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ÖNSÖZ

2004 yılında kabul edilen 5235 say ıl ı Adli Yargı İlk Dere-
ce Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeterinin Kurulu ş,
Görev ve Yetkileri Hakk ında Kanun'la ülkemizde iki dereceli
(ilk derece ve temyiz) yargılama sisteminden, üç dereceli (ilk
derece-istinaf-temyiz) yargılama sistemine geçilmesi kahul
edilmiştir. Bu çerçevede, 5236 sayı l ı kanunla da Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu'nda de ğişiklik yapılarak yargılama
hukukumuz da bu yeni sisteme uyarlanm ıştır. Şüphesiz ki, bu
yeni düzenlemenin getirdiği en dnemli yenilik" istinaf" kanun
yolu ve bu kanun yolunun işlemesini sağlayacak olan bölge
adliye mahkemeleridir.

Kanunun kabul edilmesinin üzerinden üç y ıl gibi bir süre
geçmiş ve bu yönde gerekli hukuki düzenlemeler yap ılmış
olmasma rağmen, mahkemeler tam olarak kurularak sistem
çalışmaya ba şlamamış; ancak gerek Adalet Bakanlığı gerekse
Hkim1er ve Savc ılar Yüksek Kurulu, kanun hükmünün gere-
ğıni yerine getirmek amacıyla, geçici de olsa nerelerde bölge
adliye mahkemelerinin kurulacağına ilişkin gerekli duyurulan
da kısa süre önce yapmışlard ır. Esasen 5235 ve 5236 say ıl ı
kanunlarla diğer kanurılann yürürlüğünde sahip olunmayan
bir şansa sahip olunmuş, kanunun yürürlüğünden önce (üç
yıldan fazla) uzun bir süre hazırlık yapilmas ı imkanı ortaya
çıkmıştır. Maalesef bu şans kanaatimizce tüm kesimlerce iyi
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değerlendirilemerniştir. Türkiye gibi inşaat sektörünün çok
gelişmiş olduğu bir ülkede, bu süre içinde gerekli binalar
dahi tamamlanmamıştır. Oysa, bu yeni sistemde en kolay ve
kısa sürede yapılması en mümkün olan husus, bina ve teknik
altyapının tamamlanmas ıd ır. Ancak, biraz gecikmeli de olsa,
Türkiye çap ında hem ceza hem de hukuk alanında bin kadar
hakim ve savc ı yeni kanun yolu hakkında eğitimden geçirilmiş-
tir. Ayrıca, yard ımcı personel için de ayrı bir eğitim programı
uygulanmıştır. Bu eğitim programlarma temel olmak üzere
de, Adalet Bakanlığı tarafmdan oluşturulan komisyonlarla
lükinılere ve yard ımc ı personele yönelik hukuk ve ceza yar-
gılamasıyla ilgili yeni kanun yolu sistemini tan ıtan üç kitap
yayınlanmış tır. Aynca, Yargıtay'da uluslararas ı iki toplant ı
düzenlenmiş, bu toplant ı da sunulan tebliğler ve tartışmalar
yayınlanmıştır. Bunun, eğitim faaliyeti bakımından, ülkemizde
pek sık rastianmayan olumlu bir adını olduğu söylenebilir.
Aynca yeterli olmasa da, doktrinde yeni kanun yolu sistemi
ile ilgili toplantılar düzenlenerek makale ve kitap boyutunda
çalışmalar yap ılmış tır ve halen yap ılmaktadır. Örneğin, Türki-
ye Barolar Birliği tarafından da desteklenen ve her y ıl yap ılan
Medeni Usül ve icra iflas Hukukçuları Toplantıs ı'nın 2007 yıl ı
konusu, yeni kanun yolu sistemine aynlmıştır.

2006 yıl ında tamamlanarak tartışmaya açılan ve şu anda
Başbakanl ık'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilm-
yi bekleyen yeni Hukuk Muhakemeleri Kanun Tasans ı 'nda
da 5235 ve 5236 sayılı kanunlarla kabul edilen sistemin özü
korunmuştur. Dolay ısıyla, tasarı mevcut haliyle kanunla ştı-
ğmda dahi, yeni kanun yolu sisteminin özünde bir de ğişiklik
olmayacaktır.

Türkiye Barolar Birli ği de, bu konudaki ilk önemli toplant ı
sayılan 2003 yılında bir toplant ı düzenlemiş, bu toplantıdaki
tebliğ ve tartışmalar yay ınlanmıştır. Ancak, yeni sistemin
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şüphesiz en önemli parças ı olan avukatlara yönelik bir eğitim
programı henüz uygulanabilmi ş değildir. Oysa sistemin sağ-
lıklı ve amacına uygun bir şekilde işlemesinde en önemli role
belki de avukatlar sahip olacakt ır. Yeni kanım yolu sistemi,
iyi uygulandığı takdirde, birçok şikayetin yer aldığı yargılama
sistemimiz ve hukuk uygulamamız bakımından, bir ç ıkış yolu
ve yeni bir umut ışığı olabileceği gibi; kötü bir başlangıç yapılıp
kötü uyguland ığında da, mevcut sorunlara yenilerirıin elden-
mesisonucunu da doğurabilir. Bugün çağdaş ülke hukuldarı-
nın hemen hemen tamamında, farklı şekil ve smırlarla istinaf
yolu uygulanmakta, istinaf daha adil ve güvenceli yarg ılama
bakımından önemli kabul edilmektedir.

Yeni kanun yolu sistemi, her yenilikte olduğu gibi, iyi an-
laşıl ıp iyi uyguland ıkça başan şans ına sahip olacaktır. Bunun
için de sistemin özünün doğru anlaşılması ve öğrenilmesi önem
taşımaktad ır. Bu kitapçığın da amac ı, hukuk yargılamas ında
istinaf sistemini tarutmakt ır. Bunu yaparken ayrmt ı lı teorik
tartışmalar girmek yerine, sistemin ve kanun hükümlerinin
doğru anlaşılmasına çalışılacak, istinafla ilgili temel sorulara
cevap aranacaktır. Kitapç ık, yeni kanun yoluyla ilgili merak
edilen temel hususlarla yeni kanun yoluna ilişkin teknik konu-
lardaki soruiann ortaya konularak, onlara cevaplann verilmesi
yöntemiyle hazırlanmıştır. Kitapçık hazırlanırken, daha önce
bu konudaki çalışmalar, kitabın yazarının da içinde yer aldığı
hukuk hkinılerinin eğitim faaliyetind eki tartışmalar ve kitabın
yazarı tarafından uygulamacılardan elde edilen sorulann tes-
pitirıden yararlanılmıştır. Kitapta mümkün olduğunca yazann
kanaati belirtilmemeye çali şılmış, ancak konunun yeni olmas ı
sebebiyle bazı konularda tercihler ortaya konulmuştur.

Bu kitapçığın ve bu çalışmaya paralel yürütülen ceza
yargılarnasında istinaf kitapçığın ın haz ırlanmas ında, Tür-
kiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Say ın Av. Ünsal
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Toker ve Yaym Kurulu Başkanı Sayın Av. Teoman Ergül'ün
teşvikleri önemli rol oynamıştır. Bu sebeple kendilerine ve bu
konuda her zaman destek ve öncü olan de ğerli TBB Ba şkanı
Sayın Av. Özdemir Özok'a, ayr ıca TBB yaym i şlerine teşek-
kür ediyoruz. Özlediğimiz ve beklediğimiz bir yargılamanın
unsuru ve parças ı olmamız, ülkemiz insanının hak ettiği adil
yargılanma hakkına tam sahip olmas ı umuduyla, çalışmanın
amacına ulaşması ve avukat meslektaşlanmıza yard ımcı ol-
masın diliyoruz.

Izmir, 2 Ocak 2008

Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES
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YAR GILAMADA KANUN YOLUNA NEDEN İHTİYAÇ
VARDIR?

