özellikle de hüküm fıkrası üzerinde farklılık arz eden bir irade beyanı 
oluşturamaz. Kısa karar ile gerekçeli karar arasındaki farklılığın hangi sonuçlara sebep 
olduğunu bir önceki derste görmüştük.  

Tashih kanunda çok dar anlaşılan bir durumdur. Açık hesap ve yazı hatalarının 
giderilmesine imkân tanıyan bir durumdur. Hüküm sonucunun, gerekçenin, kısa kararın tashih 
yoluyla revize edilebilmesi mümkün değildir. Bu yazı ve hesap hataları m. 183’te, maddi 
hataların düzeltilmesinde de değerlendirilmektedir. M. 304 hüküm tesis edilince, m. 183 ise 
hükme kadar söz konusu olacaktır. Dolayısıyla m. 183’ten istifade edilerek hükmün tashihinin 
sağlanabilmesi mümkün değildir. 

M. 304/1’de ikili bir ayrım yapılmıştır. Eğer karar tebliğ edilmişse, yani tarafların elinde 
bir ilam varsa bu durumda duruşma yapmak esastır. Çünkü ilamın üstünde de tashih yapılacak, 
imzalanıp mühürlenecek ve ilam ellerine verilecektir. Bunların hepsinin bir arada kordineli bir 
şekilde yapılması gerekir. Dolayısıyla tebliğ edildikten sonra, tarafların duruşmaya çağırılması 
bir zorunluluktur. M. 304/1 ile ilgili dikkat etmemiz gereken temel husus budur, tarafların 
dinlenilmesi amacıyla özel bir duruşma tertip edilecektir. Eğer tarafın talebi üzerine tashihte 
bulunulacak ise, ilam tarafın elindedir ve o dilekçenin hasma tebliğ edilmesi mecburiyeti 
vardır. Hasım cevap vermesi de savunma hakkı kapsamında sağlanmalıdır.  

Hâkim resen tashihe ilişkin karar vermişse ve tebliğ yapılmışsa yine tarafların 
dinlenmesi gerekir. Aynı zamanda tashih konusu olan hususlar tarafların çağırıldığı duruşmada 
kendilerine bildirilmelidir. Onlar da katıldıkları duruşmada tashihe yönelik beyanda 
bulunabileceklerdir. Tashih talepli dilekçe mahkemeye verildikten sonra, hasma mahkeme 
eliyle tebliğ edilecek ve o da cevabı iki hafta içinde verecektir. Vermemesi halinde duruşmaya 
gelmesiyle bir hak kaybı söz konusu olmayacaktır. Tashihe mahsus duruşmada beyanda 
bulunabilecektir, çünkü m. 144 uyarınca dinlenilmesi gerekir. Dolayısıyla kararın tebliğ edilip 
edilmemesi üzerine bir farklılığın olduğunu unutmayalım. 

Tashihin hedef aldığı saha neresidir? Belli bir alana sınırlanmış değildir, hüküm metnin 
tamamı tashih konusu olabilecektir. En sık karşılaşılan tashih konusu olan haller, hesap hatası, 
tapu kaydına ilişkin kayıtlardaki hata, isim hatası gibidir. Çünkü tashih edilmiş bir kararın icrada 
isabetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi mümkün olacaktır. 

Hükmün Tavzihi 

Eğer hüküm muğlak ise, m. 297/2’de bahsedildiği üzere kimin neyi yapması gerektiği, 
kimin aleyhine kimin lehine neyin hükmedildiği açıkça belirtilmemiş ise ya da taraf böyle 
yorumluyorsa tavzih yoluna gidilebilecektir. Tavzih bir kanun yolu değildir, aynı mahkeme 
tarafından yapılır. 

Buna ilişkin eski bir İBK vardır. Buna göre İstinaf mahkemeleri ve Yargıtay da tavzih 
yapabilir. Sadece ilk derece mahkemesinden istenebilecek bir yol değildir. Yargıtay hukuk 
dairesinin verdiği özellikle gerekçesiz kararlara karşı tavzih yoluna müracaat edilmekte 
olduğunu görürüz.  
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305’e göre hâkimin resen bir tavzih yoluna gitmesi mümkün değil, üçüncü kişinin de 
mahkeme kararının tavzihini isteyebilmesi mümkün görünmemektedir. Sadece tarafların 
müracaat edebileceği bir yoldur. Tashih ile arasındaki önemli fark bu şekildedir. Tashihe bazı 
hallerde icra mahkemesi kanalıyla icra dairesi müracaat edebilir. Ancak tavzihte alan 
sınırlandırılmıştır. Tavzih hükmün tamamı için söz konusu olabilir. Ancak bunun sınırı hükümde 
varılmış tespitin aşılması değildir, yeniden bir hüküm tesis edilemez.  

İcra tamamlanıncaya kadar tavzih yolu açıktır. Ancak icra edildikten sonra, tavzihin 
amaca hizmet eder nitelikte olmadığı kabul edilmektedir. Yargıtay’ın bozma kararına ilk derece 
mahkemesinin uyma kararı vermesine kadar tavzih istenebilir. Dolayısıyla sadece ilamın 
icrasıyla sınırlamamız doğru değildir. 

“Gerekçe ile hüküm arasındaki belirgin maddi hatanın, taraflar yararına usuli kazanılmış 
hak ya da kesin hüküm oluşturmayacağı gözetilerek, hükmün tavzihi yoluna gidilmesi 
gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.” 
Yargıtay’ın kararı bu şekilde bir kararı vardır.  

DAVAYI SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ 

Hâkimin tek taraflı işlemleri olan kabul, ret ve davanın konusuz kalması ile yargılama 
sona erdirilebileceği gibi tasarruf ilkesinin cari olduğu davalarda davadan feragat, davanın 
kabulü ve sulh ile de mevcut yargılamanın sona erdirilmesine imkân tanınmıştır. Dolayısıyla 
tasarruf ilkesinin bir sonucudur, resen araştırma ilkesinin cari olduğu davalarda m. 307 vd. 
hükümlerinden yararlanılabilmesi mümkün değildir. 

            1) Feragat: 

Davanın talep sonucundan davacının kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. İstisnası ise 
m. 70/3’tür. Bunun haricinde tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bir dava 
konusu olması şartıyla, davacı dava konusu ettiği taleplerin bir kısmından veya tamamından 
vazgeçebilir. Kısmen feragat varsa, feragat edilmemiş kısım açısından yargılamaya devam 
edilmesi ve mahkemenin o kısımla ilgili karar vermesi gerekir. 

2) Kabul: 

Tek taraflı irade beyanıdır. Kabul beyanıyla birlikte yargılama sona erer. Feragatte 
olduğu gibi hâkimi de bağlar. Bunun üzerinde herhangi bir şüphe yoktur. Hâkim davayı 
neticelendirirken de davalının davayı kabulü şeklinde bir atıf yapması gerekir. Kabul ile birlikte 
davalı, hasmının kendi aleyhine talepte bulunduğu, netice-i talep kısmında yer alan tüm ya da 
bazı unsurlara rıza gösterdiğini beyan etmektedir. Artık bu hususlar tarafların arasında bir 
kesin hüküm oluşturmaya elverişli bir zemine ulaşmıştır. Hem kabulde hem de feragatte aynı 
sonucun olduğunu görmekteyiz. Kısmen ya da tamamen yapılabilmesine imkân tanınmıştır. 
Eski usul kanununda bu imkân yer almamaktaydı.  

Şekle ilişkin olarak, nevi şahsına münhasır bir işlem olması nedeniyle yazılı olarak ya da 
sözlü olarak yapılabilmesi mümkündür. Sözlü olarak duruşma sırasında yapılmış ise tutanağa 
kaydedilip beyanda bulunan tarafın da tutanak metninin altını imzalaması, eğer bir kısmı için 
yapılmışsa, bunun da açıkça belirtilmesi gerekir. Kayda ve şarta tabi olarak kabul ve feragat 
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yapılamaz. Tarafların karşılıklı beyanlarıyla mevcut yargılamayı sona erdirebilmeleri bir kayıt 
ya da şarta tabi kılınabilir. Eğer böyle bir durum söz konusu ise dava haricindeki bir vakıaya atıf 
yapılarak sulh sözleşmesi yapılmış olursa eğer, bu durumda mahkemenin kararı da zımmen 
şarta tabi olacaktır. Ancak hatırlarsak, hâkim şarta tabi olarak hüküm tesis edemeyecektir, 
tarafların sulhu ile ise bu zımmen şarta tabi bir hüküm tesis edilmiş olacaktır. 

Yargılamanın her aşamasında tek taraflı irade beyanıyla yargılamanın tamamen 
sonuçlandırılması mümkündür. Maddi anlamda kesin hükme vardıktan sonra ise feragat, kabul 
mümkün değildir. Dolayısıyla kararın kesinleşmesine kadar yapılabilecektir. Şekli hukuk işlemi 
olduğu için, yapıldıktan sonra artık bundan rücu etme imkânı yoktur. Çünkü kesin hüküm gibi 
sonuç doğurmaktadır. İstisnası ise iptal istemidir, m. 311’in ikinci cümlesinde düzenlenmiştir. 
Peki iptal istemi nasıl yapılır? Kabul ya da feragat yönünde bir irade beyanı var, yargılamayı tek 
taraflı irade beyanıyla kendi aleyhimize sonuçlandırdık. Nasıl iptali istenebilecek?  

Bu nitelikteki usuli işlemlerin çifte karakterli olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu 
nitelikteki usuli işlemler, aynı zamanda maddi hukuk işlemi unsurlarını da taşımaktadır. Yani 
bir davanın kabul, sulh ya da feragat ile neticelendirilmesi, sadece davayı sonuçlandırmakla 
kalmaz, aynı zamanda o davada ileri sürülmüş, o davada muhakeme konusu yapılmış hakkı da 
ortadan kaldırır. Hem hakka hem de davaya tesir eden bir işlemdir. Bu sebepten dolayı, hukuki 
işlem özelliğini de taşıması sebebiyle, çifte karakterli usuli işlem mahiyeti olan kabul sulh ve 
feragat işlemlerinin rücu imkânı olmasa bile, usuli işlem karakteri nedeniyle iptali mümkündür. 
İrade sakatlıkları sebebiyle iptal davası açılacaktır. İrade sakatlıkları neticesiyle bu işlemlerle 
ilgili bir talep olacaksa, şahsi kanaatimize göre aynı mahkemede ya da farklı bir mahkemede 
söz konusu usuli işlemin iptaline matuf bir dava açılabilir ve bu dava neticesinde alınan karar 
yargılamanın yenilenmesi talebinde kullanılabilir. Yoksa hiçbir efektif etkisi kalmayacaktır. Eğer 
kanun yoluna müracaat süreci içinde ise, kanun yoluna müracaat sebebi olarak da açılmış olan 
iptal davası gerekçe gösterilebilir. Yargıtay kararları bu hususa ilişkin çok dardır. Bu bir istinaf 
dilekçesi olsaydı, mahkeme kararı olsaydı, iptal davasının adını bile ağzımıza alamazdık. Çünkü 
hak halen bakidir, hakla ilgili olarak halen muhakeme imkânı vardır. Çifte karakterli usuli 
işlemlerde ise bu durum yoktur.  

Peki iptal davası nasıl incelenecektir? Aynı mahkemenin içinde, aynı mahkemeye 
müracaat ile mi görülecek, yoksa ayrı bir esas numarası mı olacak? Bu çok detaylı bir konudur, 
o yüzden fazla detaylara girmeyeceğiz, birinci ihtimal budur. İkinci ihtimal; yargılamayı bitiren 
beyan yapıldığında, teorik olarak yargılama bitecektir ancak mahkeme bu beyan üzerine bir 
inceleme yaparak karar verecektir. Bu aradaki süreçte iptal talebi olursa, ön sorun olarak 
incelenebilecektir. Dosya kapandıktan sonra, aynı mahkemede veya başka bir mahkemede 
iptal davası açılacaktır. Nasıl bir hukuki işlemin, bir sözleşmenin irade sakatlığı sebebiyle iptal 
ettirilebiliyorsa, hangi vakıa ve delilleri kullanabiliyorsak aynısı burada da vardır. Bu şekilde 
olmak zorundadır. 

3) Sulh: 

Burada mahkeme içi sulhtan bahsedilmektedir. Duruşma esnasında ya da dilekçeler 
teatisinde yapılabilecektir. Esas olan ise, dava derdestlik kazandıktan sonra yapılmış olan sulh 
sözleşmesi mahkemeye intikal ettirilmesi, onun huzurunda yapılması ya da harici yapılarak 
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mahkemeye sunulması esastır. Hariçte yapılmış bir sulh sözleşmesiyle bir mahkeme kararına 
atıf yapılması, derdestliği devam eden bir davaya elbette ki tesir etmeyecektir. Bunun 
taraflardan biri ya da iki taraf bakımından da derdest davaya sunulma mecburiyeti vardır. İcra 
dairesinde de aynısı vardır, takip başlatıldıktan sonra borçlunun haricen alacaklıya borcu 
ödemesi icra takibini durdurmayacaktır. Ödemenin ilgili merciye intikal etmesi ya da buna 
ilişkin haricen bir sözleşme yapılmış ise, bunun da intikal etmesi şarttır. Bu nedenle sulhu biz 
mahkeme içi sulh olarak kabul etmekteyiz.  

Dava konusunun dışında kalan hususlar da sulhun kapsamına dahil edilebilir mi? 
Feragat ve kabul, davaya mahsus, davadaki vakıalar ile netice-i talep üzerinden gerçekleşebilen 
bir haldir. Bunun dışındaki vakıa ve delillere sirayet etmeyecektir. Ancak sulh genele şamil 
kılınabilecektir. Buna ilişkin hüküm m. 313/3’tür. Aynı zamanda şarta tabi olarak da sulhun 
yapılabileceğine işaret edelim. Hükmün kesinleşmesine kadar sulhun yapılabilmesi 
mümkündür. Kesinleşmeden sonra ise maddi anlamda kesin hüküm tesiri söz konusu olduğu 
için bunun sulh ile kaldırılabilmesi mümkün olmayacaktır.  

Mahkeme önünde açıkça hangi sahaya ilişkin olarak hangi hususlarda sulh 
olunduğunun belirlenmesi gerekir. Yorum ile sulh sözleşmesinin varlığı kabul edilmez. 
Üzerinde şüpheye mahal bırakmaksızın açıkça ve ayrıca kabul, sulh ve feragat beyanlarının 
yapılması şarttır. Yorum suretiyle bu işlemlerin gerçekleştirilmesi mümkün değildir, bu şekilde 
bir tespit yapılamaz. 

Hâkim bu işlemlere ilişkin yapılan beyanlarla bağlıdır. Ancak hâkim söz konusu davanın 
tasarruf ilkesinin cari olduğu bir dava olup olmadığını kontrol etmesi de gerekir. Resen 
araştırma ise bu beyanların yapılabilmesi mümkün olmadığından reddedilecektir.  
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03.04.2019 

1.DERS  

Hüküm sakatlıklarından devam edelim, kendisi HMK’da yer almayan bir husustur. Bir ilk drece 
mahkemesinin vermiş olduğu hükme dair sakatlıklardır. Bu sakatlıkların nasıl bertaraf 
edileceğine ilişkin husus HMK ve ilgili mevzuatta olan bir durum değil. Tamamen doktrin ve 
içtihat bazlı olarak tespit ettiğimiz bir husustur. Hükmün yokluğu ve hükmün etkisizliği başlığı 
altında toparlanabilir. Bu kavramlar mukayeseli hukuktan gelmiştir. 

Bunun için çeşitli örnek başlıklarından gitmek gerekirse; 

HÜKMÜN YOKLUĞU 

Mahkeme olarak kabul edilmeyen bir organın karar vermiş olması: Hükmün yokluğuna delalet 
eden bir husustur. Bunu tahkim yargılamasında görebilmekteyiz. Tarafların arasında tahkime 
ilişkin bir mutabakat olmamasına rağmen taraflardan birisi hasım yokluğunda yargılama icra 
etmiş ve her nasıl olduysa bu tahkim neticesinde verilen karar mahkeme nezdinde tasdik 
edildiyse hükmün yokluğu ortaya çıkabilmektedir. 

Kararın tefhim edilmemiş olması: Kanun metninde sanki fuzuli ya da önemsiz addedilmiş olan 
bazı kavramlara denk gelebiliriz ama bunlara riayetsizlik önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
Tefhim de bunlardan birisidir. Taraflara kararın tefhim edildiğini tutanakla ispat edeceğiz. Peki 
tutanakta tefhim yazılacak mı? ’Tefhim edildi.’’ Tefhim edilen husus kısa karar mıdır an 
itibariyle gerekçeli karar hazırlanmışsa fakat kısa karar tefhim edilmişse bu bir sakatlığa 
mahal verir mi? VERMEZ. İcra ve iş mahkemelerinde buna ilişkin husus görmekteyiz. Gerekçeli 
karar hazır tutulmuş olsa bile o an itibariyle tebliğe mazhar olmuş olsa bile o anda kısa kararın 
tefhim edilmiş olması esastır. İşte bu eksiklik de dolayısıyla hükmün yokluğunu delalet eder. 
Farzı mahal eğer kısa karar taraflara tefhim edilmemişse, fiilen edilmiş ama tutanakta 
edilmemiş ve karar tesis edilmiş bu karara karşı müracaat edebileceğimiz yol istinaf olamaz 
çünkü hüküm yok. Burada imkânımız tespit davası açmaktır ama yargılama ilerlemişse yok 
hükmün belirginleştirilmesi, belirlenmesi istinafa müracaat yoluyla sağlanmaya çalışılır. Bu 
esasen mukayeseli hukuk noktasında da isabetli değildir. Esas olan tespit davası marifetiyle 
çözümlen dirilmesidir. 

Ölüye karşı bir dava açılmış, ölüye karşı açılmış dava neticelendirilmiş, bir karar tesis edilmiş 
ve verilmiş olan kararın icra olanağı yok: Bunu istinafa götürme imkânımız yok çünkü istinafa 
götürecek kişi ölü bu yüzden tespit davası seçeneği daha kabul görmektedir. Kanun yoluna 
gitmeye gerek yok, ölüye karşı dava neticelendirilmiş olan kararın icrası söz konusu ise ilamlı 
icra marifetiyle borçluya karşı yapılmış takipte borcun yokluğunu önce cebri icra dairesine 
ardından icra mahkemesine intikal ettirme imkânı rahatlıkla vardır. Çünkü ortada ilam yok 
hükmündedir. 

Değiştirilecek hukuksal ilişki aslında yokken bunun değiştirilmesini sağlamak için verilen inşai 
hüküm: Mesela yapılmış olmayan ölümle son bulmuş evliliğe ilişkin boşanma hükmü. 
Değiştirilecek hukuki ilişki aslında yokken, dava derdestken dahi bu husus gerçekleşmiş olsa 
hükmün yokluğundan bahsedilebilir. Bu tespit davası yoluyla tesis edilebilir. 
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Dava konusu olmayan husus hakkında hüküm tesis edilmesi halinde de hükmün dava konusu 
olmayan halle ilgili olarak yok hükmünde olduğunu görebilmekteyiz: Kadın erkeğin açmış 
olduğu boşanma davasında savunma babında bazı hususlar ileri sürüyor ama hâkim kadının 
bu savunma babında ileri sürdüğü halleri bir talepmişçesine değerlendirip bu talep 
doğrultusunda, talebi varmışçasına boşanmaya hükmediyor. Bu hallerde hükmün yokluğu ileri 
sürülebilmektedir 

Bunlar belirtebileceğimiz örnekler. Bir hükmün yokluğu hükme bağlanmış diğer sonuçların da 
ortaya çıkmasına engel. Mesela kesin hükme dönüşememesi. Şekli anlamda kesin hüküm, 
maddi anlamda kesin hüküm gibi kavramlar hükmün yokluğunun tespit edildiği var olduğu 
hüküm metninden anlaşıldığı takdirde sonuç, etki doğuracak haller olarak önümüze 
çıkmayacaktır. Keşke buna ilişkin HMK’da bir düzenlemeye yer verilseymiş çünkü hükmün 
yokluğuna dair sahaya ilişkin ihtimallerin arttığını görüyoruz. 

ETKİSİZ HÜKME DAİR ÖRNEKLER 

Mahkemenin tarafından çek hüküm olarak tesis edilmiş bir karar var ama bunun sonuç 
doğurabilme imkânı bulunmamaktadır. Etkisiz hükmü yok hükümden ayıran önemli bir husus 
etkisiz hükme karşı tespit davasından ziyade kanun yoluna başvurulmasının tercih edilmesine 
ilişkin bir tespit hükmü vardır ama amaca hizmet eder nitelikte yorumlayacak olursak burada 
da tespit davasının açılmasına yönelik bir engel yok. Buna ilişkin örnek olarak: 

Aleyhine hüküm verilmesi imkânı olmayan, yani bir davada taraf olarak ele alınamayan, Türk 
yargılamasına tabi olmayan bir kişi hakkında lehe ya da aleyhe karar verilmesi: ki bu aynı 
zamanda HMK 114 uyarınca bir dava şartı oluşturan bir haldir ama dava şartının bu 
durumlarda etkisiz hükmün gerçekleşme ihtimali olarak da görüyoruz. 