Yargı mekanizmas ı içinde yer alan, karan etkileyen, ka-
rara muhatap olan ve karar ı veren temel süje insand ır. Ne ka-
dar iyi eğitim almış olursa olsun, ne kadar donanıma sahip
bulunursa bulunsun, ne kadar erdemli ve çal ışkan olursa ol-
sun, her insanın hata yapma ihtimali mevcuttur. Bu çerçeve-
de, karar veren lükimlerin de maddi vakıalar ve hukuki ko-
nularda hata yapması söz konusudur. Mahkeme kararlarm ın
daha uzman • ve daha üst bir organ tarafmdan incelenmesi,
kesinleşecek kararm, hiç ya da en az hata ile verilmesi ihti-
malini artıracaktır. Denetim ne kadar fazla ise, hata ihtimali o
kadar azalmaktadır. Bu denetim ihtiyac ı, kanun yoluna olan
ihtiyac ı da beraberinde getirmiştir. Hakimler, kararlarında,
herkesten, hatta yargı içindeki bir başka hkimden de bağım-
s ızd ırlar. Ancak, böyle bir kontrol mekanizmas ının mevcut
olmas ı, onları kararlannı verirken daha dikkatli davranmaya
sevk edecektir. Hukuk kurallar ı, soyut, objektif ve geneldir.
Bu sebeple, her somut olayda yeniden canland ınlmas ı ve uy-
gulanmas ı gerekir. Genel, soyut, objektif kurallann, mümkün
olduğunca yeknesak ve benzer olaylarda benzer şekillerde
uygulanması ile adalet duygusu tatmin edilebilir. Bunun
için de, somut olaylar bakımından ayn ayn karar veren ye-



Sorularla İ stinaf

İ
 rel mahkemeler dışında, onları denet!eyecek, içtihatların aynı

yönde olmas ın sağlayacak, daha üst yargı orgarilanna ve
yargı mekanizmalanna ihtiyaç vard ır.

Kanun yolu, hem yargı önüne gelen ki şilere daha gü-
venceli bir yargılama imkanı sunmayı hem de genel anlamda
yargı mekanizmasının daha iyi işlemesini sağlamayı amaçlar.
Böylece, adalet mekanizmas ı içinde kanun yolu, bireysel ve
kamusal yönden önemli bir ihtiyac ı karşılamaktad ır.
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BİR KANUN YOLUNUN
TEMEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kanun yolunun temel özelli ği, verilen bir karar ın de-
netlenmesini sağlamas ıd ır. Kanun yolu ile verilmiş bir karar
maddi ve hukuki ya da sadece hukuki yönden gözden geçiri-
lir. Dar anlamda bir kanun yolundan söz edildi ğinde, genel-
likle temel iki özelli ğin olduğu kabul edilmektedir. Bunlar,
erteleyici ve aktar ı cı etkiye sahip olmas ıdır. Erteleyici etki,
kanun yoluna ba şvurulması ile birlikte, hükmün kesinle ş-
mesinin önüne geçilmesidir. Henüz daha yarg ı içindeki tüm
yollar tamamlanmadan, bir kararın kesinleşmesinden söz
edilemez. Erteleyici etki, kararın kesinleşmesini ertelemekle
birlikte, her zaman icrasmı ertelemez. Yani bu etki, kesinle ş-
me bakımından mutlak, ancak icra bakınıındarı mutlak değil-
dir. Aktanc ı etki ise, kararın aynı seviyede değil, bir üst yargı
organı tarafından incelenmesidir. Böylece, aynı derecedeki
yargı organlarının benzer hataları önlenmiş, daha uzman ve
tecrübeli bir üst yarg ı organ karar ı denetlemiş olacaktır.
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KAÇ TÜR KANUN YOLU VARDIR?

Medeni usül hukukunda kanun yollar ı farkl ı sınıfland ır-
malara tabi tutulabilmektedir;

Bu s ınıfland ırmalardan biri, olağan ve olağanüstü ka-
nun yolu ayrımıd ır. Henüz kesinleşmemiş kararlara karşı
başvurulan kanun yollar ı olağan kanun yollan olarak nite-
lendirilirken; şeklen kesinle şmiş kararlarm, önemli yarg ılama
hatalan ortaya ç ıkmas ı durumunda, tekrar gözden geçirilme-
sini sağlamaya yönelik kanun yolar ı olağanüstü kanun yolla-
n olarak nitelendirilmektedir. Bu çerçevede, istinaf, temyiz,
karar düzeltme ola ğan kanun yollarıdır; ancak yargılamanın
yenilenmesi olağanüstü kanun yoludur. Bununla birlikte, yar-
gılamanın yenilenmesinin bir üst mahkemede görülmemesi,
kararı veren aynı yargı organına müracaat edilmesi sebebiy-
le, gerçek bir kanun yolu olmad ığı da savunulmaktad ır.

• Kanun yollan, bir di ğer smıflandırmaya göre ise, ikin-
ci derece kanun yolu (istinaf) ve üçüncü derece kanun yolu
(temyiz) olarak sınıflandınlabilmektedir. İstinaf kanun yo-
lunda, denetim fonksiyonu yanında, yeniden yargılama ya-
p ılması da söz konusu iken, temyizde alt derece mahkeme
kararlan kural olarak hukuki denetime tabi tutulmakta, an-
cak maddi vakıalan da inceleyecek biçimde yeni bir yargıla-
ma yap ılmamaktad ır.
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HER BAŞVURU YOLU VE HUKUKİ ÇARE,
KANUN YOLU OLARAK KABUL EDİLİR Mİ?

Yarg ı kararlarma karşı, değişik amaçlarla o yargı kara-
rrnın yeniden gözden geçirilmesini sa ğlamaya yönelik bir
takım başvuru yolları kabul edilmiştir. Yukarıda açıklanan
kanun yolu kurumu böyledir. Ancak, örne ğin, ihtiyati ted-
bire, ihtiyati hacze itiraz gibi bir tak ım başvuru yollan da
kanunlarda düzenlenmiş bulunmaktad ır. Bu tür başvuru
yollarmda, aynı derecedeki bir yargı organına, hatta ayn ı
mahkemeye başvuruda bulunulmas ı sebebiyle, denetimden
daha çok, taraf menfaatlerinin korunmas ı ve dengelenmesi,
adil yargılanına, hukuki dinlenilme hakk ı gibi sebeplerle ka-
rarın tekrar gözden geçirilmesi ya da daha önce dinlenmeyen
tarafa, bu imkanın sağlanması amaçlanmıştır. Bu sebeple,
geniş anlamda, kanun yollan da dahil olmak üzere, tüm bu
başvuru yolları hukuki çare olarak nitelendirilebilmektedir.
Türk hukukunda genel olarak kanun yolu denildiğinde, bir
üst yargı organına başvurulması sonucu, erteleyici ve aktanc ı
etkiye sahip hukuki çare anla şılmaktad ır. Bu açıdan kanun
yolu, hukuki çarenin özel bir türüdür. Ancak her hukuki çare
bir kanun yolu değildir.
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İSTİNAF NEDEN BİR KANUN YOLUDUR?

İstinaf, yukanda belirtilen kanun yoluna ili şkin temel
özellikleri taşımaktad ır. Zira, istinafta kural olarak ilk derece-
deki gibi bağıms ız bir yargılama yapılmay ıp, ilk derece mah-
kemesinin karan denetlenmektedir. Bu denetim hem maddi
hem de hukuki aç ıdan yap ılmaktadır. Ayrıca, istinaf, dar an-
lamda kanım yoluna ilişkin iki temel özelliği de taşımaktad ır.
Öncelikle, karara karşı istinaf yolu açıksa, bu yola başvurul-
makla, nihai kararın kesinleşmesinin önüne geçilmektedir
(erteleyici etki). Bunun yanında, verilen karar, aynı derecede
değil, bir üst yargı organ ı olan ilgili bölge adliye mahkeme-
since incelenmektedir (aktar ı cı etki).
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İSTINAFIN AMACI NEDIR?

İstinafın amacı kanun yollarının amaçlarıyla ayn ıd ır ve
öncelikli amac ı ilk derece mahkemesince verilen karan de-
netleyerek, gerekirse yeniden gözden geçirmektir. Istinaf, bu
denetimi hem maddi hem de hukuki yönden yapar. Böylece,
ilk derece mahkemesinin maddi vak ıalar ve deliller hakkın-
daki değerlendirmesi ile hukuki değerlendirmesini gözden
geçirir. Bu çerçevede, ilk derece mahkemesi karann ı yerinde
bulmazsa, kanunda belirtilen s ı nırlara bağ l ı olarak ilk derece
mahkemesi yerine yeniden bir yargılama yapıp karar vere-
bilir.
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İ	
İSTİNAFİN DİĞER KANUN YOLLARINDAN
FARKI VEYA BENZERLİKLERİ NELERDİR?

İstinafta da temyizdeki gibi bir alt derecedeki mahkeme
karan incelenip denetlenmektedir. Bu denetim yine temyiz-
deki gibi kararın kesinleşmesine engel olur. Ancak, istinaftaki
inceleme temyizdeki incelemeden farkl ıd ır. Temyizde sadece

•alt derece mahkemesinin karan, hukuki denetime tabi tutulur;
kararm hukuki yönden do ğru olup olmadığı, doğru değerlen-
dirmeleri içerip içermedi ğine bakılır, ancak maddi vakıalara
ve delil değerlendirilmesine girilmez. Her ne kadar Yargıtay,
bölge adliye mahkemeleri kurulmadan ve istinaf sisteminden
önce, bir eksikliği gidermek için, zaman zaman bazen zorun-
luluktan dolayı maddi meselelere ve delil de ğerlendirmesine
girmekte idiyse de, bu temyizin aslında fonksiyonu değildir
ve temyizin niteliği ile de bağda şmamaktad ır. Zira, maddi
vakıalar!a doğrudan temas etme şans ı olmayan temyiz mah-
kemesinin, delil de ğerlendirmesine girmesi, mahkemenin
takdirirıe kanşması, sağlıklı sonuçlar vermeyecektir. İstinaf-
ta ise (kanunda s ınırları belirlenen şekilde), maddi denetim,
yani vakıa denetimi ile hukuki denetim birlikte yapı lır. Bir
denetim ve belirli şartlar altında hüküm mahkemesi olan isti-
naf mahkemesinin kararlar ı da (istinafta kesirıleşenler hariç),
temyiz incelemesine tabidir. Oysa temyizde verilen kararlara
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daha üst bir yargı orgamnm denetimine tabi değildir. Temyiz
son denetim aşamasıdır.	 -

İstinafın uygulanmaya başlaması ile beraber karar dü-
zeltme yolu yürürlükten kalkacağmdan onunla bir karşılaş-
tırma yapmak doğru olmayacakt ır. Aynca, karar düzeltme-
nin gerçek bir kanun yolu olup olmad ığı da tartışmalıd ır.
Zira, Yargıtay' ın temyiz üzerine kendi verdiği kararı tekrar
gözden geçirmesi istenmektedir. Karar düzeltme e ğer temyi-
zin devamı kabul edilirse, bir kanun yolu sayılabilir; ancak
teknik aç ıdan kanun yolunun tüm özelliklerini tam olarak ta-
şımamaktad ır. Oysa istinaf, tam olarak bir kanun yoludur.

İ stinaf, bir kanun yolu olarak kabul edilen yarg ılaman ın
yenilenmesi ile de tamamen farkl ıd ır. Çünkü, yargılamanın

ıenilenmesine ancak karar ın kesinleşmesinden sonra, ka-
nunda belirtilen önemli, özel ve sınırlı hallerde başvurulabi-
lir. Yani kesinle şmiş bir karar, yeniden incelen ınektedir. Bu
yönüyle olağanüstü kanun yolu olarak kabul edilmektedir.
Oysa istinafta, karar kesirdeşmeden önce bir denetim söz ko-
nusu olmaktad ır. Yargılamanın yenilennıesinde yeniden ve
baştan bir yargılama yapılırken, istinaf denetim ağırlıklid ır.
Yargılamanın yenilnmesi, karar ı veren aynı mahkemeden
istenirken, istinaf incelemesi, kararı veren mahkemenin üs-
tünde yer alan bir derecede yap ılmaktad ır. Bunun yanında,
tekrar karan veren ayn ı mahkemeye ba şvurulmas ı sebebiyle,
yargılamanın yenilenınesinin de gerçek bir kanun yolu niteli-
ği taşıyıp taşımad ığı konusunda tartışma vardır.
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• 8
	 YENİ KANUN YOLU SİSTEMİ ÇERÇEVESINDE

DIKKAT EDİLMESİ GEREKEN TEMEL HUKUKİ
KAYNAKLAR VE METINLER NELERDIR?

Hukuk yargılamas ında yeni kanun yolu sistemi çerçeve-
sinde dikkate alınması zorunlu olan öncelikli metinler şun-
lard ır:

• 5235 say ılı Adli Yargı ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge
Adliye Mahkemelerinin Kurulu ş, Görev ve Yetkileri Hakkın-
da Kanun (RG, T. 07.10.2004, S. 25606).

• 5236 say ı l ı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda
Değişiklik Yapılmas ına ilişkin Kanun (RG, T. 07.10.2004, S.
25606). Bu kanunda da değişiklik yapan 11.05.2005 tarih ve
5348 say ıl ı kanuna dikkat edilmelidir.

• 5311 say ı l ı icra ve iflas Kanununda Değişiklik Yap ıl-
masına Dair Kanun (RG, T.18.03.2005, S. 25759).

• 5308 say ıl ı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Ya-
pılmasma ilişkin Kanun (RG, T.18.03.2005, S. 25759).
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YEN! KANUN YOLU SİSTEMİ HAKKINDA,

HANGİ KAYNAKLARDAN VE NAS ıL
SAĞLIKLI BILGI EDİNİLEBİLİR?

Hukuk yargılamasında yeni kanun yolu sistemi konu-
sunda doğrudan yararlanılabilecek son dönemde yaz ılmış
önemli kaynaklar bibliyografyada gösterilmi ştir. Bibliyograf-
yada hem temel eserler (ki bunlann içinde kanun yolu ile ilgi-
li bilgiler de yer almaktad ır) hem de konuyla doğrudan ilgili
kaynaklara yer verilmi ştir. Bu kaynaklardan yararlanırken,
özellikle somut bir olayla ilgili konularda, yukarıda zikredi-
len hukuki metinlerin ve kanun hükümlerinin de okunmas ı
yararlıdır. Çünkü, henüz hukukurnuzda uygulamas ı olma-
yan bu müesseseler bakımından, tüm ilıtimaller öngörülmüş
olamayacağmdan, her seferinde kanun hükümlerinin yeni-
den gözden geçirilmesi, ortaya ç ıkabilecek yanlışlikların önü-
ne geçilmesi bakımından yararlı olacaktır.
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İSTİNAFLA BİRLİKTE KANUN 	 SİSTEMİMIZDE

10 NE GIBI TEMEL DE ĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR?

İstinafla birlikte, öncelikle ilci dereceli olan (ilk derece ve
temyiz) yargılama sistemimiz, üç dereceli (ilk derece-istinaf-
temyiz) hale gelecektir. Bu çerçevede, istinaf a şamasına göre
inceleme -yapacak olan ve şu anda hukuken yan ık kazanan
bölge adliye mahkemeleri de fiilen çal ışmaya başlayacaktır.
İstinaftan sonra başvurulacak kanun yolu olarak sadece tem-
yiz söz konusu olup, bugüne kadar uygulanan karar düzelt-
me yolu yürürlükten kalkacakt ır.

Şu anda temyiz, as ıl yapmas ı gereken hukuki denetim
fonksiyonu yaruda maddi denetim de yapmaktad ır. İstinaf-
ta maddi ve hukuki denetim birlikte yap ılacağından, Yargıtay
sadece asil fonksiyonu olan hukuki denetin-de yetinecektir.
Bunun Yargıtay'daki dosya say ısının azalmas ına katkı sağ-
lamas ı, ayrıca karar alt bir kanun yolu incelemesinden geç-
miş olduğundan, hukuki denetimin daha sa ğlıkl ı yap ılmas ı
mümkün olacaktır.
- İstinaf aşamasının uygulanmas ı ile birlikte, Yargıtay' ın
asIl işlevine dönmesi, yani sadece hukuki denetim yap ıp,
maddi inceleme ile delil de ğerlendirmesine girmemesi sa ğla-
nabilecektir. Ayrıca, Yargıtay bakımından, içtihat mahkemesi
olma, hukukun geli şmesine katk ı sağlama ve içtihat birliğine
ağırlık verme fonksiyonu daha da önem kazanacak ve öne
çıkacaktır.
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İSTİNAFLA BİRLİKTE YARGILAMA HUKUKUNDA NE
GIBI DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR?