Gerçekte olmayan bir hukuki işlemin varmışçasına sonuca bağlanması: Evlilik yok ki boşanma 
kararı veresin. Genellikle kişiler hukukunda var olan bir durumdur. Ticaret hukukunda da 
paydaş olmayan bir kişiyle ilgili paydaşmışçasına karar verilmiş olmasına ilişkin haller. Özellikle 
hisse senetlerine ilişkin, sermaye şirketlerinin yapısına ilişkin, anonim ortaklıkların genel kurul 
kararlarının iptaline ilişkin. Bu hükmün yokluğuna varacak bir netice olması amaca hizmet eder 
bir yorum değil çünkü genellikle bu tip davalarda birden fazla kişinin yargılamada yer aldığını 
görüyoruz. Yokluk onlara da teşkil edebilir. Dolayısıyla da abesle iştigal etmiş bir mahkeme 
kararı olur. Burada etkisizlik sadece o şirketle o tüzel kişiyle bağlantısı varmışçasına karar 
verilmesi halinde doğacak ve onun üzerinde etkisizliği doğacaktır. 

Hükmün etkisizliği olsun hükmün yokluğu olsun HER ZAMAN İLERİ SÜRÜLEBİLECEK BİR 
DURUMDUR. Bunu herhangi bir şekilde zamanaşımı süresine tabi kılınmasını esas alınmadığını 
yine mukayeseli hukukta -bizde doktrinle birikim buna ilişkin olarak çok dar- dolayısıyla bu 
halde de her zaman ileri sürülebilecek bir muhalefet imkanının olduğunu kabul etmekteyiz. 
Etkisiz hükmün de şekli anlamda ya da maddi anlamda kesin hükme evirilemeyeceği açıkça 
söylenebilecek bir sonuçtur. Etkisiz hüküm ile yok hükmün bıçakla kesercesine birbirinden 
ayrılabilmesi mümkün değil. Bazı hallerde birbirine karışan durumlar söz konusu olabiliyor. Bu 
durumda etkisiz hüküm ya da yok hükümden üçüncü kişinin/davanın tarafının/halefinin 
menfaati nasıl etkilenecekse onu tercih edip müracaat etmesinde fayda vardır. 
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BASİT YARGILAMA USULÜ 

Hükmün tashihi ve tavzihini yapmıştık. Yargılamayı sona erdiren taraf işlemlerini de 
tamamlamıştık. Basit yargılama usulünü incelemeye başlayalım.HMK iki yargılama usulünü 
gösterdiğini ilk dönemden beri belirtmiştik 

1-Yazılı yargılama usulü 2- Basit yargılama usulü 

HMK gelmeden önce atıf yapmak istiyorum. Mevzuat deniz derya bu hüküm her yerden 
karşımıza çıkabiliyor HMK 447. 

Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili hükümler 

MADDE 447- (1) Diğer kanunların sözlü yahut seri yargılama usulüne atıf yaptığı 
hâllerde, bu Kanunun basit yargılama usulü ile ilgili hükümleri uygulanır. 

Eski kanunda dört tane yargılama usulü vardı ve başka kanunlar bu yargılama usullerine atıf 
yapmaktalar. Eğer bu nitelikte bir yargılama usulüne atıf yapılmışsa=Basit yargılama usulüne 
gideceğiz ve yargılamayı bu şekilde devam ettireceğiz. Basit yargılama usulünün amacı daha 
hızlı bir şekilde, daha az işlem yapılarak sonuca bağlanmasını sağlamaktır. Bundan dolayı ön 
inceleme, tahkikat ve hüküm aşaması için özel hükümler bulunmakta. Bunlara riayet 
edilmemiş olması elbette doğrudan bir istinaf sebebi değildir. İlk derece hukuk mahkemesi 
yazılı yargılama usulüne göre yargılama yaptı ve sonra fark etti ki bu basit yargılama usulüne 
tabi bir dava. Otomatik olarak verilmiş kararın hüküm ifade etmeyeceği yani usule net bir 
aykırılıktan dolayı kaldırılacağını söylemiyoruz.!! Bu durum ancak verilmiş olan karardaki 
isabetsizlik yanlış yargılama usulünün tatbik edilmesinden kaynaklanıyorsa yani illiyet bağı 
mevcutsa bu durumda hatalı yargılama usulünün tatbik edilmesi, istinafta kararın 
kaldırılmasına usulen bir sebep teşkil edebilir. Birbiriyle mukayese ettiğimizde hem yazılı 
yargılama hem basit yargılama için söylüyorum, böyle bir hata gerçekleşmediği surette. Bu 
nasıl gerçekleştirilemiyor? 

‘’Savunma hakkından yeterince istifade ettirilemedim. Çünkü ben replik ya da düplik 
dilekçesinde şu hususu da deklare edecektim. ’Bak burada hata yaptı basit yargılama 
usulünü uyguladı, yazılı yargılama usulünü uygulamayarak beni bundan mahrum etti. ’gibi 
net somut gerekçelerle temyiz talebini usuli noktada ileri sürerse bu durumda istinaf 
mahkemesi kararın kaldırılması yönünde karar verebilir. Otomatik bir sonuç doğurmayacak. 
Tefhimde olduğu gibi atıf yapıyorum. Küçük bir laf küçük bir terim tutanakta yer almadı diye 
yokluktan bahsediyorum. Aynı durum söz konusu değil. MK 316. 

Basit Yargılama Usulü 

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler 

MADDE 316- (1) Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, 
aşağıdaki durumlarda uygulanır: 

a) Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler. 



 

  
İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU 5 

 

Sulh hukuk mahkemesi ve görevlerini özellikle ilk yarıyılda birlikte incelemiştik. Özellikle kira 
sözleşmesinden kaynaklı davaların sulh hukuk mahkemesinin görev alanına girdiğini 
belirtmiştik. Bunların dışında da özellikle kat mülkiyetinden kaynaklanan davaların izaleyi 
şüyuu (ortaklığın giderilmesi) davası gibi azımsanmayacak nitelikte çok önemli çok sık açılan 
davalar sulh hukuk mahkemesi önünde sonuca bağlanıyor. Basit yargılama usulü de hızlı bir 
şekilde sonuca bağlanması için sulh hukuk mahkemesi tercih edilmiş bir yargılama usuldür. 

Burada tabi 322/2’ye atıf yapalım. 

Uygulanacak hükümler 

MADDE 322- (1) Bu Kanun ve diğer kanunlarda basit yargılama usulü hakkında hüküm 
bulunmayan hâllerde, yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır. 

(2) Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hâllerde, hâkim 
satış için bir memur görevlendirir. Taşınır ve taşınmaz malların satışı İcra ve İflas 
Kanunu hükümlerine göre yapılır. 

Buna ünlem koyuyorum, bunun amacını önümüzdeki yıl icra ve iflas gördüğünüzde 
anlayacaksınız. Çünkü hâkim resen neticeye varmak için hareket ediyor. Dava taraflarından 
birinin bu ilamı icra etme mecburiyeti yok görevi değil burada görev hâkimin. Bu sebepten 
dolayı a) bendi içinde değil, a) bendinde ek fıkra olarak değil. HMK 322/2’de çok sık rastlanan 
dava türlerine ilişkin olmak üzere özel bir hüküm ihdas edilmiştir. Bu hükmü a) bendiyle 
bağlantılı uygulamamız gerekir.  

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler 

MADDE 316- (1) Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, 
aşağıdaki durumlarda uygulanır: 

b) Doğrudan dosya üzerinden karar vermek konusunda kanunun mahkemeye takdir 
hakkı tanıdığı dava ve işler. 

c) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile deniz 
raporlarının alınması, dispeççi atanması talepleri ve bunlara karşı yapılacak olan 
itirazlar. 

b) ve c) bendini bir arada değerlendiriyoruz. Çünkü bunlar genellikle geçici hukuki koruma 
tedbirlerine ilişkin hallerdir. Eğer bu halde bir yargılama mevzubahis olmuşsa- ki bu ön sorun 
olarak karşımıza çıkabilir- ya da müstakilen bir iş olarak karşımıza çıkabilir. Her iki ihtimalde de 
basit yargılama usulünün tatbik edilme mecburiyeti var. Şu bizi yanıltmasın: Mahkemenin 
önüne bir ön sorun geldiğinde bu ön sorunu çözmek için basit yargılama usulüne benzer bir 
tahkikat yürütmeyecektir. Ön sorunun çözümüne ilişkin kanunda müstakil hüküm 
bulunmaktadır. Talebi hasma savunma hakkını kullanarak intikal ettirecek, iddia ve savunmayı 
ön sorun babından ele alıp karar verecek. Gerekiyorsa bir de duruşma tertip edecek. Basit 
yargılama usulü gibi değil dolayısıyla. Ön sorun haline ilişkin iki mesele var, basit yargılama 
usulü dolayısıyla bunun dışında bir durumdur. 
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Pek çok hukuki korumaya ilişkin hususlarda basit yargılama usulünün hızlı bir şekilde sonuca 
varabilmesi için tercih edilmesi gereken bir yol olduğunu kanun kabul etmiş, cebren ya da 
örnek olarak bunları saymıştır. Özellikle yazılı yargılama yapılması gerektiği hallere ilişkin 
olarak- icra mahkemesi gibi- basit yargılama usulünün aranacağı İİK 18’de açıkça ve ayrıca da 
belirtilmiştir. MK 316 dolayısıyla numerus casus değil.   

Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler 

MADDE 316- (1) Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, 
aşağıdaki durumlarda uygulanır: 

d) Hizmet ilişkisinden doğan davalar. 

e) Konkordato ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin açılacak davalar. 

Çekişmesiz yargıya ilişkin yargılama faaliyetinde de basit yargılama usulü tatbik edilmektedir. 
e) bendinde sayılmış olan yargılama faaliyetine ilişkin davalar çekişmesiz yargıya ilişkindir. 
Konkordato malumunuz bir yıldır tüm Türkiye’nin hukuk hayatını, ticari hayatını derinden 
etkiliyor. Hala da tartışma devam ediyor. ’Konkordato acaba yeni şekliyle çekişmesiz yargı 
faaliyeti midir, değil midir?’’ 

Bu durumda konkordatoya müracaat etmiş şirketin alacaklılarının davaya tesir etmesi zor. Bir 
dava konusu mevcut çekişmeli yargıda, malumunuz olduğu üzere bir husumet peydahlanacak 
ve davanın taraflarının birinin yanında en azından feri müdahil olarak katılma ihtimali söz 
konusudur. Yani müdahale imkânı olacak. Çekişmesiz yargıda müdahalenin başka sonuçları var 
birazdan bakacağız. Asli/Feri müdahale, isticvap gibi kavramlar teorik olarak çekişmesiz 
yargıda kullanılmaz yoksa çekişmeli yargıya evrilir. Bu sebepten dolayı basit yargılama tatbik 
edilirken bir yandan da üçüncü kişinin doğrudan konkordatoda ya da sermaye şirketlerinin 
yeniden yapılandırılmasından etkilenen üçüncü kişilerin müdahale imkanının 
sınırlandırılmasının menfaat ihlali olduğunu, hukuki yarar taşımadığına ilişkin hâlihazırda 
görüşler var. 

f) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. 

g) Diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin 
uygulanacağı belirtilen dava ve işler. 

 f) bendini okuduktan sonra sınırlı olmadığına delalet eden husus g) bendi olarak karşımıza 
çıkıyor. Tam burada yapılan değişiklikler, mesela TTK 4/son 

(2) (Değişik: 28/2/2018-7101/61 Md.) Ticari davalarda da deliller ile bunların 
sunulması 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine 
tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit 
yargılama usulü uygulanır.[4] 

Gittikçe yargılamanın hızlanması için basit yargılama usulünün zorunlu olduğunu ilişkin 
hükümler getirmeye başladık. 
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HMK 317 AYM’ye buna ilişkin müracaat edildi. Dilekçeler teatisi aşamasında replik, düplik 
dilekçelerinin verilmesine ilişkin yazılı yargılama usulünde yeterli seviyede düzenleme varken 
basit yargılama usulünde daha dar bir düzenleme yapılmış olmalı. AY belirtilen savunma 
hakkının kullanılmasına engeldir denip anayasaya aykırılık iddiasında bulunuldu çünkü basit 
yargılama usulünde tek bir dilekçe sunulma imkânı var: dava dilekçesi, cevap dilekçesi. İş 
bundan sonra bitiyor. Bundan sonra dilekçe sunma imkanları yok, yargılama başka türlü nasıl 
hızlanacak ki zaten? İşte bundan hareketle savunma hakkının sınırlandırıldığı AY 36’ya riayet 
edilmediği, hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmesine imkân tanıyan bir düzenleme 
olduğundan bahsedilmişti. İlgili müracaatta AYM bunu çok güzel usuli gerekçelerle reddetti. 
(Bu karar 13.02.2013 tarihli AYM kararıdır. İlgilenenler inceleyebilir.)  

Dilekçelerin verilmesi 

MADDE 317- (1) Dava açılması ve davaya cevap verilmesi dilekçe ile olur. 

 (4) Dava ve cevap dilekçeleri yönetmelikte belirlenecek formun doldurulması suretiyle 
de verilebilir. 

Yazılı yargılama usulüyle aynı şekilde dilekçe düzenlenmektedir. Dendi ki madem basit 
yargılama usulü daha hızlı yargılama yapılmasına hizmet edecek. Herkes basit yargılama 
usulünde daha çoğunlukta bir kitle avukatsız yargılamaya gitme imkanına sahip. 

Örneğin: KMK bulunan haller hepimizin içinde bulunduğu durumlar. Bunlarda matbu bir dava 
dilekçesi formu hazırlansın matbu form doldurulsun. Davacı bu dilekçeyle mahkemeye 
müracaat edebilsin, yargılama daha da hızlansın. Çünkü bir A4 metninin içine döktürülmüş 
dava dilekçesinin unsurlarını tespit etmek de hâkim için bir faaliyettir ve emek sarf etmesi 
gereken bir husustur ama matbu bir form üstünden dilekçenin tanziminde bu husus 
gerçekleşmeyecek. Buna ilişkin atıf yapıldı, taslak metinler oluştu ama daha çıktı. Yönetmeliğin 
ekinde çıkacağı düşünülüyordu. Eğer çıksaydı bu tercih edilebilecek bir yol haline gelecekti. 

HMK 317/2 burada yine HMK 127’ye atıf yapıyorum. 

(2) Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak 
mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının 
çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran 
davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Ek 
cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir. 

Cevap dilekçesini verme süresi 

MADDE 127- (1) Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden 
itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde 
hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında 
mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere 
ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl 
bildirilir. 
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Bu ek sürenin verilmesi bir kez gerçekleşebilir, ek sürenin verilmesi mutlaka cevap dilekçesi 
verme süresi içinde mahkemeden talep edilmesi gerekir. Bu talep dava dilekçesinin 
muhtevasının cevap dilekçesi hazırlanması açısından çok kapsamlı olması. Gibi bir gerekçeye 
bağlanmalıdır. Durum ve koşullara göre mahkeme bu süre zarfından davalıya 2 haftayı 
geçmemek üzere (yazılı yargılamada 1 aylık süre vardı) süre verilir. Replik, düplik olmadığı için 
teksif ilkesi tarafların sunduğu ilk dilekçeyle başlar. Herkes tek atımlık kurşunu olduğunu 
bilerek basit yargılama usulüne girmek zorunda. Bakın AYM’de iptal kararını gördük fakat 
AYM bundan sonra da verdiği kararlarla dilekçe sunma hakkının usul kanununa dayanarak 
da olsa hâkim tarafından kaldırılamayacağına hükmetti. Dolayısıyla taraflar beyan dilekçesi 
niteliğinde basit yargılama usulündeki yargılama faaliyetine dilekçe sunabilme kabiliyetine 
sahiptirler. 

Bu hâkimin kanaatinde etkiye sahip dilekçeler olarak karşımıza çıkmaktadır. Sunulmuş olan 
beyan dilekçesini replik, düplik dilekçesiymişçesine hâkim gerekçeli kararında itibar 
göstermesi, bunları dayanak teşkil etmesi, bunlardaki vakıaları esasa ilişkin olarak göz önüne 
alması, onların ekinde sunulan delillere itibar göstermesi. Bunlar da istinafta kararın 
kaldırılmasına sebep teşkil eden hallerdir. Yoksa dava dosyasına sunulmuş olan beyan 
babındaki dilekçelerde yer alan hususların hâkimin zihinsel faaliyetine tesir etmesi ya da dava 
dosyasının içinde o nitelikteki beyan dilekçelerinin yer alması davanın esasa ilişkin hükme dair 
herhangi bir hataya sebep olmasına yeterli bir gerekçe değildir, bunlara dayanarak istinaf 
sebebi oluşturamıyoruz, hükmün isabetsiz olduğunu ileri süremiyoruz. Yazılı yargılama 
aşamasında da aynısı söz konusu, tahkikat aşamasında bildiğiniz gibi çeşitli beyan 
dilekçelerinin sunulabilme imkânı var.2011-2013 yılları arasında hiçbir şekilde kabul 
edilmemesi gerektiği söyleniyordu. Daha sonra AYM bu nitelikteki bir içtihatla tarafların beyan 
dilekçesi sunmaları önündeki bu nitelikteki hâkim kararlarının usul kanununa dayanarak 
verilmiş olsa isabetli olmadığına hükmetti, dilekçe vermenin anayasal bir hak olduğunu beyan 
etti. 

317/ (3) Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi veremezler. 

Kamu düzenindendir. 

Delillerin ikamesi 

MADDE 318- (1) Taraflar dilekçeleri ile, tüm delillerini açıkça ve hangi vakıanın delili 
olduğunu da belirterek bildirmek; ellerinde bulunan delillerini dilekçelerine eklemek ve 
başka yerlerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan 
bilgilere dilekçelerinde yer vermek zorundadır 

 Taraflar sunmuş oldukları dilekçelerle hangi delile dayanıyorsa o an o delili vereceklerdir. Yani 
HMK 119,121 yani dava dilekçesi ve cevap dilekçesine ilişkin hükümleri birebir tatbik ediyoruz 
ama burada sunmak yanında gösterme yükümlülüğünü de veriyoruz. Yazılı yargılamada HMK 
140/5 sunma ile alakalıdır. Basit yargılama usulünde HMK 140/5 yoktur. Ön inceleme 
aşamasında gösterdiği, sunmadığın delili tahkim etme imkanına sahip değilsin çünkü ön 
inceleme ile tahkikat aynı aşamada gerçekleşiyor. Yapmadıysa delilden vazgeçmiş 
sayılır.HMK 318’e dair Yargıtay tatbikatları da bu niteliktedir. Delilden vazgeçilmiş sayıldığı 
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sonucuna işaret ediyor çünkü burada yazılı yargılama usulünde yardımımıza koşan hüküm 
HMK 140/5  

 

 

 

HMK 319 HMK 141(teksif ilkesi): 

İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 

MADDE 319- (1) İddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı dava açılmasıyla; 
savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin mahkemeye 
verilmesiyle başlar. 

MADDE 141- (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. 

HMK 320/1 HMK 184: 

Ön inceleme ve tahkikat 

MADDE 320- (1) Mahkeme, mümkün olan hâllerde tarafları duruşmaya davet etmeden 
dosya üzerinden karar verir. 

Tahkikatın sona ermesi 

MADDE 184- (1) Hâkim, tarafların iddia ve savunmalarıyla toplanan delilleri 
inceledikten sonra, duruşmada hazır bulunan taraflara tahkikatın tümü hakkında 
açıklama yapabilmeleri için söz verir. 

(2) Mahkeme tarafların tahkikatın tümü hakkındaki açıklamalarından sonra, tahkikatı 
gerektiren bir husus kalmadığını görürse, tahkikatın bittiğini taraflara tefhim eder. 

 

HMK 184 ve HMK 146’ya ilişkin yazılı yargılama usulünde yaptığımız açıklamaları dikkate alarak 
HMK 320/1’e açılım getirelim. Acaba basit yargılama usulü daha hızlı daha seri olmasından 
hareket ederek tahkikat yapmanın, tahkikat duruşması yapmadan basit yargılama usulünde 
de doğrudan hâkimin hükme yürümesi mümkün müdür? 

Yargıtay bu durumu kabul etmiyor, bir kez tahkikat duruşması yaparak tespit edilmesi 
gerektiğini belirtir. Kanaatimce basit yargılama açısından bkz. İcra mahkemesinde bu nitelikte 
pek çok kararın verildiğini görürüz çünkü icra mahkemesi yargılama usulünde İİK özel 
hükümlerinden beslenerek, Yargıtay içtihatlarına dayanarak dilekçeyi alıyor bakıyor, hasma 
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bazen tebliğ bile etmeden dosya üzerinden karar veriyor. Basit yargılama usulü başka hukuk 
mahkemelerinde de cevap verme hakkını tanıyıp doğrudan karar verme hakkına sahip 
olabilmeli. Bu hâkim yardımcılığı statüsü tesis edildikten sonra eğer bu statü Hakimler ve 
Savcılar Kanunu kapsamında kabul edilirse daha efektif bir biçimde kullanılmasının önü 
açılacak ve HMK 320’yi bir başka şekilde rahatlıkla yorumlayabileceğiz. 

HMK 137ve devamında ön incelemeye ilişkin uzun uzun hususlardan bahsetmiştik. Basit 
yargılama usulü HMK 320/2’ye bakıldığı zaman bu kadar geniş değil. 

(2) Daha önce karar verilemeyen hâllerde mahkeme, ilk duruşmada dava şartları ve ilk 
itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında tarafları dinler; daha sonra 
tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları 
tek tek tespit eder. Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, tarafları sulhe 
teşvik eder. Tarafların sulh olup olmadıkları, sulh olmadıkları takdirde anlaşamadıkları 
hususların nelerden ibaret olduğu tutanağa yazılır; tutanağın altı hazır bulunan 
taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür. 