İstinaf, yargılama hukuku bakımından önemli bir yeni-
liktir. İlk derece mahkemesi ile Yargıtay arasında yer alan
bu ikinci derece yargılama, kararlar ın denetlediği ilk derece
mahkemelerinin daha sağlıklı yargılama yapmas ını hem de
en üst denetim derecesi olan temyizin amac ına uygun şekilde
çalişmas ını sağlayacaktır.

İstinafla birlikte, özellikle ilk derecede ve Yargıtay'da
bugüne kadar yürütülen ve bir kısmı kanuna uygun olma-
yan yargılama alışkanlık ve davranışlarının göden geçiril-
mesi zorunludur. Örne ğin, ilk derece yargılamasmda yazı l ı
yargılama usülü, dilekçelerin karşıliklı verilmesi, tahkikat,
sözlü yargılama ve hüküm aşamasmdan oluşmsma ve her
aşamada yap ılmas ı gerekenler tamamlanmadan bir sonra-
kine geçilmemesi gerekti ği halde, uygulamada şu anda bu
yargılama kesitleri birbirinin içine geçmiş bulunmakta ve bu
normal olan buymuş gibi algılanmalctad ır. Oysa, HUMK'nm
öngörmediği bu durum, yargılamanın daha da uzamas ına,
gereksiz işlemler yapılmasına sebep olmaktad ır. İstinafla
birlikte, yargılama sistemine uygun davranılması zorunlu-
dur. Bu hem istinaf denetimine tabi olmak hem de istinaf ın
amac ına uygun işlemesini sağlamak bakımından önemlidir.
Aynca, istinafla birlikte Yargıtay gerçek i şlevine, yani sadece
hukuki denetim yapma ve içtihat olu şturarak içtihat birli ği
sağlama işlevini daha iyi yerine getirecektir.
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12 	 DIĞER HUKUK SISTEMLERINDE
İSTİNAF KANUN YOLU MEVCUT MUDUR?

Çağdaş hukuk sistemlerinin neredeyse tamammda farkl ı
kapsam ve şekillerde olmakla birlikte istinaf kanun yolu mev-
cuttur. Örneğin, mensubu olduğumuz Kara Avrupas ı hukuk
sistemleri içinde Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Is-
veç ve diğer birçok (ilke istinaf yolunu çok uzun y ıllard ı r, hat-
ta yüzyı l ı aşan süreden beri uygulamaktad ır. Bu örneklerden
özellikle Avusturya ve İsveç dar (ya da s ınırl ı) istinaf sistemi
denilen ve bizim kabul etti ğimiz sisteme benzerlik gösteren,
denetimin a ğırl ıkl ı, ilk derece yargılamas ın ın tamamen tekrar
edilmediği, yeniden yargılamanın smırlarmın bulunduğu bir
istinaf sistemini benimsemi şlerdir. Ancak, Hollanda örneğin-
de olduğu gibi baz ı ülkelerde ise, ilk derece yarg ılamasmdan
sonra belirli şartlarla duruma göre istinafta daha geniş şekil-
de, adeta ilk derece yargılaması tekrarlanarak yeniden bir
yargılama yap ılabilmektedir. Almanya ise, son y ıllarda geniş
istinaf sisteminden sınırl ı istinaf sistemine bir geçi ş yapmaya
başlamış, bu yönde değişiklikler yapmıştır.
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BAŞKA ÜLKELERDE İSTİNAFIN KALDIRILMASI
YÖNÜNDE BİR AKIM OLDUĞ U; BUNA RA ĞMEN

ÜLKEMIZDE İSTİNAF YOKKEN KABUL EDİLDİĞİ
YÖNÜNDEKI DÜŞ ÜNCE DO ĞRU MUDUR?

Bu düşünce özellikle istinafa karşı olanların s ıklıkla dile
getirdiği bir gerekçe olmakla birlikte, hiçbir şekilde geçerli-
liği yoktur ve bilimsel olarak gerçek de değildir. Yukanda
verilen örnekler dahi, istinafın, bir parçası olduğumuz hu-
kuk sitemine dahil ülkelerde uygulandığın ı göstermektedir.
Özellikle Almanya ve Fransa'nm hem büyüklük hem nüfus
bakımından ülkemizle karşılaştırması mümkün olduğundan,
bu ülkelerde istinafm çok uzun süreden beri uyguland ığı
düşünülürse, bu dü şüncenin doğru olmad ığı anlaşılacaktır.
Ancak son y ıllarda, bazı ülkelerde istinafın kaldınlmas ı de-
ğil, geniş istinaf sisteminden (yani ilk derece yarg ılamas ın ı
da gerektiğinde tekrarlayan), dar istinaf sistemine (yani de-
netimin ağırl ık kazan ıp, yargılamanın gerektiğini yapılıp,
ilk derece yargılamasının tekrarlanmad ığı) bir geçiş veya bu
yönde düzenlemeler yap ı ldığı görülmektedir. Zira, ilk derece
yargılamas ınm aynen tekrarlanmas ırun ilk dereceyi işlevsiz
hale getirdiği, istinafın da gerçek amac ını gerçekleştirmesine
engel olduğu görülmü şwr.
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HUKUKUMUZDA DAHA ÖNCE DE MEVCUT OLAN14 İSTİNAFYOLUNUN, CUMHURIYETIN İLK DÖNEMİNDE
KALDIRILMASININ SEBEPLER! NELERD İR?

İlk derece mahkemeleri d ışında istinaf mahkemeleri, Os-
manlı imparatorluğu döneminden Cumhuriyet'e de intikal
etmi ştir. Cumhuriyet'in ilk y ıllarında yeni hukuk reformu
ile birlikte tüm yarg ı sistemi de yeniden yap ılandınlmıştır.
Bu çerçevede ilk derece mahkemeleri d ışında, bir istinaf yar-
gılamas ına yer verilmi ş olması, o günkü şartlarda yargıla-
mada istenen sonuçlan vermemi ştir. Özellikle, yeni yeti şen
hakimlerin ilk derecede görevlendirilip daha tecrübeli eski
hukuktan kaynaklanan alışkanl ıklarını devam ettiren hakim-
lerin istinafta görevlendirilmesi sonucu, farkl ı uygulamalar
ortaya çıkmıştır. Yeti şmiş insan eksikliği yan ında, alt yapıda-
ki önemli eksikler de bir araya gelince istinaf, yarardan daha
çok bir çok sak ınca doğurmuştur. Bu çerçevede o günkü şart-
larda istinaf mahkemeleri kald ırılmışlir. Ancak ortaya çıka-
cak sak ıncanın giderilebilmesi için, asliye mahkemelerinin
toplu mahkeme olarak çalışması, böylece istinaftaki toplu
mahkeme anlay ışının ilk dereceye yans ıtılarak, istinaf ın kal-
dınlmasmdaki eksikliğik giderilmesi amaçlanmıştır. Ancak,
bu tedbir kağıt üstünde kalmış, 5235 sayd ı mahkeme teşki-
latına ilişkin yeni kanunun kabulüne kadar, kanunen toplu
mahkeme olan asliye mahkemeleri (asliye ticaret d ışmda)
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hep tek hükimli olarak çal ışmıştır. Yani, istinaf ın kald ırılmas ı
çerçevesinde al ınan tedbir de uvgulanamam ıştır.

Görüldüğü üzere, Cumhuriyet'in ilk yıllannda istinaf ın
kald ırılmış olmasının, bu sistemin (şer'iye mahkemeleri gibi)
eski hukukun bir parças ı olmas ıyla ilgisi olmayıp, tamamen
o günkü imkan ve uygulamalarla ilgili olmasmdand ı r. Zaten
kald ırıld ıktan sonra da, bugüne kadar birçok kez günün ihti-
yaçlarına göre yeniden kurulmas ı hep düşünülmüş ve tasarı -
lar hazırlanmıştır.
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İSTİNAF SİSTEMİNİN ALEYHİNDE OLANLARIN

15 DAYANDIĞI TEMEL HUKUKİ GEREKÇELER NEDIR?

Ülkemizde istinaf sisteminin aleyhinde olanlar ın dayan-
dığı temel hukuki gerekçeler şu ana başl ıklar altında topla-
nabilir:

• İstirıafla ülkemizde şikayet edilen, uzun süren yargıla-
malar daha da uzayacakt ır.