Ön incelemeye mahsus ama aynı zamanda tahkikat duruşması niteliğinde bir duruşmanın 
yapılma lüzumundan bahsettik. Adını koymayacak, adı tahkikat duruşma ama ön incelemenin 
faaliyeti onun içinde gerçekleşiyor. Ön incelemeyi tamamladıktan sonra aynı duruşmanın 
içinde gerek varsa eğer tahkikata matuf işlemleri de yapabilir, önünde herhangi bir engel yok. 
Bu da önemli bir farktır. Buna birinci duruşma diyoruz. Kanun 1+2 duruşma yapabileceğimizi 
söylemiş. Bakiye kalan iki duruşma tahkikat işlemlerine mahsus. Ne yapacak edecek o ilk 
tahkikat duruşmasında ön inceleme faaliyetini tüketecek. Yazılı yargılama usulünden farkı ön 
incelemede yapılmış olan duruşma hal gerektiriyorsa bir ikinci duruşma yapılmasına sebep 
teşkil edebilir. Tarafların talebi hâkimin kanaati bir arada gerçekleşirse. Basit yargılama 
usulünde kanun bunu HMK 320/2 açısından hiç tolere etmiyor. 

İki duruşma tertip edilmesi mümkün, bu iki duruşmadan daha fazla duruşma gerçekleştirme 
mecburiyeti hasıl olursa basit yargılama usulüne göre yargılamayı yürüten hâkim bunu 
mutlaka gerekçelendirecek, yeni tahkikat duruşmasını ancak bu şekilde taraflara davetiye 
marifetiyle tebliğ edecek. Gerekçe esastır. Burada gerekçeler olmadan yeni duruşmalar tertip 
etti. Yeni duruşmalar marifetiyle dosyaya intikal etmiş beyanları yerinde incelemelerine karar 
verdi bu işte istinafta bir usulden kaldırılma sebebidir. Gerekçe olmadan üç dört beş altı 
duruşma yapmış ol. En son anlattığımız konulardan tahkikatın genişletilmesinden de böyle bir 
husustan bahsetmiştim. Tahkikatın genişletilmesinde toplu mahkemelerde mutlaka 
gerekçeye matuftur ve bu gerekçe genişletilmiş olan tahkikatta hangi işlemlerin yapılacağına 
işaret etmektedir. Burada da yine tahkikat duruşmaları yapılacaksa bu duruşmalarda neyi 
yapacağını belirtecek, keyfe keder yapmayacak. 

Duruşmaların araları bir ay olmak zorunda.HMK 150 buradaki duruşmaya gelmeyen taraflar 
arasında dosyanın işlemden kaldırılması söz konusu. Dosya davanın her tarafı için bir kez 
işlemden kaldırılır. 

Hüküm 
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MADDE 321- (1) Tahkikatın tamamlanmasından sonra, mahkeme tarafların son 
beyanlarını alır ve yargılamanın sona erdiğini bildirerek kararını tefhim eder. Taraflara 
beyanda bulunabilmeleri için ayrıca süre verilmez. 

(2) Kararın tefhimi, mahkemece hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile açıklanması 
ile gerçekleşir. Ancak zorunlu hâllerde, hâkim bu durumun sebebini de tutanağa 
geçirmek suretiyle, sadece hüküm özetini tutanağa yazdırarak kararı tefhim edebilir. 
Bu durumda gerekçeli kararın en geç bir ay içinde yazılarak tebliğe çıkartılması gerekir. 

Hüküm için burada da sözlü yargılama ile birleşiyor.HMK 294’ü burada referans alabiliriz. 
Kararın tefhimi, gerekçeli kararın bir ay içinde tebliğe çıkarılması gerektiği aynen yazılı 
yargılama usulünde yer alan haller olarak karşımıza çıkmakta. Basit yargılama usulünde de 
hükme karşı yargı yoluna gidilmesi için tebliğ edilme zorunluluğu var. 

Kanun yoluna müracaat için tefhim mi gerekir tebliğ mi? 

Hak tefhimden başlar, süre ise tebliğden itibaren başlar.HMK 321’de bu önemli, özel bir 
düzenleme yok ama yazılı yargılama usulündeki gibi müracaat ve usulü düzenlenmiştir. 

04.04.2019 

1. Ders 

Çekişmesiz yargıda görevli mahkeme kural olarak sulh hukuk mahkemesidir. Ancak 
başka mahkemelerin de özellikle özel mahkemelerin görevli olması mümkündür. Ancak her 
halükarda tatbik edilecek yargılama usulü, basit yargılama usulüdür. Dolayısıyla m. 383 ve 
385’ü bir istisnai hükümler olarak değerlendirmeliyiz. Bazı hallerde çekişmesiz yargı işinin 
çekişmeli yargıya evrilebileceğinden bahsetmiştik. Üçüncü kişinin maddi anlamda ilgili olması 
şartıyla çekişmesiz yargı faaliyetini yürüten mahkemeye müracaat ederek davanın çekişmeli 
hale dönüşmesi mümkündür. Bunun da bir dava dilekçesi marifetiyle gerçekleştirilmesi 
gerektiği kabul edilmektedir. 

KANUN YOLLARI 

Mahkeme kararlarının hukuka uygunluğunun denetlenerek varsa eksik ve hataların 
giderilmesi için taraflara sunulmuş başvuru imkanıdır. Genel olarak kanun yolunu bu şekilde 
tanımlayabiliriz. Dolayısıyla kanun yolu, hükümlerin isabetli ve doğru olmasının garantisi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir diğer özelliği de mahkemelerin doğru ve isabetli karar 
vermeleri açısından da bir baskı unsurudur, denetleyici bir unsurdur. Kanun yolu açık olmayan 
ilk derece mahkemelerinde kanun yolu baskısı söz konusu olmadığından dolayı daha isabetsiz 
kararlar vermeleri söz konusu olabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek açısından herhangi bir 
sınırlama yapmaksızın ilk derece mahkemesi kararlarının tümünün kanun yoluna açık olması 
hukuk politikamız açısından daha isabetli olacaktır. Dolayısıyla her karara karşı değil, belli 
özelliklere sahip kararlara karşı kanun yoluna müracaat imkanı vardır. 

Elbette özel hukuka tabi uyuşmazlıkların kendiliğinden kanun yoluna intikal ettirilerek 
denetiminin yapılması sistemi yoktur. Tasarruf ilkesinin sonucunu burada da görmekteyiz, 
sadece davanın tarafları kanun yoluna müracaat edebilecektir. Bunun tersini ceza 
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yargılamasında görmekteyiz, ağır ceza mahkemesi kararlarının üst mahkeme tarafından 
denetlenme mecburiyeti vardır. Bunun benzeri hukuk yargılamasında kabul edilmemiştir. 
Hangi sebepten olursa olsun kanun yolu ancak tarafların başvurusu üzerine 
gerçekleşebilecektir.  

Karara karşı her başvuruyu kanun yolu olarak değerlendirmiyoruz. Bir karara karşı 
itirazın da söz konusu olabileceğini söylemiştik, çekişmesiz yargı kararlarında buna ilişkin 
örnekler vardır. Kanun yolunu kanun yolu yapan bazı özellikler vardır: aktarıcı etki ve 
erteleyici etki. Eğer bu iki tesir bir kurumda yer almamakta ise kanun yolu kurumu olarak 
bunun tanımlanabilmesi mümkün değildir. Mukayeseli hukukta da kabul edilmiş olan bu 
tanımlamayı biz iç hukukumuzda da kabul etmekteyiz. Örneğin bir yargılamanın iadesi 
başvurusu kanun yolu değildir. Kitaplara baktığımızda bunun bir olağanüstü kanun yolu başlığı 
altında incelendiğini görmekteyiz. Hatta şöyle tanımlanır: “kanun yolları ikiye ayrılır; olağan 
üstü kanun yolları, olağan kanun yolları.” Bunun amacı anlatmayı kolaylaştırmaktan öteye 
gitmemektedir, çünkü teorik açıdan isabetli değildir.   

Aktarıcı etki, kararı veren mahkemenin kendi verdiği hükümle ilgili tekrar müzakere 
etme imkanının ortadan kalması, denetleme hakkının başka bir mahkemeye terk edilmiş 
olmasıdır. Yargılamanın iadesindeki usulü birlikte incelediğimizde buna ilişkin başvurunun 
kararı veren mahkemeye yapılması gerektiğini göreceğiz. Yani aktarıcı etki yoktur; aynı 
mahkeme aynı sıfatla kendi karara bağladığı dosyayla ilgili karar vermektedir, bunu kanun yolu 
olarak adlandıramayız. Nevi şahsına münhasır bir müracaat imkanıdır, itiraza benzemektedir. 
Dolayısıyla olağan kanun yolu, olağanüstü kanun yolu ayrımını teorik olarak kabul 
etmediğimizi söyleyelim. İstinaf ve temyiz net bir şekilde kanun yollarıdır. Hem aktarıcı etkiyi 
hem de erteleyici etkiyi net bir şekilde barındıran kurumlardır. Kanun yolu dinamiği içinde 
yapılacak olan faaliyet kanunla düzenlenmiştir. Bunlar HMK ve Yargıtay Kanunu’nda özel 
olarak düzenlenmiştir. Kanun yoluna tabi olmayan bir kurumdaki inceleme usulü ise başka 
şekilde düzenlenmek zorundadır. 

Düzeltici kanun yolu, bozucu kanun yolu şeklinde bir ayrım da vardır. Bu yeni bir 
ayrımdır. Düzeltici kanun yolu elbette ki istinaftır, bozucu kanun yolu ise temyiz olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu esasında amaca hizmet eder bir ayrımdır. Çünkü BAM hukuk 
dairesinin hedef aldığı husus ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasından ziyade 
yargılamayı bir an evvel sona erdirerek ilk derece mahkemesi gibi esasa ilişkin hüküm tesis 
etmektir. Bunu gerçekleştiremiyor ise ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak iade etmek 
mecburiyetindedir. Bu sebepten dolayı gitgide artan bir seviyede kanun yolunun bozucu etkisi 
ve düzeltici etkisi tabirlerinin tercih edilmekte olduğunu da görebilmekteyiz. 

Aktarıcı etkinin, başka bir mahkeme tarafından özellikle üst mahkeme tarafından 
hükmün tekrar denetlenmesi ve değerlendirilmesidir. Geciktirici etki ise ilk derece mahkemesi 
ya da BAM kararının o an itibariyle icra konusu yapılamamasıdır. Geciktirici etki, kanun yoluna 
müracaat edilmesiyle kendiliğinden doğan bir sonuçtur. Bunun dışında kanunda bazı davalara 
ilişkin kararların kesinleşmesinden önce icra edilebileceğine dair düzenlemeler mevcuttur. 
Kişiler hukukundan, aile hukukundan, taşınmazın aynından kaynaklı ihtilaflarda dava 
kesinleşmedikçe yani kanun yolu tüketilmedikçe – süresi içinde müracaat etmeyerek ya da 
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müracaat ettikten sonra denetim ile kesinleşebilir – icrasının kabil olmadığı belirtilmektedir. 
Bahsettiğimiz üç istisnai halde kanun yoluna müracaat, yani aktarıcı etki doğal sonuç olarak 
erteleyici etkiyi de getirmektedir. Bunun dışında mutlak suretle kanun yoluna müracaat eden, 
yani aktarıcı etkiden tesir almış olan dava taraflarının müstakilen bir de icranın geri bırakılması 
taleplerini ileri sürmeleri gerekmektedir. Yoksa bir yandan kanun yolu süreci bir yandan da 
icra süreci devam edebilecektir. 

Eski kanun zamanındaki temyize ilişkin hükümlerle yeni kanunda yer alan istinaf ve 
temyize ilişkin hükümlerin hangi anda yürürlükte olacağı çalışırken karıştırılabilmektedir. 
Dolayısıyla biz her iki kanunda yer alan kanun yolu sistematiğini genel hatlarıyla öğrenmek 
zorundayız. Çünkü 20 Temmuz 2016 tarihinden önce ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu 
bir karar varsa, bu karara karşı temyize müracaat edilmiş ise bu durumda eski kanundaki 
temyize ilişkin hükümlerden yararlanmamız gerekir. Oradaki temyiz sistematiği, temyiz 
sebepleri ve şartları yeni kanundan bazı farklılık taşımaktadır. Bunun yanında 20 Temmuz 2016 
tarihinden önce verilmiş olan bir karar var ve kanun yoluna müracaat edilmiş ise artık bir 
‘kazanılmış hak’ gibi kabul edilecektir ve eski kanuna uygun olarak kanun yolu sistematiği 
tüketilmeli ve kesinleşme sağlanmalıdır. O zaman karşımıza ‘karar düzeltme’ kurumu da 
çıkmaktadır. Karar düzeltme, istinafın kabulü ile birlikte ilga edilmiş bir kurumdur. Yani 20 
Temmuz 2016 tarihinden sonra bir ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf ve sonrasında 
temyize gidilmiş ise temyizdeki hukuk dairesinin vermiş olduğu karara karşı karar düzeltme 
yoluna başvurulma imkanı yoktur. Ancak eski kararlar için bu imkan devam etmektedir. 

Eski kanunda m. 428/5’te yer alan vakıaların denetlenmesi yetkisinin yeni kanunla 
istinafa intikal ettirildiğini kabul etmekteyiz, 2011 yılından beri biz bunu savunmaktayız. 
Yargıtay hukuk dairesi temyiz incelemesini gerçekleştirirken dosya üzerinden hareket eder, 
hukuka aykırılık denetimi yapar, duruşma yapmak ise istisnadır. (mürafaa: Yargıtay’da yapılan 
duruşma). Eski kanuna göre Yargıtay bu incelemeyi yaparken kendisini yetersiz görmüştür. 
Bozma, onama ya da düzelterek onama kararı verirken sadece dosyada taraf beyanlarıyla; hele 
ki duruşma talep edilmemiş ya da duruşma tertip etme imkanı olmayan bir dosya ise bu kararı 
verme açısından kendini yetersiz görmüştür. Bu nedenle iki tane HGK kararı çıkartılmıştır. 
Bunlara göre ülkemizde istinaf olmaması nedeniyle yegane kanun yolu Yargıtay olduğu için 
vakıa denetimi yapılmaksızın isabetli karar verilmesinin mümkün olmadığından hareketle bazı 
hallerde vakıa mahkemesi gibi temyiz incelemesi yapabileceğine karar vermiştir. Sakarya’daki 
bir ütü fabrikasında yapılan imalatın hatalı olduğundan bahisle açılmış bir dava yetmişli yıllarda 
söz konusu olmuştur. Yargıtay üşenmemiş vakıayı ve delilini incelemek için her şeyi 
kamyonlarla Ankara’ya getirtmiştir.  

Yargıtay yukarıda açıkladığımız imkanı 20 Temmuz 2016’ya kadar kullanabilmekteydi. 
Şimdi ise bu imkan net bir şekilde sadece istinafa tanınmıştır. Artık Yargıtay vakıa incelemesi 
yapabilme yetkisine sahip değildir. O HGK kararlarının verilmesinde temel gerekçe istinafın 
önceden olmamasıydı. Bu ihtiyacın giderilmesiyle birlikte artık Yargıtay’ın hukuka aykırılık 
denetimi yaparken kullanacağı mekanizma daralmıştır.  

İstinaf vakıa incelemesini nasıl yapacaktır? Buna ilişkin mukayeseli hukuktan teorik 
olarak beslenmekteyiz ancak 2016 sonrasında tam bir belirsizlik hakimdi, çünkü buna ilişkin 



 

  
İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU 14 

 

içtihat söz konusu değildi. Bizim istinafa ilişkin hükümlerimiz nevi şahsına münhasırdır. Buna 
ilişkin olarak işleyişi sağlamak için yeteri kadar imkanımız yoktur, çünkü farklıdır. Eski kanunun 
m. 428’e göre Yargıtay hukuk dairesi hangi hallerde vakıa denetimini nasıl yapması için 
kendisine HGK kararlarıyla kendisine bir pencere açmış ise istinaf da ona göre yapacaktır. 
Taraflar bir şeyi istinaf sebebi olarak ileri sürmüş ise ilk derece mahkemesinin vakıa 
incelemesinin isabetli olmadığına ilişkin bir istinaf sebebi varsa istinaf incelemesi yapılacaktır. 
Yani resen yapılabilme kabiliyeti yoktur. 

 

 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na göre: 

Nihai kararlar, hükümler, davanın konusuz kalmasına ilişkin kararlar ve Yargıtay hukuk 
dairesinin ilk derece mahkemesi sıfatıyla karara bağladığı kararlar; bu dört başlık altındaki 
kararlar kanun yoluna tabi kararlardır. Bu kararlara karşı eski kanunda ve yeni kanunda da 
kanun yolu imkanı vardır. Eski kanunda ara kararlar kanun yoluna tabi değildir. Çünkü ara 
kararlar sadece nihai kararlar ya da bir hükümle birlikte kanun yoluna tabi tutulabilecek 
nitelikte olduğu kabul edilmektedir. Kanun yolu süresi taraflara kararın tebliğinden itibaren 
başlayacaktır. Eski kanunda hangi mahkemelerin hangi kararlarına karşı hangi süre içinde 
temyize müracaat edilebileceği çok farklıdır. Dolayısıyla 20 Temmuz 2016 öncesi verilmiş 
kararlarda eski kanundaki sürelere göre temyiz süresi söz konusu olacaktır. Temyiz hakkının 
tarafa tefhiminden itibaren doğacağını tekrar hatırlatalım. Dolayısıyla bu haktan feragat etme 
imkanı da kararın tefhiminden itibaren başlayacaktır. Ayrıca bunu davadan feragat ile 
karıştırmayalım. Adli tatilde ise temyize müracaat etme süresi uzayacaktır, adli tatilin 
bitmesinden 1 hafta sonra temyize başvurulabilecektir.  

Eski kanuna göre temyize başvururken temyiz konusunu oluşturacak şey hükmün 
tamamıdır. Gerekçeli kararla birlikte hükmün içeriği tamamen temyiz sebebi yapılabilecektir. 
Dolayısıyla bir kısmı için temyize başvurma imkanı bulunmamaktaydı.  

Temyiz hakkı nasıl belirlenir, kim temyize başvurabilir? Mahkeme karar verirken süresi 
içinde taraflar temyize başvurabilir şeklinde karar verilmekteydi. Kanun yoluna müracaat etme 
açısından hakkın kimin üzerine olduğuna dair hem eski kanun hem de yeni kanun için geçerli 
iki tane teori vardır: Şekli teori ve maddi teori.  

 Maddi teoriye göre ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı üst 
mahkemeye müracaat etmeye menfaatinin olduğunu ileri sürmesi yeterlidir. Yani maddi teori 
uyarınca talepleri karşılanmış taraf dahi kanun yoluna müracaat edebilecektir.  

Şekli teoriye göre ise davacının neticeyi talebiyle hüküm fıkrasında yer alan tespitlerin 
örtüşüp örtüşmediğine bakılır. Eğer davacı ya da davalının dava ya da cevap dilekçesindeki 
neticeyi talepleriyle hüküm örtüşüyor ise şekli teori uyarınca kanun yoluna müracaat etmede 
hukuki yarar yoktur. Dava açarken hukuki yararın bulunması nasıl aranıyorsa, kanun yoluna 
müracaatta da hukuki yararın bulunması şart olarak aranmıştır. Hukuki yararın bulunup 
bulunmadığının tespiti ise bu iki teoriye göre belirlenir. Kanuna baktığımızda şekli teorinin 
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kabul edilmiş olduğunu görmekteyiz; kişi artık yargı mercilerini daha fazla meşgul etmesin 
diyerek şekli teorisinin esas alınmış olduğunu, talebin tam karşılanıp karşılanmadığına ilişkin 
hususun dikkate alınması gerektiğini görmekteyiz. Bu açıklamalarımız iki kanun için de 
geçerlidir.  

Feri müdahil varsa ve onun hakkında da bir karar verilmiş ise sadece kendisine karşı 
verilmiş kararı esas alarak temyize müracaat etme imkanı da elbette mümkündür. Zorunlu 
dava arkadaşlığında bir arada temyize gitme mecburiyeti vardır. Ancak bunlardan bir ya da bir 
kısmı müracaat etmemişler ise müracaat etmiş olan bir kişi bile olsa temyiz incelemesinin 
yapılabilmesi mümkündür. İhtiyarı dava arkadaşlığında davaların bağımsızlığı ilkesi geçerli 
olduğundan her bir ihtiyari dava arkadaşı tek başına temyize müracaat edebilecektir. 

Eski usul kanundaki düzenlemeye göre temyize müracaatın mutlaka dilekçe ile 
yapılması gerekir, şifahi olarak temyize müracaat edilemez. Şartlara riayet ederek temyize 
müracaat edilmesi gerekir. Bunları tekrarlarsak; hukuki yarar, süresi içinde başvurulması, 
temyiz dilekçesinin hazırlanmış olması ve dilekçe şekline riayet edilmiş olmasıdır. Temyiz 
sebepleri gösterilmemiş ise sebebin gösterilmemiş olması temyiz incelemesinin yapılması 
önünde bir engel değildir. Kararı vermiş ilk derece mahkemesine temyiz dilekçesinin 
sunulması gerekir. Çünkü temyiz şartlarının var olup olmadığını karar veren mahkeme 
inceleyecektir.  