• Yeni bir denetim a şaması ile yargılama daha da pahal ı
hale gelecektir.

• Birden fazla üst mahkeme kurulaca ğından, içtihat bir-
liği bozulacak, hukukî bütünlük zedelenecektir.

• İstinafta (s ınırl ı da olsa) yeniden bir inceleme yap ılma-
sı, ilk derece mahkemelerini ıı önemini azaltacak, bazen ilk
derece yargılamas ı bir formalite haline gelebilecektir.

• İstinaf için gerek bina gerek maddi ve teknik alt yap ı
gerekse kalem personeli, hakim gibi insan alt yap ısı henüz
tam olarak oluşturulamadığından, bu şekilde başlayacak bir
uygulamadan da istenen sonuç elde edilemeyecelctir.

• Bu hukuki gerekçeler yan ında, aynca hukuki olmayan,
ancak bir eleştiri olarak, istinafın üniter yap ıya sahip devlet-
lerin hukuk sistemine uygun olmad ığı; bunun yanında istinaf
mahkemelerinin kurulmas ının Cumhuriyetin ilk y ıllarında
kald ırılan kurumlar ın geri getirilmesi şeklinde bir geriye gi-
diş olduğu da belirtilmektedir.

18



Sorularla istinol

!STINAF SİSTEMİNİN LEHİNDE OLANLARIN
DA YA NDIĞI TEMEL HUKUKİ GEREKÇELER NEDIR?

İ stinafın aleyhinde olanlann gerekçelerine kar şıl ık isti-
nafın lehinde dayanak olan gerekçeler de şunlard ır:

Gelişmi ş birçok ülke ikili bir denetim (istinaf-temyiz)
ve üç aşamal ı bir yargılarnayı (ilk derece-istinaf-temyiz) ka-
bul etmiştir. Zira bu, hukuk devletinin ve hak arama özgür-
lüğünün garantisidir. Bizim de dahil oldu ğumuz modern ve
insan haklar ın ı esas alan ülke sistemlerinde, istinaf önemli bir
yer tutmaktad ır.

İ stinafın en önemli özelliği, daha adil ve doğru karar
verilmesidir. Yargılamanın amac ı, temelde adaleti gerçekle ş-
tirmek olduğuna göre, iyi bir istinaf uygulamas ı ile ona yö-
neltilen eleş tiriler giderileceği gibi, daha adil bir yargılama
da yap ılmış olacaktır.

• Sadece hukuki denetimin yap ıldığı temyiz, denetim
bakı m ından istenen sonucu sağlayamamaktad ır; bu sebeple
(s ınırl ı ya da geni ş) bir maddi denetime de ihtiyaç vard ır, bu
da temyizle ilk derece aras ında yer alan istinafla sa ğlanabi-
lir.

• İ stinafta maddi denetimin de yap ılmas ı, ilk derece
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mahkemelerini daha dikkatli davranmaya sevk edecektir. İlk
16 derecenin önemsizle şeceği yönündeki eleştiri ise, istinaftaki

incelemenin belirli konularda s ınırinarak, bir tekrar yargıla-
ması olmas ın ın önüne geçilerek a şılabilir; nitekim ülkemizde
bu ikinci istinaf sistemi kabul edilerek, ilk derece yarg ılama-
s ının da önemi-azaltılmamıştır.	 -

• İstinaf hakimlerinin daha tecrübeli ve bilgili olmas ı ve
uzmanlaşması, ayrıca istinaf mahkemelerinin toplu mahke-
me olarak yargılama yapmas ı sebebiyle, daha sağl ıkl ı ve doğ-
ru karar vermeleri mümkün olacakt ır. Ayrıca istirıaf, hakim-
lik kariyeri bakımından da önem ta şımaktad ır. Zira, hakim-
lik mesleğinde uzmanlaşma, tecrübe kazanma, daha üst bir
yargı organında görev alma yönünden daha objektif ölçüler
ortaya çıkabilecektir.

• İstinafın yargılamay ı uzatacağı her zaman doğru de-
ğildir; aynca, güvenli bir yargılama için makul bir uzama
kabul edilebilir, Özellikle ilk derecede olgunla şan dosyanın,
istinafta sadece belirli noktalarda incelenmesi ve yarg ılama-
yı tamamen tekrar eden istinaf sisteminin kabul edilmemesi
yargılamanın uzamas ı riskini de en aza indirmektedir. Ayn-
ca, baz ı kararlann istinafta kesinle şeceği düşünülürse, bu tür
kararlar bakımından zaten uzama da söz konusu olmayacak-
tır. Ülkemizde yarg ılamalarm uzama sebeplerinden biri de
Yargıtay'm iş yüküdür. istinafla Yarg ı tay' ın i ş yükü azalaca-
ğı için, temyiz a şamas ı kısalacağından, bu konuda al ınacak
diğer tedbirlerle istinafın yargılamayı uzatmas ının önüne
geçilebilecektir. İstinafla birlikte yürürlükten kalkacak olan,
(asl ında gerçekte bir kanun yolu olmayan) karar düzeltme
şeklindeki hukukî vol da istinaf eksikli ğine duyulan ihtiyac ın
bir göstergesi olarak kanunda yer almış bir düzenlemedir. İ s-
tinaftan önce uygulanan karar düzeltme yolunun kalkmas ı
ile de daha önce kullan ılan bir aşama artık mevcut olmaya-
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cağından, bu yönüyle de yargılamanın uzamas ın ın önüne
geçilmiş olacaktır.

• İstinaf her zaman daha pahal ı bir yargılama anlamına
gelmemektedir. Zira kötü bir adli sistemin ve gayri adil ka-
rarların, hem ekonomik hem de sosyal maliyeti daha a ğırdır.
Ayr ıca, bazı uyuşmazl ıklar istinafta sonuçlanabileceğinden,
düşünüldüğü şekilde pahah bir yargılama söz konusu ol-
mayacaktır. İşlevsel bir adli yard ım sistemi ve doğru bir adli
yönetimde bu konudaki sorunlar ın aşılmas ı da mümkündür.
İstinafla birlikte, mahkeme d ışı uyuşmazl ılc çözüm yollann ın
geliştirilmesi de düşünüldüğünde, bu konuyla ilgili eleştiri-
lerdeki hakl ı l ık payı da azaltılmış olacaktır.	 -

• Temyiz mercii olan Yarg ıtay, tek bir mahkeme olarak
örgütlenmi ştir; bu sebeple bir denetim mercii olarak ülkenin
her yerine ula şmas ı söz konusu değildir. istinafta ise, bölge
adliye mahkemeleri ülke geneline yay ıldığından, denetim
mekanizmas ının hak arayanlara daha yak ın olması ve deneti-
me kolay ula şılması mümkün olacaktır.

• İstinafla birlikte, Yarg ıtay içtihat oluşturma ve hukuki
denetim yapma görevini tam olarak yerine getirebilecektir.
Bugün Yargıtay' ın kabul edilebilir olanın üstünde bir iş yükü
ile karşı karşıya olmas ı, istenen sonucu sağlamamaktad ır.
Yargıtay' ın otuzun üstündeki daire say ısı ile de gerçek işle-
vini yerine getirmesi mümkün değildir. İstinafın ülkemizde
en önemli sonuçlanndan biri, Yargıtay' ın işlevini tam olarak
yerine getirmesine katk ı sağlamas ı ve Yargıtay' ın gerçek bir
içtihat mahkemesine dönü şmesidir. Bu sebeple, istinaf ın içti-
hat dağınıklığına yol açaca ğı eleştirisi hakl ı değildir. Kald ı ki,
içtihatların birleştirilmesi konusunda da gerekli düzenleme-
ler yap ılmıştır.