Örneğin harcın yatırılıp yatırılmadığı, süresinde temyiz başvurusunun yapılıp 
yapılmadığı gibi. Temyiz şartlarının olmadığına görür ise temyiz talebini ilk derece mahkemesi 
reddedecektir. Temyiz talebinin reddi olmaması halinde bu karar da temyize tabidir. Eğer 
temyize müracaat etmiş olan tarafın temyiz talebi ilk derece mahkemesince reddedilmiş ise 
temyiz edeceği iki tane ana başlık vardır: Temyiz talebinin reddine ilişkin karar ve temyiz 
edeceği nihai karar ya da hüküm. Her ikisi birden Yargıtay hukuk dairesine intikal edecektir. 
Dolayısıyla temyiz şartlarının bulunmadığına ilişkin karar kesin bir karar değildir.  

Katılma yoluyla temyizden bahsedelim. Davanın taraflarından birisinin temyize 
müracaat etmesi halinde diğer tarafa da bu müracaat tebliğ edilir. Diğer taraf süresi içinde 
temyize gitmemiş ise hasmının süresi içinde temyize gittiğine görür ise kendi süresini kaçırmış 
olsa bile katılma yoluyla temyizden istifade edebilecektir. Hatta şeklen şartlara haiz olmayan 
ve bundan dolayı temyize müracaat edememiş taraf dahi hasmı temyize müracaat etmiş ise 
katılma yoluyla temyizden yararlanabilecektir. Yani temyize gitmiş olan taraf, temyize 
gitmeyen hasmına da temyiz hakkı kazandırmış olmaktadır.  

2. Ders 

Hükmün icrasına tesiri açısından 1086 sayılı kanundaki durum İİK m. 36 kapsamında 
değerlendirilecektir. Eski usul kanuna göre davanın temyiz edilmesi icrasını engellemeyecektir. 
Ancak iddiasının haksız çıkması ihtimalinde teminat göstererek icrasının durdurulabilmesi 
mümkündür.  

1086 sayılı kanun m. 428’e göre temyiz mahkemesi belli sebeplerden dolayı hükmü 
bozacaktır. Bu madde temyiz sebeplerini düzenlemektedir. Yargıtay hukuk dairesi temyiz 
incelemesini yaparken bozma kararını, düzelterek onama kararını verecek ise gerekçesinde bu 
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maddede düzenlenen sebeplerden birine dayandırmak zorundadır. Dolayısıyla sebepler 
kanunda sayılmıştır. Bu sebepler maddi hukuktan kaynaklanan ve şekli hukuktan kaynaklanan 
sebeplerdir. Bu sebepler şu şekildedir: 

1 – Kanunun ve iki taraf beynindeki mukavelenin yanlış tatbik edilmiş olması: 

Tarafların arasındaki sözleşmedeki herhangi bir hükmün tarafların iradesine aykırı 
şekilde ya da taraflardan birinin iradesine aykırı bir şekilde uygulanmış olması temyiz 
sebebidir. Yani tarafların arasındaki sözleşme hükmünün kanun hükmüymüşçesine Yargıtay 
tarafından dikkate alınması gerektiğinden bahsedilmektedir. Dolayısıyla kanuna aykırılık 
denetimini maddi hukuk refleksiyle de kabul etmektedir.  

2 – Mesele i maddiyenin takdirinde hata edilmesi: 

Vakıa ile delilin özgülenmesinde ilk derece mahkemesinin içine düştüğü hata, bir 
vakıanın ispatı için kullanılmaması gereken delilin kullanılmış olması ve bunun da hükme esas 
teşkil etmesi gibi sebeplerdir. Bu iki sebep maddi hukuktan neşet eden sebeplerdir.  

3– Mahkemenin davayı rüyete vazifedar bulunmaması: 

Mahkemenin görevli olmamasıdır.  

4 – İki tarafı ve sebebi müttehit bir dava hakkında yekdiğerlerine mütenakız kararlar 
verilmesi: derdestlikten bahsedilmektedir. 

5 – Usulü muhakemeye muhalefet edilmesi 

6- İki taraftan birinin davasını ispat için serdettiği delillerin sebebi kanuniye müstenit 
olmıyarak kabul edilmemesi, Usulü muhakemeye muhalefetten dolayı bir hükmün 
nakzolunabilmesi mahkemeye ait vazaifte usulü muhakemenin ihlal olunmasına ve işbu kusur 
ve hatanın lahik olan hükmü tağyir edecek derecede bulunmasına veya müddei, yahut 
müddeaaleyh tarafından usulü muhakemenin tağyir ve ihlal olunduğunu ispat edecek 
derecede itiraz olunup da mahkemede tetkik edilmemiş olmasına mütevakkıftır. 

Kalan bu dört sebep ise usul hukukuna ilişkin sebepler olarak karşımıza çıkmaktadır. 2, 
3 ve 6. sebepler usul hukukundan kaynaklanır ve mutlak bozma sebepleridir. 4 ise nispi bozma 
sebebidir. Mutlak bozma sebebinin Yargıtay hukuk dairesi tarafından tespiti halinde başka 
hiçbir hususa değinmeksizin ilk derece mahkemesi kararının bozulması şarttır. 

Yargıtay Kanunu m. 40’ta temyiz mahkemesinde ön incelemeye ilişkin bir düzenleme 
vardır. Tetkik hakimi, ilk derece mahkemesine sunulmuş olan temyiz dilekçesinde temyiz 
şartlarının varlığına ilişkin kararla bağlı olmaksızın temyiz şartlarının var olup olmadığını 
inceleme yetkisine sahiptir. Buna ön inceleme diyoruz ve benzeri istinaf aşamasında da söz 
konusudur. Duruşma yapmak istisnadır ve buna ilişkin haller m. 438’de düzenlenmiştir. 
Özellikle dava konusunun değeri üzerinden mürafaa imkanının olup olmadığı belirlenmiştir. 
Bazı özel dava türleri için de talep üzerine duruşmanın yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu haller 
gerçekleşmiş ise Yargıtay mürafa, yani temyiz duruşması gerçekleştirebilecektir. 
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Yargıtay’daki temyiz duruşmasında ilk derece mahkemesindeki duruşmalar gibi bir 
düzen yoktur. Yargıtay hukuk dairesinin salonunda taraf vekilleri hazır bulunur ve karşılarında 
da o hukuk dairesinin heyeti oturur. Ancak zabıt katibi yer almaz, yani tutanak m. 154 yoktur. 
Taraf ve taraf vekili mürafaada tüm dosyayla ilgili olmak üzere kendisine tanınmış süre içinde 
izahta bulunur. Tutanak söz konusu olmadığı için artık heyetin seni dinlediği kadar akıllarında 
yer alacaksın demektir. Duruşma bu şekilde yapılmaktadır. Dosyayla ilgili son bir dinleme 
yapılmaktadır. Ancak dosya temyiz dilekçesi ve temyize cevap dilekçesi marifetiyle Yargıtay 
hukuk dairesine intikal ettikten sonra da taraflar beyan dilekçeleri ile yine heyete tesir 
edebileceklerdir, bunun önünde bir engel yoktur. 

Kısmi temyize müracaat edilebilme imkanı vardır. Teorik olarak bir kısmın temyiz 
edilmesi halinde temyiz edilmemiş kısım elbette ki kesinleşecektir. Ancak kısmen temyize 
müracaat edecek olan taraf temyiz ettiği bölüme açıkça ve ayrıca değinmek zorundadır. 

Karar düzeltme kurumu eski kanun zamanında yer alan bir imkandı. İstinafın getirilme 
amaçlarından bir tanesi de bu kuruman ortadan kaldırılmasıdır. Karar düzeltmenin sebepleri 
m. 440’ta belirtilmiştir. Özellikle Yargıtay’ın kararlarındaki hüküm fıkralarının birbiriyle çelişik 
olması durumunda karar düzeltme sebebinin var olduğu kabul edilmektedir. Karar düzeltmeye 
müracaat edebilmek için temyize müracaat etmiş olma şartı vardır. Temyiz edilmemiş bir 
dosya hakkında karar düzeltme yoluna başvurulamayacaktır.  

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre istinaf ve temyiz: 

İstinafa başlayacağız. M. 341 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. İstinaf düzenlemesi 
2004 yılında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na getirilmiştir. Dolayısıyla çok da yeni bir 
düzenleme değildir. İstinafla ilgili çeşitli tartışmalar gerçekleşmiştir. Bu tartışmaların 
odaklandığı noktalardan birisi yargılamanın uzayıp uzamayacağı noktasıydı. Özellikle ceza 
hukukçuları çok büyük muhalefet göstermekteydiler ve haklılık paylarının olduğunu bugün 
görmekteyiz. Hukuk yargılamasında ise daha çok belge üzerinden daha disiplinel bir yargılama 
olduğu için o refleks gösterilmemekte idi. Geldiğimiz noktada hukuk yargılaması için de 
yargılamayı uzatan bir tesire sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü m. 341 vd. hükümler BAM 
tarafından harfiyen uygulanmamaktadır. 

İstinaf kanun yolu amacı İDM tarafından verilen kararların maddi anlamda 
doğruluğunun belirlenmesidir. Temyize ilişkin hususları gördüğümüz denetim istinaf 
mahkemesi tarafından gerçekleştirilmektedir. İDM gibi hem vakıayı incelemek hem o vakıanın 
ispatı için kullanılmış delili değerlendirmek istinaf mahkemesinin görevlerinden birisidir. 
Maddi bakımdan doğruluğu inceleme amacını yükleyebilmemiz için bu yetkiyle istinafın 
donatılması gerekir ve m. 341 vd. hükümler de buna uygundur. İçtihat birliğini sağlamak yine 
istinafın amaçlarından birisidir. Hukukun gelişimini sağlamak ve hukukun denetimini sağlamak 
şeklinde özetleyebiliriz. 

BAM hukuk dairelerinin, yani istinaf mahkemesinin yargılaması iki cephelidir: maddi 
vakıa ile ilgili ve hukuka aykırılık denetim. Yani hem İDM gibi hem de Yargıtay’ın görevi gibi iki 
misyonu üstlenmiştir. Maddi gerçeğin tespitin yapar, taraf menfaatini sağlar, dolayısıyla 
bizdeki istinafın görev alanı geniştir. 
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İstinaf sistemlerine ilişkin olmak üzere mukayeseli hukuku da değerlendirdiğimizde iki 
tür istinaf sistemi kabul edilmektedir: geniş anlamda ve dar anlamda istinaf. Geniş anlamda 
istinaf ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu tüm kararlara karşı istinafa gitme imkanı 
tanıyan haldir. Her hal, her şey ve hiçbir şekilde bir meblağa bağlı kalmaksızın, ara karar nihai 
karar olup olmadığına bakılmaksızın her türlü karara karşı istinafa müracaat edebilme imkanı 
vardır. Bu durumda istinaf mahkemesi hiçbir sınıra tabi olmaksızın her şeyi inceleyebilecek her 
şeyi yapabilecektir. Hem istinafa taşınacak malzeme bakımından inanılmaz bir genişlik hem de 
malzemenin incelenmesi bakamından da çok geniş bir yetki söz konusudur. Bu terk edilmiş bir 
modeldir. Bizim de kabul ettiğimiz istinaf modeli dar anlamda istinaf modelidir. Yani İDM’nin 
vermiş olduğu bazı kararlara karşı istinafa gidebilmek mümkündür, bu kararlara karşı istinafa 
gittikten sonra da istinaf mahkemesinin yapabileceği faaliyet kanunla sınırlandırılmıştır. 

M. 357’de bazı işlemlerin istinaf önünde gerçekleştirilemeyeceği düzenlenmiştir. Dar 
istinafta ilk derece mahkemesindeki yargılamada yer alan unsurlar yenilenmeyecek, üstüne 
bir ekleme yapılmayacaktır. Dosya mevcut haliyle istinafa taşınacak ve belli sınırlar içinde 
hukuka aykırılık denetimi ve vakıa denetimi gerçekleştirilebilecektir. İstinafla temyizin amacı 
birbirinden farklıdır, bunu kanundaki düzenlemeden de net bir şekilde anlamaktayız. İstinaf 
‘yargıtaycıktır’ şeklinde bir laf vardır, bunu kesinlikle reddediyoruz. İstinafı bir şeye benzetmek 
istersek ‘asliye hukukun abisidir’ diyebiliriz. Karar düzeltmenin istinaf ile birlikte kaldırılmış 
olduğunu da söyleyelim. 

5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, 
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 35. Maddesinin 3. Bendi şunu söylemektedir: Aynı yargı 
çevresinde birden BAM hukuk dairesi vardır. Bunların birbiriyle çelişen kararlar vermesi 
kuvvetle muhtemeldir. Asıl önemlisi farklı yerlerdeki BAM hukuk dairelerinin birbiriyle çelişen 
kararlar vermesidir. Bu nitelikte verilmiş olan kararlar arasında içtihat birliği nasıl 
sağlanacaktır? İşte m. 35, bent 3 buna ilişkindir. Birbiriyle uyuşmayan BAM kararları hakkında 
içtihat birliğinin sağlanması için kullanılabilecek olan mekanizma öngörülmüştür. 

Gelişmiş hukuk sistemlerinin çoğunda istinaf mevcuttur. İstinafta uzmanlaşmanın 
arttırılması amaçlardan birisidir. BAM hukuk daireleri ihtisas mahkemesiymişçesine faaliyet 
göstermesi amaçlanmaktadır. Yargıtay’da nasıl, icra dosyalarına şu daire bakar, iş dosyalarına 
şu daire bakar şeklinde ihtisaslaşma varsa BAM’da da bu amaç vardır. İstinaf sisteminin 
gelmesiyle birlikte yargılama biraz daha pahalı hale gelmiştir. 

İstinaf’a götürülebilecek kararlar 

Genelleme yapacak olursak nihai kararlar, hüküm ve davanın konusuz kalması kararları 
istinaf yoluna götürülebilecek kararlardır. Bunun yanında m. 341/2’ye göre 2019 yılı itibariyle 
miktar veya değeri 4400 TL’yi geçmeyen malvarlığı davaları istinafa müracaat edilebilmesi 
mümkün değildir. M. 341’de çeşitli ihtimaller düzenlenmiştir. Dördüncü fıkraya göre “alacağın 
tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü 
4400 TL’yi geçmeyen taraf istinaf yoluna başvuramaz.” Şekli teoriden yararlanacak olan 
davanın tarafı bu 4400 TL ve üzeri bir neticeyi talebin karşılanmaması durumuyla karşı karşıya 
olmalı ki istinafa müracaat edebilsin. Bu hukuk politikasının bir sonucudur. Bu değerin altında 



 

  
İÜHF NOT PAYLAŞIM TOPLULUĞU 19 

 

bir yargılama söz konusu olduğunda insan tabiatı gereği hakimler daha rahat 
davranabilmektedir.  

Manevi tazminat taleplerinde bu sınırın uygulanmayacağını kanun belirlemiştir. Delil 
tespiti, defter tutulması gibi ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararlara karşı istinaf 
yoluna müracaat edilebilmesi mümkün değildir. Bu 4400 TL’lik sınır her takvim yılı başında 
revize edilmektedir. Mukayeseli hukukta istinafa müracaat edilebilmesi için izin sistemi vardır. 
Bizde bu izin sistemi yer almamaktadır. Herhangi bir merciin icazeti alınarak istinafa gidilmesi 
söz konusu olmamaktadır. Taraf gereken şartları taşımakta ise istinafa başvurma imkânına 
sahip olacaktır.  

Şekli teori - maddi teori açılımları burada da söz konusudur, şekli teoriyi tercih eden bir 
sistematik olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla istinafa müracaatta hukuki yararın tespitinde, 
tarafın neticeyi talebi ile ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu hüküm fıkrası mukayese 
edilecek ve çok ufak bir eksiklik, fark olsa dahi tarafın istinafa müracaatta menfaatinin varlığı 
kabul edilecektir. Ancak neticeyi talebin tamamı karşılanmış ise istinafa müracaatta hukuki 
yararın var olmadığı kabul edilir. Sadece davanın tarafları istinafa başvurma imkanına sahiptir. 
İhtiyari dava arkadaşlığı ile mecburi dava arkadaşlığında temyize ilişkin yaptığımız açıklamalar 
burada da geçerlidir. Asli müdahil kendisi hakkında lehine aleyhine bir karar verildiğinde 
elbette istinafa başvurma imkanına sahiptir. Dolayısıyla m. 341’de yer alan şartları genel 
olarak sağlamış olan taraf istinafa başvurabilecektir. 

4400 TL’lik değer anapara üzerinden belirlenecektir. Yani faiz, masraf, icra giderleri gibi 
meblağlar 4400 liranın belirlenmesinde esas alınmayacaktır. İstinafa götürülebilecek kararın 
da hüküm olduğunu belirtelim. İstisnası ise ara karar olarak ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizdir. 
Bunlar ara karar niteliğinde derdest dava sırasında verilebilecek kararlar olmasına rağmen 
sadece bunlara mahsus olmak üzere istinafa müracaat imkanı vardır. Bunun dışındaki ara 
kararlara istinafa müracaat imkanı yoktur, çünkü biz dar istinaf sistemini kabul etmekteyiz.  
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PRATİK ÇALIŞMA                                                                                                                  03.04.2019 

B, evinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere beyaz eşya alanında faaliyet gösteren A’dan 
25.000 TL değerinde çeşitli beyaz eşyalar satın almıştır. B, söz konusu bedel için bir adi senede 
imza atmış ve A eşyaları teslim etmiştir. B’nin sözleşme konusu bedelin vadesinde ödenmemesi 
üzerine A alacağı için B’ye karşı bir dava açmıştır. 

SORU 1: Söz konusu davada kim, hangi vakıayı, hangi delil ve delillerle ispat etmelidir? 
Açıklayınız. 

Gördüğünüz gibi ispata ilişkin bir sorudur. İspat yüküne ilişkin düzenlemeler TMK m. 6 
ile HMK m. 190’dır. Bu iki düzenlemeye baktığımızda birbirinin çok benzeri düzenlemeler gibi 
gözükse de aslında farklılık vardır. TMK m. 6, “Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, 
taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.” Şeklinde bir 
düzenlemedir. HMK 190: “İspat yükü, kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça, iddia edilen 
vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa aittir.” Dolayısıyla ispat 
yükünü tespit ederken bakmamız gereken kimin bu vakıa ile kendi lehine hak çıkardığını tespit 
etmemiz gerekir. Bu nedenle her durumda iddia eden ispat yükü altındadır şeklinde bir kural 
söz konusu değildir. 

Yani uyuşmazlık bakımından ve iddia edilen husus bakımından öncelikle o hususun bir 
hukuki işlem mi, hukuki fiil mi ya da bir haksız fiil mi olduğunun tespit edilmesi gerekir. Hukuki 
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işlem, karşı tarafa ulaşması gereken irade beyanı sonucu oluşan hukuki durumdur ve en tipik 
örneği sözleşmelerdir. Dolayısıyla buruda bir hukuki işlem vardır, bir satış sözleşmesi söz 
konusudur ve senetle ispat kuralı söz konusudur. 

HMK m. 200’de senetle ispat zorunluluğu düzenlenmiştir. Olayımızda 25 bin liralık bir 
alacak söz konusudur. Dolayısıyla bu senetle ispat sınırı aşılmış durumdadır, senetle ispat 
zorunluluğu söz konusudur. Burada ispat yükü, kendi lehine hak talebinde bulunan A’ya aittir 
ve dolayısıyla buna ilişkin vakıaları ispat etmesi gerekir. Bir sözleşmenin kurulduğunu ve 
kendisinin edimini usulüne uygun şekilde yerine getirdiğini, yani eşyaları sözleşmeye uygun 
şekilde yerine getirdiğini ispatla yükümlüdür. Bunun ispatından sonra artık karşı taraf para 
borcunu ifa ettiğini ispat etmesi gerekecektir. Delil sözleşmesiyle senetle ispat kuralının 
bertaraf edilebilmesinin söz konusu olduğunu da belirtelim. Bunun dışında senetle ispat 
kuralının başka istisnaları vardır; m. 202 ve 203. Ancak olayımızda bu istisnai durumlar da söz 
konusu değildir, senetle ispat kuralı geçerlidir. 

SORU 2: Alacağının ispatı için dayandığı senedin fotokopisini mahkemeye sunarsa 
mahkeme bu belgeyi kararına dayanak oluşturabilir mi? Açıklayınız. 

Fotokopi her şeyden önce bir senet değil, bir kopyadır. Bir kopya olsa da fotokopiyi bir 
belge olarak nitelendirebiliriz. Delil başlangıcı m. 202’de düzenlenmiştir. Fotokopi bir senet 
olmadığı için delil başlangıcının olup olmadığını tespit etmemiz gerekir. Bu tartışmalı bir 
konudur, özellikle sorduk. Kimi Yargıtay kararları fotokopinin delil başlangıcı olarak kabul 
edilebileceğini savunmakta iken aksi yönde olan kararlar da mevcuttur. Aksi yönde olan 
kararlara göre fotokopide yer alan imzanın sağlıklı olup olmadığının tepsinin mümkün olmadığı 
ve bu nedenle senet üzerinde yapılacak imza incelemesi ile fotokopi üzerinde yapılacak imza 
incelemesinde aynı sonucu elde etmek mümkün değildir. Bu açıklamalarla Yargıtay 
kararlarının bir kısmı fotokopinin bir delil başlangıcı olmayacağı yönündedir. Şöyle bir durum 
da vardır; Yargıtay kararlarının bir kısmında ve doktrinde fotokopinin delil başlangıcı 
sayılabilmesi için başka emarelerin varlığının söz konusu olması aranmaktadır. Buradaki husus 
o kişi tarafından fotokopinin verilip verilmediğidir. Eğer fotokopinin o kişi tarafından 
verildiğine dair emareler söz konusu ise biz fotokopinin delil başlangıcı olabileceğini kabul 
ediyoruz.  