• İstinaf için alt yap ı ve personel konusundaki eksiklikle-
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16 	 re yönelik eleştiride hakl ı lık pay ı vard ır. Ancak, bu mahkeme-
ler kurulmad ıkça, gerçek ihtiyaçlar ın tespiti de giderilmesi de
sür-ekli ertelenecek ve tamamlanamayacaktır. Zaman içinde
doğru bir planlama ile bu yöndeki ele ştirinin a şılması müm-
kündür. Özellikle de teknik imknlarm geli şmesi sayesinde,
baz ı kolayl ıklar da ortaya çıkacaktır. Şüphesiz, istinafın kald ı-
rıldığı döneme göre, bugün ülkemiz çok ileri bir noktadad ır.
Aynca, ilk defa bir kanunun kabulünden sonra uygulanmas ı
için bu kadar uzun süre geçmiş, bilimsel çal ışmalar ve top-
lantılar yap ılarak, akademisyenler ve uygulamac ılar bu 'eni
kurumu tartışmış tır. Bunun yan ında Adalet Bakanlığı, binin
üzerinde hakim ve savc ıy ı, ayrıca istinaflarda görev alabile-
cek yard ımcı personelin eğitimini gerçekleştirmiş, bu konuda
kendi bünyesinde eğitim Mtbı ve materyali hazıdamıştır.

• İstinafın üniter yap ıya aykın olduğu görü şü doğru
değildir. Bunun en önemli örne ği Fransa'd ır. istinafın üniter
yap ıyla ilgisi olmay ıp, hukuki denetim i şleviyle ilgisi bulun-
maktad ır. Cumhuriyet'in ilk y ıllar ında istinafın kald ırılmas ı
gerekçesi ve buna kar şı almmaya çalışılan tedbirler bugün or-
tadan kalkmıştır. Ayrıca, yukanda da aç ıkland ığı üzere isti-
nal mahkemelerinin kald ırılmas ıyla şer'iye mahkemelerinin
kald ır ılmasının gerekçesi birbirinden tamamen farkl ıd ır, Biri,
bir hukuk sistemini terk edip yeni bir hukuk düzeninin gere-
ğidir; diğeri ise, zorunluluklar sebebiyle kald ırıln'uştır.
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İSTİNAF, ADIL YARCİLANMA İÇİN
ZORUNLU MUDUR?

İstinaf aşaması, adil yargılanmanın olmazsa olmaz ı de-
ğildir. İstinaf olmadan da adil yargılanma gerçekleştirilebilir.
Nitekim baz ı kararlann, kanun yolu denetimine tAbi t ııtulma-
dan ilk derecede kesinleşmesi, adil yarg ılanmaya aykır ı sa-
y ılmamaktad ır. Bunun yan ında, bugüne kadar sadece temyiz
kanun yolunun bulunmas ı, baş l ı başına adil yargılanma ihlAli
kabul edilmemiş tir. Ancak, istinafın adil yargı lanman ın ger-
çekleşmesi bakımından önemli oldu ğu ve yargılamada adil
yargılanma hakkının gerçekleştirilmesine katk ı sağlayacağı
şüphesizdir. öncelikle, iki dereceli denetim, adil yarg ılanma
hakkı ihlAllerinin azairnas ını sağlayacak, daha az hatal ı ka-
rar verilmesine yard ımc ı olacaktır. Ayr ıca, adil yargılanma
hakkı ihlAli ortaya ç ıktığında, bunun istinafta, istinaf olmazsa
temyizde dikkate al ınmas ı söz konusu olacaktır. Denetim ne
kadar yüksekse, adil olmayan kadar ihtimali o karar az ola-
caktır.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAJ-IKEMES İ18 KARARLARI ÇERÇEVES İNDE 153"İNAT NASIL

DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlar ı na bakıld ı -

ğrnda, yukar ıda belirtildiği üzere istinaf AİHS m. 6'nın mut-
laka bir gereği sayılmamakla birlikte, istinafın üye ülkelerin

yargı sistemlerine bu yönde önemli katkı sağlayacağı kabul
edilmektedir. Nitekim Avrupa Konseyi'nin bu yönde tavsiye
kararlar ı da mevcuttur (özellikle 07.02.1995 ve 95 say ıl ı tavsi-
ye karan önemlidir).

Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararlar ına göre, isti-
naf adil yargılanrna için zorunlu olmasa da, istinaf a şamasın-
da da adil yargılanma hakkının unsurlar ı gözetilmeli, istiriaf-
ta da adil yargılanmaya uygun davran ılmal ıd ır. Ayrıca, ilk
derece mahkemesi kararları da bu yönde istinafta denetime
tabi tutulmal ıdır.

Mahkemenin emsal kararlar ına göre, istirıafta ilk derece-
ye göre baz ı s ınırlamalar getirilmesi ve bu yönde düzenleme
yap ılmas ı kabul edilebilir; ancak bu adalete ula şım ı engelle-
yici, istinaf ı işlemez hale getirici olmamal ıd ır. Üye ülkelerin
haks ız ve kötü niyetli istinaf başvurularını engelleyen bazı
yaptırımlar düzenlemesi de, makul s ınırlarda kalmak kay-
d ıyla kabul edilebilir.
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Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi, bir yargılama ile il-
gili adil yargılanma hakk ı ihlalini incelerken, tüm yarg ılama
aşamalarım (ilk derece-istinaf ve temyiz) birlikte de ğerlendir-
mektedir. Bir aşamadaki ihlal, diğer aşamada giderilnıişse,
hak ihlali de ortadan kalkmış demektir. Örneğin, ilk derece-
de taraf duruşmada yeterince diıılenmemiş, ancak bu eksik-
lik istinafta giderilmişse, esasen hak ihlalinden söz edilemez.
Önemli olan iç hukukta bu eksikli ğin bir şekilde ortadan kal-
d ırılmış olmas ıd ır. İ stinaf, bu aç ıdan önemlidir. Zira ilk de-
recedeki eksiklikler temyizde niteliği gereği giderilemese de,
istinafta ilk derecedeki eksikliklerin giderilmesi daha müm-
kün ve kolaydır.

İstinafla ilgili olarak Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi,
kararlannda baz ı hususlara özellikle dikkat çekmiştir. Bun-
lar, kanundaki s ınırlamalar dışında, mutlaka duruşma yap ıl-
masına özen gösterilmeli, taraflar dinlenrnelidir; "silahlarin
eşitliği ilkesi"ne istinafta da uygun davrarulmal ıd ır; istinafta
da kararlarrn gerekçeli olmas ına dikkat edilmeli, özellikle ilk
derece karan kaldırılıp yeni bir karar verilen durumlarda, ge-
rekçe tam olarak yaz ılmal ıd ır.	 -
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İSTİNAF MAHKEMELERİ NASIL VENERELERDE19 KURULACAKTIR?

5235 say ı lı kanunun geçici 2. maddesine göre, kanunun
yürürlük tarihinden itibaren en geç iki y ı1 içinde bölge ad-
liye mahkemelerinin kurulmas ı gerekmektedir. Bu durum-
da, 1 Haziran 2007 tarihi itibariyle bu mahkemeler Adalet
Bakanlığı'nca hukuken kurulmak ve Resmi Gazete'de ilan edil-
mek zorundayd ı . Kanunda öngörülen süre uzat ılmad ığından
veya yeni bir kanunla da ertelenmedi ğinden, bu hukuki zo-
runluluğu yerine getirmek üzere Adalet Bakanl ığı tarafın-
dan, Türkiye'de dokuz yerde (Istanbul, Ankara, İzmir, Bursa,
Samsun, Konya, Adana, Erzurum, Diyarbak ı r) bölge adliye
mahkemelerinin kurulaca ğı kabul edilmi ş ve bu bölge adliye
mahkemelerinin yargı çevresi ile daire say ıları 22.05.2007 ta-
rihinde belirlenmi ştir.

Buna paralel olarak 5235 say ı lı kanunun 2. ve 3. madde-
leri gereğince, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savc ılar Yük-
sek Kumlu da Resmi Gazete ile gerekli ilanı yapmıştır (RG, T.
05.06.2007, S. 26543). Bu ilünlarda, bölge adliye mahkeme1e
rinin nerelerde kurulaca ğı ve yargı çevreleri ile daire sayıları
belirtilmekle birlikte, Türkiye genelinde görev yapan hükim,
Cumhuriyet Savc ısı ve yard ımc ı personel say ıs ının, hem ilk

26



Sorularla ktinaf

derece adliye mahkemelerinin hem de bölge adliye mahke-
melerinin ihtiyac ına cevap veremeyeceğinin anlaşılması ve
5235 say ı l ı kanunun geçici 3. maddesinin birinci fıkrasında
öngörülen ye bu kanun yürürlü ğe girdiği tarihten başlayarak
en geç iki yıl içinde bölge adliye mahkemeleri için tamamlan-
ması zorunlu olan bina, araç ve gereçlerin halen daha sa ğla-
namarnış olmas ı nedeniyle, bölge adliye mahkemelerinin tüm
yurtta göreve ba şlayacaklar ı tarihin belirlenmesi hususunun
5235 say ı l ı kanunun geçici 3. maddesinde öngörülen ko şul-
ların tamamlanmas ından sonra değerlendirilmesine karar
verilmiştir. Bu itibarla, belirtilen eksiklikler giderildiğinde,
bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi hususu ile
Türkiye genelinde ihtiyaca göre yeni bölge adliye mahkeme-
lerinin kurulmas ı ve yargı alanlar ın ın buna göre belirlenmesi
hususlar ı yeniden değerlendirilerek ileride aynca duyurula-
caktır.

Sonuç olarak, bölge adliye mahkemeleri hukuken kurul-
muş olmakla birlikte, fiilen henüz çalışmaya başlamamıştır.
Bu sebeple, şu anda iki dereceli yargılama sistemi devam
etmektedir. Ayrıca, kurulacağı belirtilen dokuz yer sabit ol-
makla birlikte, sadece bu yerlerde bölge adliye mahkemesi
kurulmasının yetersiz kalaca ğı, Türkiye'nin coğrafi özellik-
leri, nüfus yoğunluğu, iş durumu ve ulaşım gibi hususlar ın
dikkate al ınarak 15-20 aras ı yerde bu mahkemelerin kurul-
mas ının uygun olacağı kabul edilmektedir.
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İSTİNAF ÜLKE GENELİNDEKİ İÇTİHAT VE YARGILAMA20 BİRLİĞİNİ BOZACAK MIDIR, BUNA KARŞI TEDBIR
ALINMIŞ MIDIR?

Istinafa getirilen en önemli eleştirilerden biri de, istinafın
içtihat ve yargılama birliğini bozacağıd ır. Öncelikle, yargıla-
ma hukuku (hem medeni yargıda hem de ceza yargısında)
tek ve aynı kanunla düzenlendiğinden yargılama birliğinin
bozulmas ı söz konusu değildir. Bugün de farklı farklı ilk
derece. mahkemeleri, bazen farkl ı uygulamalar yapmasma
rağmen, temelde aynı usül hükümleri uygulandığırıdan bu
yönde bir eleştiri mevcut olmamaktadır.

İçtihat birliğinin bozulacağı yönündeki eleştiri ise, daha
çok, istinaf mahicemelerinin üst mahkeme olmasma ve her bir
üst mahkemenin ayr ı bir karar verebilmesi ve içtihat olu ştura-
bilmesi endişesine dayanmaktad ır. Ancak, istinaf mahkeme-
leri, farkl ı yerlerde kurulsa da, temyiz mahkemesi Yargıtay
tek olduğundan farklı içtihatlarm Yargıtay da yeknesak hale
getirilmesi mümkündür. Kald ı ki, bugün de farklı Yargıtay
daireleri benzer konularda farkl ı kararlar verebilmektedir.
Hatta Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ile daire kararlan ara-
s ında dahi farkl ıl ıklar görülebilmektedir.

Yeni bir kanun yolu sistemi çerçevesinde bu konud
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ortaya ç ıkacak sakıncalafı önleyecek tedbirler de al ınmış tır
İstinaf mahkemelerinde ortaya ç ıkacak içtihat farkl ı l ıkları-
nın nasıl ve hangi vol izlenerek giderileceği özel olarak dü-
zenlenmi ş, 5235 sayılı kanunun 35. maddesinde bölge adliye
mahkemesi ba şkanlar kuruluna bu konuda prev verilmiştir.
Bölge adliye mahkemesi ba şkanlar kurulu, re'sen veya böl-
ge adliye mahkemesinin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya
da Cumhuriyet Başsavc ısi'nın, hukuk ya da ceza yargılamas ı
kurallanna göre istinaf yoluna ba şvurma hakkı bulunanlar ın,
benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya ceza
dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlan aras ında ya da
bu mahkeme ile ba şka bir bölge adliye mahkemesi hukuk
veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ara-
s ında uyuşmazl ık bulunmas ı halinde, bu uyuşmazlığın gide-
rilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşleri-
ni de ekleyerek Yargıtay Birinci Ba şkanlığı'na başvurarak bu
içtihat aykırı l ıklarının giderilmesini isteyecektir.

Bu hüküm dışında, 5235 say ı l ı kanunun 51. maddesi ile
Yargıtay Kanunu'nun 15. maddesinde değişiklik yapılmak
suretiyle, aynı ya da farkl ı yer bölge adliye mahkemelerinin
kesin olarak verdikleri kararlar bak ımından, hukuk daireleri
arasında veya ceza daireleri arasmda uyu şmazl ık bulunursa,
bunlar ın Yargıtay tarafmdan içtihad ı birleştirme yoluyla ke-
sin olarak karara bağlanacağı kabul edilmiştir (Yargıtay K. m.
15, 5235 s. k. ile değişik 2, a bendi).
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2 1	 İSTİNAFLA BIRLIKTE YEN! KANUN YOLU NE ZAMAN
UYGULANMAYA BA ŞLAYACAK VE MEVCUT DAVA VE
DOSYALARIN DURUMU NE OLACAKTIR?

Önce HUMK'da kanun yoluna ilişkin değişiklik yapan
5236 say ı l ı kanunla bu konuda bir geçici madde eklenmiş, bu
geçici madde de 5348 say ı l ı kanunla tekrar değiştirilmi ştir.
Dolayısıyla yeni kanun yolu sisteminin uygulanma zaman ı
ile ilgili olarak 5348 say ı l ı kanundaki düzenlemenin esas al ın-
mas ı gerekmektedir. 5348 sayılI kanun'un 1. maddesi, 5236
say ılı kanunla eklenen geçici 1. maddeyi, geçici 2. madde ola-
rak düzenlemiştir. Buna maddeye göre: "Bölge adliye mahke-
me/erinin, 269.2004 tarihli ve 5235 say ı l ı AdiL Yargı İlk Derece
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkeme/erinin Kurulu ş, Görev ve
Yetkileri Hakk ında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyannca Resmi'
Gazetede ilön edilecek göreve ba şlama tarihinden önce aley/ ıine tem-
yiz yoluna ba şvurulmuş olan kararlar hakk ı nda, kesinleş inceye ka-
dar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 26.9.2004 tarihli ve
5236 sayı l ı Kanunla yap ılan değişiklikten önceki 427 ild 454 üncü
madde hükümlerinin uygulanmas ına devam olunur".

Bu düzenleme çerçevesinde, bölge adliye mahkemeleri-
nin göreve başlama tarihinden önce, ilk derece mahkemeleri-
nin temyiz yoluna ba şvurulan kararları hakkında, bu kararlar
kesinleşinceye kadar, eski kanun yolu sistemine ili şkin ku-
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rallar uygulanacaktır (HUMK'nm değişiklikten önceki 427 ila
545. maddeleri). Yani, henüz bölge adliye mahkemeleri göre-
ve başlamadan önce, ilk derece mahkemesince bir karar ve-
rilmiş ve bu karar için önceki hükümlere göre temyiz yoluna
başvurulmuşsa, artık bölge adliye mahkemelerinin kurulma-
s ından sonra da, eski kanun yolu sistemi, bu karar kesinle-
şinceye kadar geçerli olacaktır. Ancak, ilk derece mahkeme-
si, bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden
sonra bir karar vermiş veya bu tarihten sonra ilk defa kanun
yoluna başvurulacaksa, o zaman yeni kanun yolu sistemine
ilişkin hükümler uygulama alan bulacakt ır.
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BİR İLK DERECE MAHKEMESİ KARARINA KAR ŞI,

22 HANGİ YERDEKİ İSTİNAF MAHKEMESİNE
BA Ş VİİRULACAKTIR; YETKILI İSTİNAF MAHKEMESİ
NERESİDİR?

Bölge adliye mahkemesinin yetkisi, ilk derece mahkeme-
sine bağl ı biçimde düzenlenmiştir. Buna göre, istinaf başvu-
rusunu inceleyecek bölge adliye mahkemesi, karan vermi ş
olan ilk derece mahkemesinin yarg ı çevresi bak ımından ba ğl ı
olduğu, daha doğrusu yargı çevresinde yer ald ığı bölge adli-
ye mahkemesidir. ilk derece mahkemesinin yetkisi kesin ve
kamu düzenine ilişkin olmasa dahi, bölge adliye mahkemesi-
nin yetkisi kesin bir yetkidir.