Dolayısıyla böyle bir soru ile karşılaştığımızda iki görüşü de gerekçeleriyle savunma 
imkânınız söz konusudur. Delil başlangıcı olarak fotokopinin kabul edilmesi halinde senetle 
ispat zorunluluğu ortadan kalkacak ve tanık dinletile bilinecektir. Yani hâkim farklı delileri esas 
alabilecektir. 

SORU 3: B’nin borcu ödediğine dair A’dan aldığı belgenin A’nın dükkanında çıkan 
yangın sonucu yok olduğunu iddia etmesi durumunda, B iddiasını hangi delil veya delillerle 
ispat edebilir? Açıklayınız. 
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Senede karşı tanıkla ispat yasağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla A’nın sözleşmeyi ve 
alacağını ispat etmesi halinde B’nin borcu ödemesine ilişkin vakıayı da senetle ispat etmesi 
gerekir. Ancak bunun istisnaları düzenlenmiştir. M. 203’te bunun istisnaları düzenlenmiştir. C 
bendine göre B, yangının çıktığını ve o anda senedin yok olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. 
Bu ikisinin ispatı halinde senetle ispat kuralının istisnası söz konusu olacaktır. Sonradan yangın 
çıkarak senedin yok olması durumunda bu istisna söz konusu olmayacaktır. Bu bende 
sokabilmemiz için yangının çıktığı sırada bu senedin düzenleniyor olması gerekir.  

SORU 4: A’nın iddiasını ispat edemediğini varsayalım. A son çare olarak B’ye yemin 
teklif edebilir mi? Bu durumda hâkimin yemin teklif etmesi mümkün müdür? B yemin edeceği 
duruşmaya gelmez ise bu durumun sonucu ne olur? Açıklayınız. 

Yemin bir kesin delildir ve genelde son çare olarak kullanılır. Tarafların davanın 
çözümünü ilgilendiren bir olayın doğru olup olmadığı hususunda kanunda belirtilen usule 
uygun olarak mahkeme önünde kutsal saydığı değerlerle teyit edilen sözlü açıklamalarıdır. 
Dolayısıyla yeminin konusunu çekişmeli vakıalar oluşturur. Bir kimsenin namusuna halel 
getirecek ya da hakkında soruşturma ile karşı karşıya bırakacak vakıalar dışında yemine konu 
teşkil edebilir. Bunun dışında taraflarca getirilme ilkesinin geçerli olduğu davalarda yemin söz 
konusu olabilir, resen araştırma ilkesinin geçerli olduğu davalarda yemin teklif edilemez.  

Hâkimin resen yemin teklif etmesi söz konusu olamaz. Yemin edilecek duruşmaya 
yemin edecek tarafın gelmemesi, o vakıaları ikrar ettiği sonucunu doğuracaktır. Duruşmaya 
davet konusunda da yemin davetiyesinin usulüne uygun olması gerekir. Bu yemin 
davetiyesinde duruşmaya gelmeme sonucunun belirtilmesi gerekir, aksi halde yemin konusu 
vakıalar ikrar edilmemiş sayılacaktır.  

SORU 5: B’nin cevap dilekçesi vermediğini varsayalım. 

Normal şartlarda 4 adet dilekçe; dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevaba cevap ve ikinci 
cevap dilekçesi şeklinde söz konusu olması gerekir. Ancak cevap dilekçesi verilmediği zaman 
dilekçeler teatisi kesilecektir. Bunun en önemli sonucu iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve 
genişletilmesi yasağıdır. Bu teksif ilkesinin bir sonucudur; tarafların dava malzemesini belirli 
bir usul evresine kadar getirme zorunluluğunu belirtir.  

Cevap dilekçesinin verilmemesi ile dava dilekçesinde ileri sürülen vakıalar inkâr edilmiş 
sayılacaktır. Dolayısıyla bunun sonucu olarak sadece o dava dilekçesinde ileri sürülen 
vakıaların inkârı kapsamında savunma yapılması söz konusu olabilecektir. Yani sadece 
davacının ileri sürdüğü vakıaların aksi ispat edilebilir, ancak davalı yeni defiler, vakıalar ileri 
süremeyecektir. Dolayısıyla davalı vekilinin kendisi aleyhine yapabileceği en kötü şey cevap 
dilekçesi vermemektir.  

a) Tahkikat duruşmasında B’nin borcun tamamını davacı ile aralarındaki başka bir 
hukuki ilişki dolayısıyla takas ettiğini iddia etmiştir. Böyle bir beyanın ileri 
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sürülebilmesi mümkün müdür? Sürülebildiğini kabul edersek kimin hangi vakıayı 
ispat etmesi gerekir? Açıklayınız. 

Takasın ileri sürülmesi usul hukuku bağlamında bir bağlantısız bileşik ikrar teşkil eder. 
Dolayısıyla ikrarla birlikte ortada bir sözleşmenin olduğu çekişmesiz olmaktan çıkmış, ancak 
takası ileri süren ispatla yükümlüdür. Az önce anlattıklarımıza göre takasın ileri sürülebilmesi 
yeni bir vakıa olduğu için mümkün değildir.  

b) Tahkikat duruşmasında B’nin mahkemenin yetkisiz olduğunu, dava konusu yapılan 
alacağın zamanaşımına uğradığını ileri sürebilmesi mümkün müdür? Açıklayınız. 

İlk itiraz olan yetkisizlik itirazı sadece cevap dilekçesinde ileri sürülebilir. Dolayısıyla 
cevap dilekçesinde ileri sürülmediği için daha sonra ileri sürülmesi söz konusu olamaz. 
Zamanaşımı defi niteliğindedir ve esasa ilişkin bir savunma sebebidir. Bu da inkâr kapsamında 
ileri sürülebilecek bir husus değildir. Dolayısıyla bunun da sonra ileri sürülebilmesi söz konusu 
değildir.  

c) Tahkikat duruşmasında B, davacı vekilinin vekaletnamesinin geçersizliğini ileri 
sürebilir mi? Açıklayınız. 

HMK m. 114 f bendine göre vekilin usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletnamesinin 
bulunması dava şartı olarak düzenlenmiştir. Dava şartları kamu düzeninden olduğu için 
davanın her aşamasında taraflarca ileri sürülebilecektir.  

SORU 6: B’nin cevap dilekçesi sunduğunu kabul edelim. B dilekçeler teatisinde ileri 
sürmediği bir delili daha sonradan mahkemeye sunması mümkün müdür? Açıklayınız. 

Burada sormak istediğimiz husus m. 145’tir. Yargılamayı gecikme amacı taşımıyorsa ve 
sonradan ileri sürülmesi kişinin kusurundan kaynaklanmıyorsa delilin ileri sürülmesi söz 
konusu olabilecektir. 

SORU 7: Taraflar aralarındaki satım sözleşmesinde, ‘bu sözleşmeden doğacak 
uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak davada iddiaların tanıkla da ispat edilebileceği’ 
yönünde bir madde bulunmaktadır. Bu maddenin niteliğini ve ispat bakımından etkisini 
açıklayınız. Bu madde, ‘bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar nedeniyle açılacak 
davada iddiaların ispatı için satıcının kayıtları esas alınır’ şeklinde olsaydı vereceğiniz 
cevap değişir miydi? Açıklayınız. 

Burada sorulmak istenen husus delil sözleşmesidir. Senetle ispat kuralının istisnası delil 
sözleşmesidir. Delil sözleşmesi bir usuli sözleşmedir ve dolayısıyla senetle ispat zorunluluğu 
ortadan kalmış olacak, tanıkla vakıaların ispatı söz konusu olabilecektir. 

Sorunun ikinci kısmında ise m. 193/2 sorulmaktadır. Eğer taraflardan birinin ispat 
hakkının kullanımını imkânsız kılan veya güçleştiren bir kayıt söz konusu ise delil sözleşmesi 
geçersiz olacaktır. Dolayısıyla sorunun ikinci kısmında delil sözleşmesi geçersiz olacağı için 
senetle ispat zorunluluğunun ortadan kalkması söz konusu olmayacaktır. 
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SORU 8: Tahkikat duruşmasına tarafların katılmaması durumunda mahkemenin ne 
yönde karar vermesi gerekir? Tarafların katılmadığı duruşma ön inceleme durulması 
olsaydı vereceğiniz cevap değişir miydi? Açıklayınız.  

Burada dosyanın işlemden kaldırılmasını sormak istedik. M. 150’de çeşitli ihtimallere 
göre düzenlenmiştir. Tarafların duruşmaya daveti ise usulüne uygun olmalıdır. Açık hüküm 
gereği tarafların duruşmaya katılmaması durumunda dosyanın işlemden kaldırılmasına karar 
verilecektir. Ön inceleme duruşması olması ihtimalinde de yine cevap değişmeyecektir. Eğer 
iki taraf da ön inceleme duruşmasına gelmez ise dosyanın işlemden kaldırılması söz konusu 
olacaktır. 
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İSTİNAF SEBEPLERİ                                                                                  10.04.2019  

İstinaf sebepleri hukuk muhakemeleri kanununda yok. İstinaf sebeplerinin kanunda yer 
almamasının sebebi bizim dar anlamda istinaf prensibini kabul etmemizdendir. İlk derece 
mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna müracaat yapılırken mahdut sebeplerin yer alması 
istinafın amacına aykırı bir husustur. Çünkü bölge adliye hukuk mahkemesi dairesi yapmış 
olduğu inceleme neticesinde esasa ilişkin, usule ilişkin karar verme imkanına sahip, ilk derece 
mahkemesiymişçesine ihtilafı çözme kabiliyetini haizdir. Bozma, onama, düzelterek onama 
kararları dışında kararlar veriyor, bozma, onama, düzelterek onama sadece Yargıtay’a mahsus 
karar türleridir. Dolayısıyla sebebi bulma tamamen istinafa müracaat eden tarafın tekeline 
bırakılmış bir husustur. Maddi hukuktan ya da usul hukukundan kaynaklanan herhangi bir 
sebep ilk derece mahkemesine karşı olarak ileri sürülebilir. Biz bunu istinafın tanımına ilişkin 
toplantılarda ‘’istinaf mahkemesinde sanki bir yeni dava açılıyormuşçasına istinaf dilekçesi 
düzenlenir.’’ Şeklinde açıklıyoruz. Davacı dava dilekçesinde hangi sebepleri ileri sürdü, davalı 
nasıl savunma sebepleri ileri sürdü, dava nasıl aleyhe ya da lehe neticelendi?  İstinafa 
müracaat eden tarafın tartışma konusu olan malzemesi ilk derece mahkemesinin vermiş 
olduğu karardır.  

Taraf ilk derece hukuk mahkemesinin kararına karşı dava açıyormuş gibi istinaf dilekçesi 
hazırlayacak. Eski HMUK’ta yer alan 428’teki sebeplerden hiçbir şekilde esinlenmemekteyiz. 
Bu sebeplerden yararlanma ihtiyacımız yok, dolayısıyla dar kalıplar içinde değiliz. 

Bu sebepler; 

  Delillerin hatalı değerlendirilmesi 
 -HMK 141’e riayet edilmemesi, 
 -Duruşma düzeninin usul kanununda ele alındığı gibi gerçekleşmemesi, 
 -Bilirkişi delili  

vs. her şey olabilir. Amaç ilk derece mahkemesi kararında yer alan usule ve esasa ilişkin 
maluliyetin iddia ve ispat edilmesidir. Bunun önünde herhangi bir sınırlama yapılmaksızın 
iddiayı ortaya koyarken bunlar istinaf sebebi olarak deklare edilecek, istinaf sebepleri olarak 
ileri sürmüş olduğunu beyan babındaki vakıaları da delillendirecek. Delillendireceği hususlar 
mevcut ilk derece mahkemesi kararı dosyasında zaten var. Bu kararlara atıf yapması yeterli 
fakat ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinafta dava açıyormuşçasına istinaf 
prosedürünü kabul ettiğimiz zaman ek vakıalar, ek deliller iddia ya da savunma babında 
sunulabilecek nitelikte değildir, bu çelişkiye düşmeyelim. Çünkü HMK 141, teksif ilkesi 
istinaf aşamasına da şamil olarak uygulama alanına sahiptir. Malzeme burada sınırlı, dar 
istinaf sisteminin özelliği budur. Geniş anlamda istinaf olsaydı, hiç konu edilmemiş unsurlar 
hâlihazırda mevcutsa; unutulup şimdi getirilmek isteniyorsa istinaf aşamasında mahkemeye 
sunulabilecekti. Yeter ki taraflar arasındaki husumet bertaraf olsun. Dar anlamda istinafın 
getirdiği bu özellikten dolayı sebebi bulmak istinafa müracaat eden tarafa terk edilen bir 
sahadır. Maddi hukuk ve usul hukuku sebepleri bunların tamamı içinde yer almaktadır. 
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Taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış tatbik edilmesi, altlama faaliyetinde hatalı bir hukuk 
normunun belirlenmiş olması gibi haller esas alınarak istinaf sebebi oluşturulabilir. Burada 
istinaf sebeplerinin özellik arz ettiği husus karşımıza çıkmaktadır: 

İstinaf dilekçesi 

MADDE 342- 

(1) İstinaf yoluna başvurma, dilekçeyle yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek 
eklenir. 

(2) İstinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: 

Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası 
ve adresleri. 

Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri. 

Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı. 

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. 

(3) İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek 
kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355 inci<ı> 
madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır. 

Önce istinaf sebeplerini doğru bir şekilde belirleyip istinaf mahkemesine sunma mecburiyeti 
altındayız. Eğer istinaf sebepleri gösterilmemişse bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi bir 
sebep incelemesi yapmaz çünkü kurucu unsurdur. İstinaf sebeplerini kendisi tahkim etmez. 
Burada tek bir istisnamız kamu düzenine aykırılık halleridir. İstisna dilekçesinin sunulmuş 
olduğu ilk derece mahkemesi istinaf şartları varsa dosyayı istinaf dilekçesini ek yaparak bölge 
adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderir. Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi önüne 
gelmiş olan dosyada ön incelemeyi yapan naip hâkim şartların var olup olmadığını inceler: 

 İlk derece mahkemesi kararı istinafa matuf bir karar mıdır? 
 Süresi içinde miydi? 
 Harcı yatırıldı mı? 
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İlk derece mahkemesinin bu hususlara vermiş olduğu kararla bağlı olmaksızın bu ön aşamayı 
tamamladıktan sonra istinaf sebeplerine göre dosyada inceleme yapar. Eğer istinaf 
dilekçesinde istinaf sebebi yoksa ve göz atması sırasında kamu düzenine aykırılık haline dair 
bir hususu görmediyse istinaf reddedilir, inceleme yapılmaz. Oysa 1086 sayılı HMUK için 
açıklamalarımızda 428 uyarınca temyiz sebepleri olarak sayılan sebepler bozma sebepleridir, 
yani Yargıtay Hukuk Dairesinin malıdır. Taraf hiç sebep göstermese bile o sebeplerden biriyle 
maluliyetin varlığını Yargıtay hukuk dairesi kendisi tespit edip gereken külfeti altındadır. İstinaf 
tamamen tersi, bundan dolayı istinaf dilekçesi bir kez verilir. İstinaf sebeplerini 
çeşitlendirmek için istinaf aşamasındayken yeni bir sebep sunma imkânı yoktur. Bunlar daha 
sonra da ileri sürülemez. Eski düzende olsaydık HMUK 428’i göz önüne aldığımız zaman daha 
sonradan Yargıtay’a intikal ettirilmiş, temyiz sebepleri işaret edilmiş Yargıtay Hukuk Dairesine 
yardımcı olma mahiyetinde bir faaliyet olarak kabul ediliyordu.  

Kendisi resen bunu tatbik edip bulacak, temyiz dilekçesi temmuzda verildi, kasım ayında 
yeniden temyize ilişkin ek bir dilekçe verildi YHD bunu reddetmiyor hatta kendi yol haritasını 
oluşturması açısından önemsiyordu fakat istinafta böyle bir şey yok. Bundan dolayı süresi 
içinde istinaf dilekçesinin tam anlamıyla hazırlanıp bir an önce sunulması şart aksi halde istinaf 
aşamasında duruşma esnasında yeni bir sebebin varlığını -kamu düzeninden olanlar hariç, 
dava dosyasında yer alıp- ileri süremez. Ön denetlemeyi yapmış olan naip hâkim bölge adliye 
mahkemesi hukuk dairesinde var olan, kendisine sunulmuş olan sebepler perspektifinde 
incelemesini yapmak üzere kendi raporunu hazırlıyor ve ona göre tahkikata hazırlık işlemleri 
yapıyor. Sebep dolayısıyla istinaf dilekçesinin mutlak unsurudur. 

Kanundaki sebepleri bulurken kamu düzenine aykırılık hali istisna teşkil etmektedir. Hiçbir 
sebep ileri sürmedim, istinaf ediyorum dedim. İstinaf irademin tekemmül etmesi için gereken 
şartlar: 

1-Hangi ilk derece mahkemesine karşı, kim istinafa gidiyor? 

2-Davacı davalı yazdım, istinafa müracaat ediyorum dedim. 

3-Avukat adı soyadını yazdım 

Bu yazdıklarımla istinaf geçerli ama sebep yok, bu biraz önce anlattığımız riskleri ortaya 
çıkaracak. İstisnası kamu düzenidir. Bu kamu düzenine aykırılık da usul hukukuna ilişkin kamu 
düzenini ihlal eden taraf ve hâkim işlemleridir. Böyle bir halle maluliyet olduğunu bir şekilde 
görürse sebebi hiç gösterilmemiş olsa bile resen ama sadece bu hususlara ilişkin olmak üzere 
bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi inceleme yapmalıdır. Kamu düzenine aykırılığa ilişkin 
de genel bir perspektif koymamız gerekiyor. Usul ve icra hukuku perspektifinde kamu düzeni 
karakterine sahip, emredici mahiyette sahip hükümlerin genel anlamıyla HMK’ya hâkim olması 
sağladığı bir kolaylıktır. Bu hükümlere taraf ve hâkim riayet etmiyorsa kamu düzenine aykırılık 
vardır ve resen bu sebebe istinaden ilk derece mahkemesi kararının istinaf aşamasında 
inceleme konusu yapılabilir. 

HMK 342/2-e bendi e)  

Başvuru sebepleri ve gerekçesi.  
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Özellikle maddi hukuk sebeplerine ilişkin olmak üzere ilk derece mahkemesi kararındaki 
hataları maddi hukuk sebeplerine istinaden ileri sürüyorsak HMK 342/2-e bendindeki 
gerekçeyi de belirtmek durumundayız. 

HMK 355 ile bağlantılıdır. Kamu düzenine ilişkin bu resen inceleme mecburiyeti 355. 
Maddenin 2.cümlesinde var oluyor diyerek kamu düzenine aykırılık teşkil eden bir hali istinaf 
sebebi yapmama yönünde hareket edilmemelidir. 

 

İncelemenin kapsamı 

MADDE 355- (1) İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır. 

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar 

MADDE 353- (1) Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa; 

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 

HMK 342/1-d) Kararın özeti 

HMK 353’a) bendinde sayılmış ihtimaller var. Daha önceki derslerde gördük bunlardan biri var 
ise usule dair eksiklik dava dosyasından anlaşıldığından dolayı duruşma yapılmadan bölge 
adliye mahkemesi hukuk dairesi istinaf müracaatına dair gerekli işlemi yapar: görevsizlik, 
yetkisizlik, görevli mahkemeye dosyanın gönderilmesi, yasaklı hâkim nezdinde tahkikatın 
devam ettirilmiş olması gibi. 

HMK 342,352,353 ve 355.Maddeler istinaf sebeplerini tespit edebileceğimiz ve bunlara ilişkin 
açıklama yapabileceğimiz hükümlerdir. Hatta HMK 353/1-a bendinde yer alan hallerin mutlak 
istinaf sebebi olduğu kabul edilmektedir. Bu hallerden biri varsa istinaf mahkemesi mutlak 
surette bu aykırılığı ilk derece mahkemesi kararını kaldırmak zorundadır, bu genel kabul 
görmüş bir tespittir. 

İstinaf sebebi olamayacak haller: 

Maddi hataların düzeltilmesi 

MADDE 183- (1) Tarafların veya mahkemenin dava dosyasında bulunan belgelerdeki açık yazı 
ve hesap hataları, karar verilinceye kadar düzeltilebilir. Taraflardan birinin yazı veya hesap 
hatasını düzeltmesi sonucu yargılama uzamışsa, yargılama giderlerinin belirlenmesinde bu 
durum da dikkate alınır. 

HMK 183 İstinaf sebebi teşkil etmez. İstinaf aşamasına gidilirken maddi hataya ilişkin bir sebep 
de ifade edilmişse ve elbette bu durumda istinafta buna müsaade edilecekse istinaf 
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müracaatçısı amacını tashihle gerçekleştirmeli. Tarafların işlemlerine dair tashih ve tavzih 
yapılamaz. Yapılabilecek hiçbir şey yok istinaf yapılamaz, derdestiyet bitmiştir. Maddi 
hataların düzeltilmesine dair periyot hükme kadar daha sonra yapılmasına imkân yoktur. 
Esas olan burada zaten taraflar doğru/yanlış, eksik/tam bazı beyanlar ve dilekçeler verdi, bunu 
bilirkişi raporuna keşfi de katarak söylüyoruz. Esas olan artık hüküm tesis edildikten sonra o 
hükümdür, hüküm üstünden hareket etmek gerekir ama onun için elde kalan tek malzeme 
eğer o tarafların hatalı tashih edilmesi, maddi hataların düzeltilmesi gereken işlemleri hükme 
tesir etmişse tavzih, tashih yapılabilir. Bunun dışında müracaat edilebilecek bir imkân yoktur. 

İstinaf şartlarında hukuki yararın ayrıca gözetilmesi gerekmektedir. Hukuki yararın 
bulunmaması halinde istinaf sebebi bulunması, isabetli bir şekilde ileri sürülmesine rağmen 
tarafın hukuki yararı bulunmuyorsa istinafa müracaat etmesinde bu durumda da istinaf 
sebebinin göz önüne alınmaması gerekir 

 Süreye 
 Müddeabihin değerine 
 İlk derecesi mahkemesi kararının niteliğine, 
 Hukuki yarar a 

baktık. Bu dördü istinaf şartıdır, bu şartların hepsinin bir arada bulunması gerekmektedir. 

HMK 342/2-e. Dilekçede sebepler bulunmalı ve mutlaka süresi içinde sunulmalıdır. Dava 
aşamalarını ilk derece mahkemesinin yargılama aşamasıyla benzeştiriyoruz. Yani nasıl bir 
dilekçe nizamı olmalı, dilekçede düstur nasıl olmalı? Dava dilekçesini hazırlarken bakış açımız 
vakıalara dayandırma teorisine ilişkin olmalıdır. İstinaf dilekçesi de hazırlanırken dava cevap 
dilekçesi hazırlanırmışçasına vakıalara dayandırma teorisi esas alınarak istinaf dilekçesi 
dizayn edilmelidir. Hedef aldığım yer hasım değil artık, ilk derece mahkemesinin kararıdır. 
İlk hedefim o yanında da tabii hasmım var. Hasmımın davada ileri sürdüğü beyanlarının 
isabetsiz olmasına rağmen ilk derece mahkemesi kararında esasa şamil teşkil edip onun 
üzerinden karar verilmesi vb. hususlar. Bu hususları da ileri sürerken vakıalara dayandırma 
teorisi kapsamında sebeplerimi ileri süreceğim. Bu aşama için de beyan yetmiyor. 

Esasa ilişkin kararın verilmesini talep etmek vakıalara dayandırma teorisine göre zaten bir 
dilekçe verilme mecburiyetini getirmekte. Bundan dolayı istinaf dilekçesinde dava 
dilekçesinden daha mahir hareket etmek gerekir çünkü önümüzü kesen çok yer var. Mesela 
HMK 357, yasak işlemler: 

Yapılamayacak işlemler 

MADDE 357- (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karşı dava açılamaz, davaya 
müdahale talebinde bulunulamaz, davanın ıslahı ve 166 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü 
saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesince resen göz 
önünde tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar 
dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz. 
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Bölge adliye mahkemesi tarafların sunmamış olduğu herhangi bir istinaf sebebini göz önüne 
alarak karar veremez bunun istisnası kamu düzenine ilişkin olan aykırılıklardır. 

İncelemenin kapsamı 

MADDE 355- (1) İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır.Ancak, 
bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resengözetir. 

Resen araştırma ilkesine göre incelenmiş bir dava ilk derece mahkemesinde neticelendirilmiş 
ve buna ilişkin istinaf müracaatı yapılmış. Buna ilişkin istinaf incelemesini yapan bölge adliye 
mahkemesi hukuk dairesi de ilk derece mahkemesi yargılama usulünü. Edecek. İlk derece 
hukuk mahkemesi resen araştırma ilkesine göre yargılama yaptıysa esasa ilişkin bir karar 
verdiyse bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi de yöneltilmiş olan sebep haricinde resen 
araştırma ilkesi kapsamında bir sebep tespit etme kabiliyetine sahiptir. Bu kabiliyetinden 
istifade edip sebebi tespit etmiş bulmuş, delili de getirmişse karar verilebilir. Sebebe bağlılık 
bu durumda söz konusu değildir. Burada iki tane istisna var: 

1-Kamu düzeni 

2-İlk derece mahkemesi yargılamasına hakim olan yargılama usulünün bölge adliye 
mahkemesinde de devam ediyor oluşu. 

HMK 360’ı dar olarak yorumlarsak istinaf mahkemesinin yargılama faaliyeti esasen Yargıtay’ın 
yargılama faaliyetine döner sadece kanuna uygunluk denetimi yapmış olur. 

Uygulanacak diğer hükümler 

MADDE 360- (1) Bu Bölümdeaksine hüküm bulunmayan hâllerde, ilk derece mahkemesinde 
uygulanan yargılama usulü, bölge adliye mahkemesinde de uygulanır. 

Başvuru süresi 

MADDE 345- (1) İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan 
her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun 
hükümleri saklıdır. 

İki haftalık bir süre öngörülmüş ve herhangi bir kamu kurumu lehine hiçbir ayrıcalık 
gösterilmeden bu süre iki haftadır ve ilanın tebliğinden itibaren başlar. Özel mahkemelere 
ilişkin kanunlarda yer alan kanun yolu prosedürüne dair hükümlerde ayrık istinaf süreleri 
olabilir. Bu durumda riayet edilmesi gereken istinaf süresi ilgili kanunda yer alan süredir.2019 
itibariyle çoğu mahkeme kanundaki değişikliklerden sonra bu süreyi uygulamaktadır. İlamın 
taraflara usulüne göre tebliğinden itibaren istinafa müracaat süresi başlar. Davanın tarafları 
açısından istinafa müracaat süreleri birbirinden farklı tarihlerde başlayabilir. İstinafa müracaat 
hakkı davalının davacıdan önce tamamlanmış olabilir, işte bu sebeple katılmalı istinaf- 
katılmalı temyizde olduğu gibi- istinaf prosedüründe kabul edilmiş bir imkandır. 
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HMK 343 Bölge adliye mahkemesi müracaat defterine bunu kaydeder ve bir esas numarası 
verir. İstinaf şartlarının var olup olmadığını inceleyecektir. İstinafın süresi içinde gerçekleşip 
gerçekleşmediği açısından davanın açılması açısından kayıt tarihini esas alarak HMK 118’e 
bakılarak süresi içinde gerçekleşip gerçekleşmediğini tespit imkânı var. 

HMK 343/4 uyarınca ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir. 

(4) Dosya, kararı veren mahkemece, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı 
kalınmaksızın, ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir. 

İstanbul 1.Asliye Hukuk Mahkemesi kararını istinafa götürüyorum. İstanbul 1.Bölge Adliye 
Mahkemesi Hukuk dairesine gönderiyorum, dava iş hukukuna ilişkin karar burada görevli 
mahkemeye gönderilir. Burada 4.fıkra HMK 357/2’yle bağlantılı. 

(2) Bölge adliye mahkemeleri için yetki sözleşmesi yapılamaz. 

İstinaf mahkemelerinin yetkisine dair sözleşme yapılması yasaktır. İstinaf mahkemelerinin 
görevi kamu düzenindendir. İstinaf mahkemelerinin iş bölümü de kamu düzenindendir; 
taraflar bunun üzerinde hiçbir mutabakata varamaz, varıyorsa da bu hükümsüzdür.4.fıkrayı 
sözleşme yapma yasağı perspektifinden dolayı bilmemiz gerekir. Bazı hallerde ilk derece 
mahkemesinin yetkisini belirlerken yetki sözleşmesi yapılması caizse bölge adliye mahkemesi 
açısından neden yapılmasın? Diyenler de var. HMK 343/4 357/7 İlk derece mahkemesinin 
yetkisini tespit eden yetki sözleşmesi dolaylı olarak bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi 
yetkisini de belirlemektedir. HMK 118’e göre müracaat tarihini, süresini belirliyoruz. 

Şifahi olarak istinafa müracaat edilebilme imkânı yoktur. Kararın tebliğ edildiği tarih önem 
taşıyor istinaf müracaat süresi belirlenirken tevzi bu süreye bakıyor. Eke ilamın tebliğ edildiği 
tebligat evrakının sunulması ya da hâlihazırda elektronik tebligat olduğu için onun çıktısının 
verilmesi yerinde olur, aksi halinde reddedilmesi gibi bir sonuçla karşılaşılabilir. 

 

KARAR: 

Karar 

MADDE 359- (1) Karar aşağıdaki hususları içerir: 

a) Kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi ile başkan, üyeler ve zabıt kâtibinin adve 
soyadları, sicil numaraları 

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

c) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti. 

ç) İlk derece mahkemesi kararının özeti. 
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d) İleri sürülen istinaf sebepleri. 

e) 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. 

f) Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi. 

g) Kararın verildiği tarih, başkan ve üyeler ile zabıt kâtibinin imzaları. 

ğ) Gerekçeli kararın yazıldığı tarihi. 

(2) 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. 

Kararda bulunması gereken üç unsur vardır: 

 Davanın künyesi 
 Vakıalar-Gerekçe 
 Hüküm 

Bu üç temel unsur ile inşa ediyoruz. Bu unsurlardan müteşekkil bir karar metnini 
bilirkişiymişçesine özet yapmadan kararı yazarız çünkü biz tarafız. Ben hangisi menfaatimeyse 
bardağın yarısı dolu ya da yarısı boş olduğunu söylesem yeterli. İstinaf sebeplerini 
dayandırmayı düşündüğün hususları esas alarak dosyayı özetlemeliyiz. İstinaf sebepleriyle 
örtüşecek, davadaki, hatalar aykırılıklar hususlar neyse onları belirtmek yeterli, yapılması 
gereken de budur. Çünkü davanın bu anlamda özeti, raporlaması, bölge adliye mahkemesi 
hukuk dairesinin gerekçeli vereceği karardaki özet tamamen ortada ve objektif. A’nın ve B’nin 
ne dediğini ortaya koyar niteliktedir. Kısacası lehine olanı yaz aleyhine olanı yazmasan da 
olur. Lehe olan, sebeplerimle örtüşen hususlardır. Yoksa bir dava özetlemek demek 
sayfalarca sürer. Sadece adını koymak bile sayfalarca sürebilir. İstinaf dilekçesi bunu 
istemiyor 

-Neticeyi Talep: İlk derece mahkemesinin kaldırılması ve yeniden esasa ilişkin karar verilmesi 
ve lehime 100.000 doların hükmedilmesiyle beraber otomobilin teslimi. Hangi sebep hangi 
talebe oturtuyorsak neticeyi talebimizde de bunu istifade ediyoruz dolayısıyla standart bir 
beyan türü yok. Onun yerine geçerek onun üstünde yer alan bölge adliye mahkemesi hukuk 
dairesi tamamen farklı bir karar verme kabiliyetine sahiptir ve neticeyi taleple bağlılık vardır. 
Bölge adliye mahkemesi müracaatta kararı kaldırıp iade etti, usule ilişkin aykırılıklar hariç 
olmak üzere kendisi neticeye taleple bağlı olduğundan dolayı talep edilmemiş hususlarla ilgili 
karar veremeyecektir. 

-Başvuranın imzası: 

-HMK 3.fıkra zorunlu unsurlar olarak değerlendirilmiş. Bakınız burada da sebep dilekçede 
zorunlu unsur değil ama bölge adliye mahkemesi sebep yoksa inceleme yok diyor. 
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HMK 342/3 Karşı taraf sayısınca suret eklenecek, istinaf dilekçesi de aleyhine istinafa gidilen 
kişiye de tebliğ edilmeli çünkü o da istinaf dilekçesine cevap verecektir 

(3) İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzasıyla, başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek 
kayıtları taşıması durumunda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmayıp, 355 inci<ı> 
madde çerçevesinde gerekli inceleme yapılır. 

 

İstinaf dilekçesi harca tabi bir işlemdir. Eksik harcın ikmali için bir haftalık kesin bir süre 
bulunmaktadır. Bu süre içinde harç ikmal olmazsa istinaf müracaatından vazgeçildiği yönünde 
karar verilir. HMK 346/2’yi HMK 344 ile bağlantılı bir şekilde değerlendiriyoruz. 

Harç ve giderlerin yatırılması  

MADDE 344- (1)İstinaf dilekçesi verilirken, istinaf kanun yoluna başvuru harcı ve tebliğ 
giderleri de dâhil olmak üzere tüm giderler ödenir. 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 ncı maddenin ikinci fıkrası hükmü kıyas yoluyla uygulanır. 

HMK 346 – 

(2) 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. 

 

Harç da bir istinaf şartıdır. Bir haftalık süre içinde harç yatırılmamış ise istinaf dilekçesinin 
sunulduğu ilk derece mahkemesi bir haftalık süreye riayet edilmesini ihtaren tebliğ eder, bu 
bir şarttır. Eğer ihtar yoksa ret geçersizdir. Ret reddedilmektedir.  

2. ders 

İstinaf dilekçesi kararı veren merciiye sunulur. İlk derece mahkemesi istinaf sebeplerinin 
incelemesini yapmıyor. İstinaf mahkemesinin görevi istinaf sebeplerini incelemek. İstinaf 
dilekçesini alan ilk derece mahkemesi şartlarını inceliyor. Ondan dolayı md.344'te yer alan 
harç ile ilgili meselede 346.md'ye atıf var. Nasıl bir prosedür izlemeli? İstinaf dilekçesi hangi 
hallerde ret edilir? İlk derece mahkemesi hangi hallerde reddeder? 

İkincisi istinaf yoluna müracaat edebilecek bir karar değilse harç madde 344, harç 
yatırılmamışsa bunlar istinaf dilekçesinin ilk derece mahkemesi tarafından reddedilebilmesine 
ilişkin esas unsurlar oluşturur. Başka haller hukuki yararın bulunduğundan hakaretle ilk derece 
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mahkemelerinin istinaf müracaatlarını reddettiklerini görmekteyiz. Bunlar şekli anlamda 
tespit edilebilecek maddi hukuk kapsamında hukuki yararın belirlenmesi gereken bir hal 
vardır.  

İlk derece mahkemesinin kararı kesin olduğu halleri 341. maddede söyledik. İlk derece 
mahkemesi hüküm tesis etti. Hükme karşı her şekilde istinafa gidiyoruz diyemeyiz. Mutlak 
istinaf var diyemeyiz. Madde 341 değer üzerinden bir prensip geliştirmiştir. Eski temyiz 
usulünde olduğu gibi, müddeabih üzerinden hesaplanan bir durumdur. Bu değerin 
hesaplanmasında ceza tazminatı, faiz, vekalet ücretleri göz önüne alınmaz. Müddeabih çıplak, 
ana değer üzerinden istinafa matuf olup olmadığı değerlendirilir. Bu değer 2019'da hukuk 
mahkemelerinde 4400 tldir.Bu değerin altındaysa istinaf dilekçesinin reddi kararı verilir.  

İlk derece mahkemesinin bu kararı da tebliğ edilmesi gerekir. İstinaf müracaatı reddedilmiş, 
hangi hallerde şartlara haiz sebeplerle reddedilmiş olan istinaf alacaklısı hem bu kararı hem 
de istinaf müracaatı yaptığı dilekçeyi bir arada BAM huzuruna gönderir.  

İstinaf talebinin reddi kararına karşı istinafa müracaat edilmesi halinde BAM hukuk dairesi ilk 
derece mahkemesinin istinaf dilekçesinin reddine ilişkin kararını değerlendirecek ve isabetsiz 
görürse kararı kaldırıp asıl istinaf dilekçesine istinaden ilk derece mahkemesinin yargılamasını 
yani kararını istinaf konusu yapacaktır. Bir haftalık müracaat süresi vardır. 346. madde 2. 
fıkrası ren kararının tebliğinden itibaren kesin süre bir hafta içinde müracaat edilebilmesi 
mümkündür. İstinaf müracaatının reddine ilişkin karar her halükârda istinaf edilebilir.  

İstinaf dilekçesi aleyhine müracaat edilen tarafa yani davanın hasmına tebliğ edilmek zorunda. 
İki haftalık cevap dilekçesi verme süresi var. O da cevap dilekçesini sunarken elbette 
davaymışçasına cevap dilekçesinde hangi sahih ile cevap dilekçesi yazacak? İlk derece 
mahkemesinin kararını savunacak.  

İstinaf dilekçesine cevap verilirken davalı cevap dilekçesine muhalefet etmemek lazım.  

Tekerrürden ibaret husus gerçekleşmiş olup ve savunma hakkını gerçekleştirmemiş olur bu 
durumda aleyhine istinaf yoluna gidilen taraf. Müdafaa edilecek lehine olan ilk derece 
mahkemesi kararını. 

Madde 348 katılma yoluyla istinaf, katılma yoluyla müracaat 

Katılma yolu ile başvurma 

MADDE 348 

(1) İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen taraf, başvurma hakkı 

bulunmasa veya başvuru süresini geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna 
başvurabilir. İstinaf yoluna asıl başvuran taraf, buna karşı iki hafta içinde cevap verebilir. 

(2) İstinaf yoluna başvuran, bu talebinden feragat eder veya talebi bölge adliye 
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mahkemesi tarafından esasa girilmeden reddedilirse, katılma yolu ile başvuranın talebi de 

reddedilir.  

Lehine karar verilen tarafın istinafa müracaat hakkı bile olmasa, süreden falan 
bahsetmiyorum, hakkı bile olmasa hasmı istinafa müracaat etmişse, otomatik olarak istinafa 
müracaat hakkı doğuyor ve bu ancak katılma yoluyla istinaf suretiyle gerçekleşiyor. İstinafa 
müracaat hakkı olmayan tarafı şöyle belirleyebiliyoruz .3000 TL’lik bir dava var. Bu bedel 
üzerinden karara bağlanıyor. İstinafa müracaat hakkı yok. Hasmın müracaat şartları haiz 3000 
TL olduğundan dolayı gidememesi artık söz konusu olmayacaktır. Eski temyizdeki esas bizde 
istinaf aşaması açısından kabul edilmiştir. Süre açıkça ortada süreyi ihlal ettiğinden dolayı daha 
geç tebligat alındı. Karşı taraf süresi içinde istinaf dilekçesi kendine tebliğ edildiğinde o da 
katılmalı istinaf yoluyla katılabilir. Hem istinaf dilekçesine cevap verecek hem de kendine 
mahsus istinaf sebepleri BAM hukuk dairesine sunacak. Cevap vermesiyle katılmalı istinaf 
yoluyla, harç ve diğer giderlerin karşılanması şart. Katılmalı istinaf dilekçeside çünkü müstakil 
bir dilekçe olduğundan dolayı şartlara haiz olup olmadığı konusunda ilk derece mahkemesi 
tarafından belirlenecektir. İstinaf talep ret edilmiş olanda bu re ilamına karşı istinafa gitme 
imkânı vardır. Katılmalı istinaf ile ilgili bir hususta şudur. Katılmalı istinafa müracaat eden 
geçerlilik süresi içerisinde istinaf müracaatçısı olan hasmının istinaftaki devam eden sürecine 
tabiidir. 

Şöyle özetleyelim. İstinafa gittik, istinaf dilekçesi tebliğ edildi, o bende istinafa gidiyorum dedi 
ve dilekçe verdi. Katılmalı istinaf akıbeti asıl istinafa müracaat edenin akıbetine bağlı. 1086 
sayılı kanun ile mukayese ettiğimiz zaman asıl istinaf şekline bağlı, bizim istinaf şekli 
348.madde bunu düzenlemiştir. Feragat ederse ya da BAM 353/1-a ön inceleme sırasında 
istinafı ret ederse katılmalı istinaf müracaatçısınında müracaat akıbeti aynıdır.  

Bu md.347 ve 348 için dilekçeler teatisi aşaması gibi bir aşama tek fark şu basit yargılama usulü 
gibi tek dilekçe. 

Md.349 başvurma hakkından feragat. 

Başvurma hakkından feragat 

MADDE 349- 

(1) Taraflar, ilamın kendilerine tebliğinden önce, istinaf yoluna başvurma 

hakkından feragat edemez. 

(2) Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse, dosya bölge adliye mahkemesine 

gönderilmez ve kararı veren mahkemece başvurunun reddine karar verilir. Dosya, bölge adliye 
mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise başvuru feragat nedeniyle 

reddolunur. 
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 İlamın kendine tebliğinden önce istinaf yoluna başvuru hakkından feragat edemez. Bunu 1086 
sayılı kanun üzerinde tefhim tarihi olarak ifade ettik. Bunun problem teşkil ettiği kabul edildi 
istinaf açısından. Neden tebliğden önce feragat edilemez çünkü sebebi şudur 349. madde 1. 
fıkra istinaf sebeplerinin taraf ancak gerekçeli kararda görür. Tefhim edilmiş kısa karardan 
hareketle istinaf hakkının isabetli şekilde kullanıp kullanılamayacağına dair bakış açısı 
oluşturma imkânı yoktur. Bundan dolayı kamu düzeninden olarak madde 349\1. fıkrası kabul 
edilmiştir. Çünkü sebepler sınırlı değildir. Sözleşme ile dahi bu gerçekleştirilemez. Taraf 
karşılıklı olarak da bunu yapamaz.  

Davadan feragatte tamamen hasmın yapmış olduğu hakkı bertaraf ediyorsun. İstinaf 
hakkından feragat ettiğin zaman ilk derece mahkemesinin verdiği kararı kesinleştirmiş 
oluyorsun.  

Başvurduktan sonra BAM da hukuk dairesinde hem başvurma hakkından hem dava hakkından 
feragat etme hakkı vardır.  

İstinafa müracaat başvuru hakkından feragat etmek temyizden feragat ettik anlamında mıdır? 
Tüm kanun yolundan feragat ettik anlamında mıdır? İstinafa başvuru hakkından feragat etmek 
yoksa değil midir? Yargıtay’ın gerekçesine atıf yaparak istinaf yargılamasının amacı ile temyiz 
yargılamasının amacı birbirinden farklı olması sebebiyle istinaf müracatından feragat ile 
temyizden feragat birbirinden farklıdır. Dolayısıyla taraf kanun yolu müracatından tamamen 
feragat ettiğine ilişkin ise temyizden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir. Temyize müracat 
hakkından feragat edilmesi için yine müstakil bir irade beyanına ihtiyaç bulunmaktadır. Karşıt 
görüşlerde vardır. Zaten ilk derece mahkemesinin kararına karşı doğrudan Yargıtay’a gitme 
imkânımız yok bu imkânımız olmadığından dolayı bu tek taraflı irade beyanından dolayı 
davanın şekli anlamda kesinleşmiş olacaktır dolayısıyla feragatin netice itibariyle temyize de 
dolaylı olarak tesir ettiğini kabul etmemiz gerekir.  

Madde 350 istinafa müracaatın icrai etkisi. 

Başvurunun icraya etkisi 

MADDE 350- 

 (1) İstinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas 

Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36’ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka 
kararlarında 

icranın geri bırakılmasına karar verilemez. 

(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar 

kesinleşmedikçe yerine getirilemez. 

 Kanun yolu açısından söylediğimizi tekrar ediyorum. İlk derece mahkemesinin kararına 
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doğrudan tesir etmez. İstisna olan haller 350 fıkra 2 yer almaktadır, bunu ezbere bilin. 
Kanunda yazıyor aile hukuku kişiler hukuku, taşınmaz hukuku, taşınmazın aynına ilişkin 
davalarda kesinleşmeden icrai etkiye sahip değildir.  

Tüm ilk derece mahkemesi kararları doğrudan o verildiği an itibariyle icrai etkiye sahiptir. 
Dolayısıyla istinafa gidildi ise icra bir yandan devam edebilir. Bunu önlemek için istinafa 
müracaat eden icranın durdurulması için karar alınması gerekir. Biz sadece İİK madde 36 ve 40 
ilamın icranın iadesi konuları bunun gerçekleştirilebilmesi için genel bir bakış yapacağız 
istinafa müracaat edildiğine dair dilekçe ve dava konusunun değerine ek olarak faiz, teminat 
mektubu, bankaya ipotek konularak icra dairesinden talep edilir. İcra dairesi mehil vesikası 
verir. 90 ila 120 gün içinde BAM hukuk dairesi icranın geri bırakılması kararını verirse artık o 
ilamın icra kabiliyeti BAM hukuk dairesi vereceği karar ile belirler. Kısaca 350. madde açısından 
dolayısıyla istinafa müracaat ilk derece mahkemesi kararına doğrudan bir tesiri yok, İİK madde 
36 ve 40'a atıf yapıyor icranın geriye bırakılmasına ilişkin. 

Madde 350\2 tüm ilk derece mahkemesi kararları için geçerli yani hiçbir karar kesinleşmeden 
icra edilemez.  

İstinaf incelemesi, istinaf yargılamasının içine girelim esasa girmeden önce inceleme yapacak 
bunu tek hâkim halinde yapabilir, heyet ile de yapabilir ikisinde mümkün. Burada 5 durum 
esas alınıyor ön inceleme yapılması esnasında. İncelemenin başka bir dairenin iş yüküne girip 
girmediği, derdest olup olmadığı, şartların gerçekleşip gerçekleşmediği, sebeplerin gösterilip 
gösterilmediği tespit ediliyor. Ön incelemeyi geçtikten sonra usul ve esas yönünden bir 
inceleme yapılacak. Madde 353'e geçilebilmesi için 352'nin tüketilmesi şart. Ön inceleme 
aşamasındaki şartların tüketilmesi için hukuk dairesi eliyle gerçekleşen bir husus ve buna 
ilişkin bir ara karar tesis ediliyor. Bu ara karardaki isabetsiz yönden de eğer yargıtay yolu açıksa 
istinafın kararına karşı yargıtaya temyiz sebebi olarak ileri sürülebilir.  

Ön inceleme kararına karşı temyiz yolu açıktır.  

Tahkikat 354. madde 360. madde ile bunu değerlendiriyoruz. Yargılama usulü, yargılamaya 
hâkim olan ilke, ilk derecede karar verilirken nasıl ise BAM hukuk dairesi de aynı şekilde karar 
verecektir. Tahkikatı tek hakimlerde görülebilir bunun önünde bir engel yok. Burada esasa 
ilişkin bir inceleme var. Vakıa ve delillere ilişkin husus.  

BAM istinabe suretiyle ilk derece mahkemesinin yargı çevresindeki ilk derece mahkemelerinin 
kendi yargı çevresindeki ilk derece mahkemesinden istifade ederek bu incelemesini 
tamamlayabilir.  

Artvin'deki bir ilk derece mahkemesi kararına karşı istinafa gidildi. BAM'a Erzuruma gitti. 
İstinaf incelemesi yapılıyor, istinabe yapılacak, gideceği yer neresi, yine Artvin 1. hukuk dairesi 
mahkemesi. Bu tip mahsurlu hallere ilişkin 354/2 bu konu hakkında revizyon yapılacak yoksa 
davada hâkim kendi kararının muhalefetine ilişkin işlem yapacak.  
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Duruşma yapılmadan karar verilecek haller 353. madde kapsamına, a bendine baktığımız 
zaman bu istisnaları görüyoruz. 

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar (1) 

MADDE 353- (1) Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa; 

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 (…) (1) 

4) Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması. 

5) Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, 
davaların 

birleştirilmesine veya ayrılmasına, (…) (1) karar verilmiş olması. (1) 

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, 
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duruşma yapılmadan karar verilir. 

 

Bu haller dışında duruşma yapmak esastır. Kanunun lafzı da böyle ruhu da böyle. 6. bende 
bakalım. 

6) Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri 
toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması.   

Bu kapsamda gösterdikleri delillerin toplanmaması ya da değerlendirilmemesi bunun dışındaki 
haller var ise eğer istina sebebi olarak duruşma yapılması zaten icap etmektedir. Delili 
toplamışsın, delil dosyaya girmiş, buna ilişkin BAM hukuk dairesi 354. madde uyarınca tahkikat 
yapma imkânı tanımıştır. 6. bentte belirtilen esaslar dışında duruşma yapılması esastır ve 
duruşma yapılması açısından tereddüt oluşmuşsa uygulanması gereken adil yargılanma söz 
konusu olacak ise duruşma yapılmasının esas olması gerekir.  

Md.357'ye bakalım yapılamayacak işler sınırlı bir şekilde sayılmıştır. 

Yapılamayacak işlemler 

MADDE 357- (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karşı dava açılamaz, 

davaya müdahale talebinde bulunulamaz, davanın ıslahı ve 166 ncı maddenin birinci fıkrası 

hükmü saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesince 
resen göz önünde tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve 
savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz. 

(2) Bölge adliye mahkemeleri için yetki sözleşmesi yapılamaz. 

(3) İlk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak gösterildiği hâlde incelenmeden 

reddedilen veya mücbir bir sebeple gösterilmesine olanak bulunmayan deliller bölge adliye 

mahkemesince incelenebilir.  

11.04.2019 
1. Ders 

Esasa ilişkin bir inceleme yapılabilmesi için m. 354’ten istifade etme zorunluluğu vardır. M. 
354’ün madde başlığı bizce hatalıdır, bunun yerine ‘tahkikat’ kavramının kullanılması daha 
isabetli olurdu. M. 355’i de tahkikatın kapsamı olarak anlamamız gerekir. Çünkü bu aşamada 
istinaf mahkemesi keşfe çıkabilir, taraf beyanlarını alabilir, tanık dinleyebilir; bunların hepsi 
tahkikata mahsus hususlardır. Tahkikatın sınırlandırılacağı durum m. 357’dir. Tahkikatın 
yapılması esastır. M. 353 ise duruşmasız karar alınabilecek işlemlerdir. Bunun dışında kalan 
tüm haller sebep olarak deklare edildikten sonra o sebeple sınırlı olmak üzere tahkikat 
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konusunu teşkil edecek unsurlar olarak kaşımıza çıkmaktadır. Dar istinafı kabul ettiğimiz için 
de m. 357’deki işler yapılamayacaktır. 

İstinaf yargılamasında duruşma yapılmasına ilişkin maddeler 356 ve 358’dir. BAM hukuk 
dairesi başkanlarının kendi aralarında yaptıkları mutabakat neticesinde istinaf yargılamasında 
duruşma yapmamanın esas kabul edildiğini söylemiştik. Ancak kanunu değerlendirdiğimizde 
bu şekilde bir karar verilebilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla uygulamada BAM hukuk 
dairelerinin duruşma yapmanın istisna olduğunu kabul ettiğini tekrar söyleyelim. Bu hatalı bir 
uygulamadır, çünkü duruşma yapılmayacak haller kanunda istisna olarak belirtilmiştir. 
Duruşma yapmak esastır ve bu sebeple de kanun; m. 356 ve 358’de duruşma yapmaya ilişkin 
özel hükümler düzenlemiştir. Özellikle m. 356’da istisnalar dışında tahkikatın duruşmalı olarak 
yapılması gerektiği düzenlenmiştir.  

Bir incelemeye duruşma düzenini zerk etmiş olmak, o incelemeye tahkikat vasfını kazandırır. 
Taraflar, gerek derdest iken davanın içinde ileri sürdükleri iddia ve savunmalarını ve gerekse 
de istinaf sebebi olarak ileri sürdükleri vakıaların duruşma esnasında şifahen mahkeme 
huzurunda ifade etme imkanına sahiptir. Dolayısıyla duruşma yapılması esastır, yapılmayacak 
haller ise istisnadır. Biz kanundan ayrılmıyoruz. 

Aynı ilk derece mahkemesinde olduğu gibi duruşmanın taraflara tebliğ edilmesi zorunluluğu 
vardır. Ancak duruşmaya gelinmemesi durumunda m. 150’nin uygulanmaması söz konusudur. 
Yani dosyanın işlemden kaldırılması gibi bir işlem gerçekleştirilemez. Duruşma düzeninin 
sağlanmasında ilk derece mahkemesinde yer alan özellikle m. 154 önem taşımaktadır. Burada 
da zabıt katibi marifetiyle bir tutanağın düzenlenmesi, ilk derece mahkemesinde 
gerçekleştirilen tüm işlemlerin yapılabilmesi söz konusudur. Örneğin kabul, sulh, feragat gibi 
işlemlerin tamamı duruşma esnasında BAM hukuk dairesi nezdinde yapılabilecektir. İstinafta 
duruşma yapılması gereken bir hal varken yapılmamış olması mutlak bozma sebebidir.  

Dar istinaf sisteminin kabul edilmesinden dolayı tahkikatın bazı işlemler yapılmaksızın 
gerçekleştirilmesi zorunluluktur. Düzeltici bir fonksiyon ifa eden BAM hukuk dairesi, ilk derece 
mahkemesindeki yargılamayı tamamen tekrar etme zorunluluğu altında değildir. Bunun daha 
da hızlı gerçekleştirilmesinin sağlanması için m. 357’de tahkikat kapsamında yapılamayacak 
işlemler düzenlenmiştir. Bu işlemler sınırlı sayıdadır. Bu maddede bahsedilmemiş olan 
tahkikata ilişkin tüm işlemler istinaf aşamasında gerçekleştirilebilecektir. İlk derece 
yargılamasında teksif ilkesinin aşılabilmesi ıslah ya da hasmın oluru ile mümkün iken istinaf 
aşamasında bu imkan da söz konusu değildir. Hasmın ya da ıslah vasıtasıyla da yeni vakıaların 
getirilebilmesi mümkün değildir. Bunun istisnası ise resen araştırma ilkesinin uygulandığı bir 
davadır. Böyle bir dava istinafa taşınmış ise yeni vakıaların getirilebilmesi mümkün olacaktır. 
Kamu düzenine aykırılık hali de bir vakıa teşkil etmektedir. Bu nitelikteki bir vakıanın da 
sunulabilmesi imkanı vardır.  

Sebepler bahsine atıf yaparak şunu söyleyelim; esasa ilişkin sebeplerle istinaf müracaatımızı 
yaptık ve istinaf incelemesi esnasında kamu düzenine aykırılık halinin var olduğunu tespit ettik. 
Daha sonra da kamu düzenine aykırılık sebebine ilişkin bir vakıayı istinaf aşamasında BAM 
hukuk dairesine sunabiliriz. Yani sadece bu hale mahsus olmak üzere yeni vakıa 
sunulabilecektir. Bunun dışında ilk derece yargılaması sırasında mevcut olmayan daha sonra 
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gerçekleşmiş bir vakıa varsa ve bu davaya tesir edecek nitelikte ise tarafın gecikmede kusuru 
olmaması kaydıyla daha sonra istinaf aşamasında bunun da sunulabilmesi mümkündür. Yeni 
vakıaların ileri sürülebilmesine ilişkin sistemler bunlardır.  

İkinci yasak talep sonucunun genişletilip değiştirilememesidir. İlk derece yargılamasında 
dilekçeler teatisi aşamasının tamamlanmasıyla bu yasak başlayacaktır. İstinaf aşamasında 
neticeyi talebin değiştirilememesi de aynı andan başlayan bir süreçtir, daha sonra 
değiştirilebilme imkanı yoktur. Hasmın oluruyla da değiştirilebilmesi mümkün değildir. Burada 
istisna teşkil eden hallerden ilki hakimin neticeyi talepten başka bir şeye karar verebileceği 
durumdur. İkinci olarak talebin arttırılması mümkün olmasa da azaltılması mümkündür. 

Yeni bir delil istinaf yargılamasında kullanılamaz. İlk derece yargılaması devam ederken yeni 
bir delil ileri sürülememiş istinaf yargılamasında da ileri sürülemez, kullanılamaz. M. 357/3 
bunun istisnasını düzenlemiştir. Bu fıkrayı m. 145 ile benzeştirebiliriz. Usulüne uygun olarak 
bir delil gösterildi ancak ilk derece mahkemesi o delili uygun görmeyerek değerlendirmedi. 
Dolayısıyla BAM hukuk dairesi ispat için elzem bir delil olduğunu görürse eğer bunun istinaf 
aşamasında incelenebilmesi mümkündür. Ya da bir mücbir sebep nedeniyle daha önce 
gösterilme imkanı olmayıp istinaf incelemesi esnasında ileri sürülebilmiş bir delil söz konusu 
ise, bu m. 357/3’teki istisna olan haller mevcut ise bu durumda yeni delile dayanabilme imkanı 
bulunmaktadır.  

M. 353 a bendi/6; “mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin 
hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiçi değerlendirilmeden karar verilmiş olması” 
şeklindedir. Bu düzenleme ile m. 357/3 düzenlemesi, istinaf incelemesi aşamasında delile dair 
bu iki birbirinden tamamen farklıdır. M. 353, a/6’da delilin özellikle ön inceleme aşamasında 
tarafların talepte bulunmasına rağmen toplanmaması, dosyaya getirtilmemesine ilişkin 
aykırılıktır. Bu halde duruşma yapmadan dosyanın iadesi sebebi teşkil etmektedir. Hem de 
temyiz edilemeyecek bir karardır. Ancak m. 357/3’teki durum tamamen farklıdır. Taraf mücbir 
sebep nedeniyle delilini sunamamıştır, İDM bu delili hiç görmemiştir. Ya da sunulmasına 
rağmen hiç incelenmeden hükme varıldı. Dolayısıyla bu iki hüküm birbirinden farklı ihtimalleri 
içeren hükümlerdir, karıştırmayalım. 

Islahın yapılamaması da bir diğer yasak işlemdir. Tek taraflı irade beyanıyla vakıa mahkemesi 
olmasına rağmen BAM nezdinde ıslah yönündeki işlem yasaklanmıştır. Böyle bir talep söz 
konusu ise BAM hukuk dairesi bunu reddedeceği için burada bir sorun yoktur. Sorunlu kısım 
ise şudur; İDM mahkemesinde ıslah yönünde irade tesis edilmesine rağmen İDM tarafından 
bu talep usule aykırı olarak reddedilmiş ise BAM hukuk dairesi İDM’nin ıslah talebine ilişkin ret 
kararının usul hukukuna aykırı olduğuna karar verecektir. Peki devamında ne olur? BAM hukuk 
dairesi ıslahla ilgili inceleme yapabiliyor olsaydı yeni getirilmiş neticeyi talep ya da vakıaları da 
inceleyerek esasa ilişkin karar verebilecekti. Yasak olan husus budur. Olması gereken hukuk 
açısından ve m. 357’nin de lafzına baktığımızda müsaadesi kanaatimizce; kısmi ıslah İDM’de 
hatalı olarak reddedilmiş olup BAM bu hatayı tespit etmiş ise kısmi ıslah işleminin kendi 
nezdinde geçerli olduğuna karar verip yargılamayı devam ettirebilecektir. Çünkü kısmi ıslah 
müracaatında bulunurken sunmak istenilen vakıalar ve delilleri ilk derece mahkemesine zaten 
sunulmuştur. Dolayısıyla kısmi ıslaha ilişkin işlem ilk derece mahkemesinde zaten 
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gerçekleşmiştir, BAM hukuk dairesinde gerçekleşmemiştir. BAM hukuk dairesi sadece usule 
uygun olup olmadığını denetleyecektir. Bu imkan vardır. Ancak tam ıslahta aynısını 
söyleyemeyiz. Çünkü bir davanın tam ıslah edilmesi halinde bilindiği üzere davalının tamamen 
farklı bir cephe açılmasından dolayı, yeni bir davanın kurgulanması söz konusu olduğundan 
istinafta m. 357 kapsamında mahrum kalınacak savunma imkanları vardır. Bu sebeplerle tam 
ıslahta iade şartının olduğunu söyleyebiliriz. 

Karşı davanın açılması da istinaf aşamasında mümkün değildir. İlk derece yargılamasında 
hatırlarsanız cevap dilekçesi ile karşı davanın açılabilme imkanı vardır. M. 353, a/5: “Mahkeme 
usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, davaların 
birleştirilmesine veya ayrılmasına, merci tayinine karar verilmiş olması.”. İlk derece 
mahkemesinde açılmış karşı dava ilk derece mahkemesinde şartlara haiz olmadığından dolayı 
reddedilmiş ve bu ret kararı istinaf sebebi olarak BAM’a taşınmış ise duruşmasız olarak 
incelenerek karara bağlanacaktır.  

Davaya müdahale istinaf aşamasında da söz konusu olamaz. Feri müdahil ya da asli müdahil 
ilk derece yargılamasında talepte bulunmuş ve reddedilmiş ise istinafa müracaat edebilmesi 
için esasa ilişkin kararın verilmesini beklemelidir. İstinaf incelemesinde müdahale talebinin ilk 
derece mahkemesi nezdinde reddedilmesinin HMK hükümlerine aykırı olduğu tespit edilmiş 
ise tam ıslahta olduğu gibi; asli müdahale talebi usule aykırı olarak reddedilmiş ise buna ilişkin 
karar kaldırılarak dosya iade edilecektir. Ancak feri müdahil noktasında ihtimaller söz 
konusudur. Feri müdahilin dosyaya müdahale etmek istediği safhadan sonra istinaf 
mahkemesi BAM’de gerçekleşecek yargılama faaliyetinin sıhhatli olduğu düşüncesindeyse feri 
müdahilin katılımıyla yargılamayı gerçekleştirerek karar verebilir. Tamamen takdire bağlı bir 
durumdur. Aksi durumda ise iade sebebi teşkil edecektir. 

Davaların birleştirilmesi talebi de istinaf yargılamasında ileri sürülemez. Buna ilişkin özel m. 
166 hükmü vardır ve bir istisna getirmiştir. (kanundan okuyunuz) Bunların haricinde istinaf 
aşamasında tahkikata has tüm işlemlerin gerçekleştirilebilmesi mümkündür. 

İstinaf aşamasında verilebilecek olan kararların sınıflandırılabilmesinin mümkün olmadığını 
geçen derslerimizde söylemiştik. Sadece şunu net bir şekilde söyleyebiliriz ki; bozma, onama, 
düzelterek onama niteliğinde Yargıtay’a mahsus kılınmış kararlar istinaf aşaması için imkan 
dahilinde olmayan kararlardır. Kararın niteliğini tespit edecek yegane irade BAM hukuk 
dairesine aittir. Ancak ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması ve ilk derece mahkemesi 
kararının tasdiki veya kaldırılmaması ve olumlayacağı ya da olumsuzlayacağı bir tabir 
kullanmalıdır. Dolayısıyla tasdik etme ya da tasdik etmeme mahiyetinde bir karar söz konusu 
olacaktır. Bu husus da kaldırma kaldırmama olarak ifade edilmektedir. Kanunda buna ilişkin 
olarak hiçbir ifade yer almamaktadır, olmaması da doğrudur. Dolayısıyla BAM hukuk İDM 
kararını tasvip edip etmediğini kaldırma ya da kaldırmama şeklinde bir ifadeyle tanımlayıp 
ardından gereken kararını tesis edecektir. M. 353/a’da düzenlenen halleri ‘mutlak istinaf 
sebepleri’ olarak tabir etmiştik. Bu hallerin varlığı halinde BAM hukuk dairesi hemen iade 
kararı verecektir. Bu maddeyi hariç tutarsak tahkikatın yapılması gereken tüm istinaf 
incelemeleri için hüküm fıkra BAM hukuk dairesi heyetinin takdirine bırakılmıştır, bir sınırlama 
yoktur.  
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İstinaf mahkemesi kararını verirken toplu mahkeme olmasından dolayı m. 185 uyarınca davayı 
karar bağlayacaktır. Dolayısıyla oy çokluğu esastır. Naip hakim eliyle tahkikatın 
yürütülebilmesi mümkündür. İncelemenin genişletilebilmesi de İDM’de olduğu gibi 
mümkündür. m. 185, 295, 296, 298, 299; bu maddelerin hepsi istinaf aşaması için de geçerlidir. 
BAM hukuk dairesinin vereceği karara da tesir eden hükümlerdir bunlar. Çünkü 5235 sayılı 
kanunda kararın verilmesine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. 

İlk derece mahkemesi nasıl bir karar oluşturma mecburiyeti altındaysa istinaf mahkemesi de 
aynı şekilde hareket edecektir. Ancak hüküm fıkrasında biraz önce anlattığımız şekilde tabirler 
kullanılmalıdır. Bunun dışında BAM hukuk dairesinin kararı m. 297 ile doğrudan uyumludur. 
Bu uyumdan kastedilen İDM kararıyla bir uyumun söz konusu olmasıdır. Örneğin İlk derece 
mahkemesinin kararında davalı aleyhine 5 bin liraya hükmedilmiş ise istinaf mahkemesi 8 bin 
liraya hükmedecek gibi. 8 bin liraya ilişkin karar verirken ilamlı icrada bu nasıl icra edilecekse, 
yani tek tek kim neyi nasıl verecekse hüküm fıkrasında buna yer verilmesi gerekir. 
Uyumluluktan kastımız budur. Eğer esasa matuf doğrudan icra kabiliyeti olan bir karar 
vermemeyi tercih etmiş ise, iade yönünde bir karar vermişse buna gerek yoktur. M. 359 ile 
ilgili olan önemli husus budur. Bu karara karşı da tashih ve tavzih yoluna gidilebilmesi 
mümkündür. Temyiz yolunun açık olup olmadığı, temyiz süresinin ne olduğu, yani kanun 
yoluna müracaat hakkının var olup olmadığı yine bu kararda yer almak zorundadır ve karar 
taraflara tebliğ edilecektir.  

M. 357 ve 360’dan hareketle geçici hukuki koruma tedbirlerine ilişkin bir kararın BAM hukuk 
dairesinden talep edilebilmesi mümkündür. Daha önce hiç talepte bulunulmamış olsa bile bu 
mümkündür. BAM hukuk dairesinden ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici 
hukuki koruma talepleri ileri sürülmüş olursa BAM hukuk dairesi basit yargılama usulüne göre 
ilgili incelemeyi tamamlayacaktır. Bu husus kanunda yer almamaktadır, biz yorumlayarak bu 
sonuca ulaşmaktayız.  

İDM’den talep edilmiş geçici hukuki koruma tedbiri reddedilmiş olursa bu ret kararına karşı –
ara karar olmasına rağmen – BAM hukuk dairesine müracaat edilebilme imkanı vardır. Yani 
geçici hukuki koruma tedbiri mahiyetindeki taleplerin istinafta denetimi ara karar olmasına 
rağmen mümkündür. Teminatın iadesi, teminatın değiştirilmesi gibi hususlara dair taleplerin 
İDM’de reddedilmesi durumunda da yine BAM’a müracaat imkanı vardır. 

TEMYİZ 

Temyiz kanun yolu m. 361 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir. BAM hukuk dairesi kararlarına 
karşı temyize gitme imkanı vardır. Temyiz edilecek kararın temyiz şartlarına haiz olması 
gerekir. Temyiz şartları: 1) Süre 2) Dilekçe 3) Temyize tabi karar 4) Harçtır. Bunların varlığı 
halinde temyiz şartları tamamlanmış olur. Kanun temyiz edilemeyecek kararlar m. 362’de 
sınırlı olarak belirlemiştir. Burada belirtilmemiş olan tüm BAM kararlarının temyiz edilebilecek 
kararlar olduğunun kabulü gerekir. Kanunda yazıyor olsa bile BAM hukuk dairesi kararında 
temyiz kanun yolunun açık olup olmadığını ve temyize müracaat süresinin ne olduğunu açıkça 
belirtmelidir. Bu anayasadan kaynaklanan bir zorunluluktur, aksi durumda anayasa ihlali söz 
konusudur. 
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2. Ders 

Temyiz şartlarının var olması halinde dosya BAM hukuk dairesi tarafından Yargıtay’a 
gönderilecektir. Temyize tabi nihai kararlar açısından da m. 362’yi esas almaktayız. Temyize 
başvuru açısından 2 haftalık genel bir süre düzenlenmiştir. Bu süre tebliğden itibaren 
başlayacaktır. Tabi ki gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin esas almaktayız.  

Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunması şartıyla temyiz yoluna başvurabilir. 
Hukuki yararı biz kanun yoluna müracaatta hatırlarsanız teorilerle açıklamıştık. Burada ise 
temyize müracaatta hukuki yararın tespiti için maddi teori esas alınır. BAM hukuk dairesi 
kararına karşı temyize giderken hukuki yararın tespitinde maddi teorinin esas alınmasının 
sebebi ne olabilir? İstinafta haklı çıkmak her iki taraf için de söz konusu olmuş olabilir. BAM 
hukuk dairesinin vereceği karar ilk derece mahkemesinin kararına benzemektedir, uyumludur 
ancak nihayetinde başka bir karardır. Esas amacı ilk derece mahkemesinin kararını 
kaldırmaktır. İki bölümden müteşekkil bir karar tesisi söz konusu olur. Davacı ya da davalının 
istinafa müracaat ederken kaldırılması talepli dilekçesinin BAM hukuk dairesince tanınması 
olması haklılığını ortaya koyar. Ancak devamında iade kararı vermesinin aleyhine olduğu 
iddiası temyiz imkanı kendisine tanınır. Bundan dolayı temyize müracaatta maddi teorinin esas 
alınması söz konusudur. 

Temyiz edilemeyen kararlar için 8.800 liralık bir değer söz konusudur. Bu değerin üzerindeki 
kararların temyiz kabiliyeti vardır. BAM, sulh hukuk mahkemesince verilen kararların son 
kanun yolu merciidir. Örneğin bir kira ilişkisinden doğan alacakta son kanun yolu mercii 
BAM’dır ve temyiz kanun yolu açık değildir. Koruma tedbirleri için de aynısı söz konusudur. 
Bunlar temyiz incelemesinde göz önüne alınmayacak olan, temyizi kabil olmayan BAM 
kararlarıdır. 

M. 362/2 şekli anlamda bir hukuki yararın bulunmasını aramaktadır. Bu husus m. 361/2’nin 
tersidir. Neticeyi taleple hüküm fıkrası uyumlu ise temyiz etme imkanı yoktur, uyumsuz ise m. 
362/2’nin gerçekleşmesi halinde temyiz edilebilecektir. 

Kanun yararına temyiz(m. 363): 

Kanun yararına temyiz; vakıa mahkemesinin kanun yolu denetiminden geçmeden, yani BAM 
hukuk dairesinin incelemesinden geçmeden kesinleşen kararlarına karşı müracaat imkanıdır. 
Yani kanun yararına temyiz, temyize gitmiş, hukuk dairesi tarafından inceleme konusu 
yapılmış bir karara karşı müracaat imkanı tanıyan bir yol değildir. Adalet Bakanlığının talebiyle 
gerçekleşen bir prosedürdür. 

Kanun yararına temyizin öncelikle bir icra kabiliyeti yoktur. Verilmiş olan bir kararın herhangi 
şekilde revize edilmesi, yargılamanın iadesi sebebi yapılması vs. gibi sonuçlara sebep 
olmamaktadır. Sadece kesinleşmiş olan bir kararın hatalı bir emsal karar olmasına kanun 
yararına temyiz kurumu ile engel olunmaktadır. M. 363/2, ikinci cümle; “bu bozma, kararın 
hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz.” Şeklinde ifade etmiştir.  

Temyiz dilekçesi; temyiz talebinde bulunan tarafın açık kimliği, temyiz edilen BAM hukuk 
dairesi kararının künyesi ifade olunarak tamamlanır. Yani zorunlu unsurlar temyiz müracaatı 
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bakımından kişinin kimlik bilgileri, iradesi, imzası ve hangi kararın temyize matuf tutulduğudur. 
Bunun dışında temyiz dilekçesinde yer alması gereken unsurlar tamamen temyiz 
sistematiğinde yer almış olan ve olmasa da temyiz dilekçesinin geçerliliğine tesir etmeyecek 
olan hususlardır. Özellikle temyiz sebepleri eski kanunda olduğu gibi gösterilmesi zorunluluğu 
yoktur. Çünkü sebebi bulmak eskiden olduğu gibi Yargıtay hukuk dairesinin görevidir. M. 
364/2, e bendinde bahsedilen kararın özeti, ilk derece mahkemesinin kararı değil, BAM hukuk 
dairesinin kararının özetidir. Tekrar uzunca bir dilekçenin yazılması söz konusu değildir.  

Yargıtay hukuk dairesinde duruşma yapılması istisnadır. (Yargıtay’da yapılan duruşma: 
mürafa). Bu da ancak bir taleple söz konusu olabileceğinden bu nedenle bunun açıkça temyiz 
dilekçesinde belirtilmiş olması gerekir. Temyiz dilekçesinde belirtilmemiş ise daha sonra 
müstakilen bu müracaatta bulunulursa Yargıtay hukuk dairesi; m. 369’daki şartlar varsa 
mürafa hakkı tanıyabilecektir. 

M. 367’de temyizin icraya etkisi düzenlenmiştir. İlk derece mahkemesi kararına karşı istinafa 
müracaat ilk derece mahkemesi kararının icrasını kendiliğinden durdurmaz. İstinaf 
müracaatının kararın icrasını durdurabilmesi için icranın geriye bırakılması kararının verilmesi 
gerekir. Aynı şekilde istinaf kararının temyize götürülmesi icra kabiliyeti olan kararının 
uygulanmasına engel teşkil etmez. İstinafa müracaat edilirken alınmış olan icranın geriye 
bırakılması kararı bertaraf olur. Temyize müracaat eden ilk derece mahkemesinin kararına 
karşı icranın geriye bırakılması kararı alan kimse yeniden müracaat etmek zorundadır, yeniden 
faiziyle teminat yatırmak zorundadır. M. 367 nafaka kararları haricinde kesinleşmesi 
gerekmeden icra edilebilecek tüm kararlar açısından bunu kabul etmektedir.  

Temyiz sebepleri Yargıtay hukuk dairesince resen değerlendirilecektir. Kanun hükmüne 
aykırılık denetimi yapmasından dolayı diğer hususları da inceleyebilir. Tamamen Yargıtay 
Kanunu’nun ve m. 369 kapsamında Yargıtay hukuk dairesi inceleme yapar. Bu incelemenin 
dosya üzerinden olması esastır, duruşma yapılması ise istisnadır. 2019 itibariyle 88.210 liranın 
üstündeki davalar için sadece mürafa imkanı vardır. Bunun altında olan dava konusunun 
değeri açısından duruşma imkanı bulunmamaktadır. 

Katılmalı temyiz, cevap dilekçesi için istinafta anlattığımız hususlar burada da geçerlidir. Kendi 
başvurmayan, süresini kaçırmış olan davanın tarafına temyiz dilekçesi tebliğ edilmiş ise cevap 
dilekçesi vermekle yetinmeyip katılmalı temyiz yoluna gidebilmesi mümkündür. M. 371’de 
bozma sebepleri düzenlenmiştir. Temyiz olunan kararın kısmen ya da tamamen bozulması söz 
konusu olabilir. 4 tane sebep sayılmıştır. A bendinde yer alan sebep eski kanunda da yer alan 
maddi hukuktan kaynaklanan bir bozma sebebidir. Esasen nispi niteliktedir, ancak Yargıtay 
bunu mutlak bozma sebebi olarak uygulamaktadır. B bendi mutlak bozma sebebidir ve usul 
hukukundan kaynaklanır. C bendi de mutlak bozma sebebidir. Ç bendine göre ise karara tesir 
eden yargılama hatası veya eksiklikleri söz konusu ise bu bir bozma sebebi teşkil eder. Pratik 
çalışmada bu konulara ilişkin özel sorular hazırladık. Ancak şimdiden şunu söyleyelim, usuli 
müktesep hak istinafta yoktur, temyize giden dosyalarda gerçekleşir.  

Temyiz incelemesinde vakıa denetimi yapılmaz, hukuka aykırılık denetimi söz 
konusudurSebepleri de kanunda düzenlenmiştir ve bu sebeplerden birine dayanarak bozma 
yönünde karar verilebilir.  
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YARGILAMA GİDERLERİ 

Sadece ilk derece mahkemesi değil; BAM ve Yargıtay da kendi nezdinde gerçekleşmiş olan 
davalar için yargılama giderlerine hükmedecektir. Yargılama giderleri m. 323’te sayılmıştır ve 
üç tane ana başlık söz konusudur; masraf, harç ve vekalet ücretidir. 

Masraflar yargılamadaki tüm işlemler için gerçekleştirilmesine yönelik harcanması gereken 
bedeldir. Bunlar c, d, e bentlerinde belirlenmiş olan masraflardır. Bunların belirlenebilmesi için 
HMK m. 120 ve m. 324’te özel düzenlemeler vardır. Harçların belirlenmesi ise Harçlar Kanuna 
ilişkin bir meseledir ve bunları artık hesaplamıyoruz çünkü UYAP sistemi üzerinden otomatik 
olarak hesaplanmaktadır. Ama Harçlar Kanununda başvurma harcının tüm davalar 
bakımından alınan bir harç olduğunu bilmeliyiz. Bu bir nevi “ayakbastı parası”dır. Bunun 
yanında nispi harç söz konusu olabilir. Malvarlığına tekabül eden davalarda, yani yasal 
karşılığın olan bedelin karşı taraftan tahsil edilmesinin söz konusu olduğu davalarda nispi harç 
üzerinden de bir bedelin yatırılması gerekmektedir.   

M. 324’te delil ikamesi için avans düzenlenmiştir. Delilere ilişkin avansı örneğin davacıysam 
dava dilekçesiyle birlikte yatırmak zorundayım. M. 114, 120’de açık hükümler vardı ve bunlara 
göre delil avansının harçlarla birlikte yatırılması gerekir. Peki niye m. 324’te tekrar delil ikamesi 
için avanstan bahsedilmiştir? M. 324’te bahsedilen gider kalemi olan avans davalıya hitap 
etmektedir. Çünkü davalı cevap dilekçesiyle birlikte davacının sunduğu delillere 
dayanabileceğini ifade edebilir. Bu halde masraf yapmasına, delil avansı yatırmasına gerek 
yoktur. Davacı bilirkişi deliline başvurmuş ise ben de buna uyabilirim, zaten bilirkişi kurumu 
objektif karar verecektir ya da keşif deliline dayanmış ise ben de dayanabilirim. Davacı zaten 
bu masrafları yatırmıştır. Dolayısıyla m. 324, davacının belirtmediği davalının belirttiği delillere 
ilişkin masraftan bahsetmektedir. 

İkinci olarak m. 140/5 ve 145 uyarınca teati aşamasından sonra dosyaya intikal ettirilmiş 
deliller varsa bunlara ilişkin masraflar da yine m. 324 açısından avans olarak istenebilir. Ancak 
m. 324 böyle kullanılmamaktadır, kesin süre tayin edilerek masrafın yatırılması istenmektedir. 
Oysa m. 324, m. 140/5 ve 145 marifetiyle dosyaya getirilebilecek delillere için de yatırılması 
gereken avansa da hitap eden bir hükümdür.  

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işler hakkındaki hükümler 
saklıdır. Peki neden bu fıkra düzenlenmiştir? M. 120’de de aynı sonuca zaten varmaktayız. Bu 
davalar resen araştırma ilkesinin cari olduğu davalardır ve dolayısıyla avans yatırma 
mecburiyeti de yoktur. M. 325 ise bunun tamamlayıcı hükmüdür. Serbestçe tasarruf 
edilemeyen davalarda hakim bir delile dayamak istemekte ise tarafların birinin üzerine 
masrafın yapılmasını bırakabilir ancak verilen kesin süre içinde taraf o masrafı yatırmazsa 
masraf hazineden karşılanır. Yani m. 325 aslında m. 324/3’ün izahını yapan bir hükümdür.  

M. 326’da yargılama giderlerinden sorumluluk düzenlenmiştir. İlk derece mahkemesi 
kararlarında bu kısma dair bir şeyden bahsetmiştik; mahkeme yargılama giderlerine 
hükmedecektir, her kararda bu husus yer almalıdır ve yargılama giderlerine ilişkin kararın tesis 
edilmesinde her zaman resen araştırma ilkesinin uygulanması gerekir. Davanın özelliği ne 
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olursa olsun masraf, harç, vekalet ücretinin hesaplanması tarafların talebiyle, beyanıyla bağlı 
olmadan hakimin resen kararlaştıracağı nitelikteki bir hüküm kalemidir.  

M. 326 yargılama giderlerinden sorumluluğu bu perspektiften ele almaktadır. Eskiden 
kanunda kanaat esası söz konusuydu, yani hakim takdiren yargılama giderlerini tarafların biri 
üzerine bırakmaktaydı. Artık bu imkan dahilinde değildir, haklılık oran esas alınır. Peki haklılık 
oranları nasıl esas alınacaktır? Davanın konusuz kaldığı an itibariyle hakim kendinde bir 
perspektif kuracaktır; eğer dava halihazırdaki durumu ile neticelenmiş olsaydı kimi haklı 
görecektim, kimi haksız görecektim, şeklinde haklılık oranlarını buna göre gerçekleştirecek ve 
yargılama giderlerine hükmedecektir. Takdir hakkı yoktur, sanal bir muhakeme zorunluluğu 
vardır. 

M. 327 ve 329 icra takibi bilinmeden anlaşılabilmesi çok zordur. Bu nedenle sınav açısından 
soru sorduğumuz konular değildir. 

M. 330’da vekalet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi düzenlenmiştir. Avukatlık hukukuna 
göre vekilin bir davada iki tane alacak hakkı olur; birincisi kendi müvekkilinden olan alacak 
hakkıdır, ikincisi ise dava kendi lehine neticelenmiş ise hasımdan alacak hakkına sahip olur. 
Ancak hasım aleyhine hükmedilen yargılama gideri babındaki vekalet ücreti müvekkilin 
hakkıdır. HMK böyle söylemektedir, çünkü davada karar taraf lehine ya da aleyhine verilir, 
vekil taraf değildir. Vekilin kendi müvekkilinden yargılama gideri altındaki vekalet ücretine 
ilişkin hak Avukatlık Kanununda yer almaktadır. Karar yargılama gideri babındaki vekalet 
ücretini kapsamaz. Böyle bir karar zaten mümkün değildir, çünkü avukat davanın tarafı 
değildir. Adalet Bakanlığınca yargılama gideri olan vekalet ücretleri tarifede belirlenmiştir. Bu 
tarife esas alınarak belli davalar için belli vekalet ücretleri verilmektedir. Avukatlık Kanununda 
yer alan hükümler ise müvekkil ile vekil arasındaki hususa dairdir. 

Nihai kararla dava neticelenmiş ise yargılama giderlerine hükmedecek olan mahkeme davanın 
devam ettiği mahkemedir. Görevsizlik yetkisizlik kararlarında mahkeme sadece el çekmekle 
yetinir, davaya artık görevli ve yetkili mahkeme devam edecek ve vekalet ücretine o mahkeme 
hükmedecektir. 

M. 332/3: “hükümden sonraki yargılama giderlerini hangi taraf tarafın ödeyeceği, miktarı ve 
dökümü ile bu giderlerin hangi tarafa yükletileceği, mahkemece ilamın altına yazılır.” 
Hükümden kesinleşmeye kadar geçen bir süreç vardır. Hükümde yargılama giderleri 
belirtilecektir. Devam eden süreçte örneğin istinafta da vekalet ücreti söz konusudur. 
Yargıtay’da mürafaada da m. 323’e göre bir masraf kalemi söz konusudur. Bunlar toplanarak 
İDM kararında hükmedilen yargılama giderlerine eklenecek ve kesinleşmiş hükmün altına 
kalem müdürü tarafından yazılacaktır. M. 332/3’te yer alan işlem idari işlemdir, yargılama 
işlemi değildir. Hakimin yapacağı resen araştırma ilkesi vs. bunlar üçüncü fıkra kapsamında 
değildir. İstinaf sonrası gerçekleşen yargılama giderlerinin toplanmasını kalem müdürü belirler 
ve kesinleşmiş olan ilamın altına ayrıca yazılır. Davanın başında ya da m. 324 uyarınca verilmiş 
avanslar kullanılmış bir delil söz konusu ise dava lehine ya da aleyhine neticelensin fark 
etmeksizin o delile ilişkin yatırılmış avansın taraflara iadesine resen karar verilecektir. 
Dolayısıyla hazineye irat kaydedilmeyecektir.  
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