I{IJMK m. 426R/lI'de, taraflar ın bölge adliye mahkeme-
leri için yetki sözle şmesi yapamayacaklar ı belirtilerek, böl-
ge adliye mahkemelerinin yetkisinin kamu düzenine ili şkin
olduğu hakkındaki düzenleme kuvvetlendirilmi ştir. Bu hü-
küm, taraflar ın ilk derece mahkemelerinin yetkisi hakk ında
yetki sözleşmesi yapmas ına engel değildir. Ancak, ilk derece
mahkemesi bir davaya bak ıp karar verdikten sonra, istinaf
mercii olan bölge adliye mahkemesinin yetkisi yetki sözle ş-
mesi ile belirlenemez.

Bölge adliye mahkemesinin yetkisinin kesin olmas ı se-
bebiyle, davaya bakan ilk derece mahkemesi, asl ında yetki-
siz olmas ına rağmen, süresinde yetki itirazında bulıınulma-
dığından davay ı inceleyip karar vermişse, art ık o ilk derece
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mahkemesinin bağl ı olduğu bölge adliye mahkemesi d ışında
başka bir bölge adliye mahkemesine ba şvurulamaz. Bu çer-
çevede, yetkisiz ilk derece mahkemesinde yetki itiraz ıru ileri
sürmeyen bir dayalı, bu şekilde hem yetkisiz olan ilk derece
mahkemesini bu dava bakımından yetkili kılmakta hem de
ilk derece mahkemesinin yargı çevresine dahil olduğu bölge
adliye mahkemesinin de yetkisini kabul etmektedir.

Bölge adliye mahkemesi, istinaf ba şvurusu üzerine yapa-
ca ğı ön inceleme sonunda, karar ı vermiş olan ilk derece mah-
kemesinin kendi yarg ı çevresi d ışında kald ığım tespit ederse,
duru şma yapmadan dosyanın yetkili bölge adliye mahke-
mesine gönderilmesine karar verecektir (m. 426M/I-3). Yani,
bölge adliye mahkemelerine yöneltilen istinaf istemleri ba-
kım ından yetki, dayal ı tarafın itiraz ı üzerine incelenecek bir
konu olmay ıp mahkemenin re'sen inceleyeceği bir husustur.
Ancak burada teknik anlamda ilk derece mahkemelerindeki
gibi bir yetkisizlilc karar ı değil, yetkisizlik nedeniyle bir tür
gönderme katan söz konusudur. Nitekim m. 426M-I'de "yet-
kili mahkemeye gönderilmesine" ifadesinin kullan ılmış olmas ı
da bunu desteklemektedir.

HUMK m. 426C'de belirtildi ğine göre, "Karar ı veren
mahkeme, dilekçeler verildikten veya bunun için belli süreler geç-
tikten sonra, dosyay ı dizi listesine bağl ı olarak yetkili bölge adliye
mahkemesinegönderir". Bölge adliye  mahkemesinin yetkisinin
dosyay ı gönderecek olan ilk derece mahkemesi tarafından
re' sen gözetilecek olmas ı sebebiyle, uygulamada yetkisiz böl-
ge adliye mahkemesine gönderilmesi ihtimali zay ıftır. Ancak
çok zay ıf bir ihtimal de olsa, dosyamn ilk derece mahkemesi
tarafından, yetkisiz bölge adliye mahkemesine gönderilmiş
olmas ı, istinaf ön incelemesinde duru şma yap ı lmadan kesin
olarak karara bağlanacak bir konu olarak düzenlenmesine
neden olmu ştur.
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BÖLGE ADLIYE MAHKEMESİNİN YARGI23 ÇEVRESİ NASIL BELİRLENMEKTEDİR VE
DEĞİŞ TİRİLMEKTEDİR?

Bölge adliye mahkemelerinin yarg ı çevrelerinin belirlen-
mesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin kald ınimas ı-
na Adalet Bakanl ığı 'nın önerisi üzerine HAkimlr ve Savc ılar
Yüksek Kurulu'nca karar verilir (5235 s. k. m. 25). Bölge adliye
mahkemesinin yargı çevresi demek, hangi il merkezlerindeki
ve ilçelerdeki ilk derece hukuk mahkemesi kararlarma kar şı ,
neredeki bölge adliye mahkemesine ba şvurulabileceğinin be-
lirlenmesi demektir.
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HANGİ KARARLARA KARŞI
İSTİNAF YOLUNA BAŞV[IRULABİLİR?

• İstinaf yoluna kural olarak ilk derece mahkemesince
verilen nihai kara karşı başvurulabilir (m. 426A). Malvarl ığı-
na ilişkin davalarda, istinafa ba şvurulabilmesi için kanunda
belirtilen miktar ve değerin dikkate al ınmas ı gerekir. Bu mik-
tar ve değer her yıl değiştiğinden burada belirtilmenii ştir.

• Diğer kanunlarda kanun yoluna (veya istinafa) ba şvu-
ruiabileceği belirtilen kararlara kar şı da istinafa ba şvurula-
bilir. Bu konuda özel düzenlemeler ayrıca dikkate al ınmal ı-
d ır. Örneğin, iş mahkemelerinden verilen kararlar için bkz.
İş Mahkemeleri Kanunu m. 8, icra mahkemelerinden verilen
kararlar için bkz. icra ve İfls Kanunu m. 363.

• Nihai kararlar d ışı nda, ihtiyati haciz gibi kanunda
belirtilen geçici hukuki koruma kararlarına karşı da istirıafa
başvurulabilir (bkz. İİK m. 258/111 ve 265/V).

• Ara kararları kural olarak ba ş l ı başına istinaf konusu
yap ılamaz; ancak as ıl hükümle birlikte değerlendirilir.
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İSTİNAFA BAŞVURMAK IÇIN HANGI SEBEPLERİN

25 BULUNMASI VEYA HANGİ GEREKÇELERE
DA YANILMASI GEREKIR?

• Nelerin istinaf sebebi olaca ğı kanunda açıkça tek tek
say ılmamışhr. Sadece konuyla ilgili maddelerden (m. 426B,
426L, 426M, 4260) ve istinafın niteliğinden hareketle bu se-
bepler genel olarak ç ıkartılabilir.

• Kural olarak istinaf yoluna ba şvurulacak kararlar hak-
kmda, ilk derece mahkemesinin olaylara, delillere, hukuki se-
beplere ilişkin değerlendirmesi konusundaki eksilik ve yan-
lışl ıklar istinaf sebebi olabilir.

t İlk derece mahkemesinin usül hukukuna veya maddi
hukuka ilişkin hataları, istinaf sebebi olarak ileri sürülebilir.

• Maddi hataların ilk derece mahkemesinde de düzeltil-
mesi sebebiyle istinaf konusu yap ılması söz konusu olmaz.

• Yargılamayı etkilemeyen ve hukuki yararm olmadıği,
ilk derece mahkemesi taraf ından düzeltilebilecek konular da
istinaf sebebi yapılamaz.
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İSTİNAF SEBEPLER! NASIL GÖSTER İLMELİDİR VE

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESI GÖSTER İLEN İSTİNAF

SEBEPLER! İLE BAĞLI MIDIR?

Madde 426B/II, b. 6'da istinafa ba şvuranın istinaf sebe-
bi ve gerekçesini aç ıkça belirtmesi aranmışhr. Bu yerine ge-
tirilmemişse, bölge adliye mahkemesi ön incelemede gerekli
kararı vermelidir (m. 426L). 4260 maddesine göre, istinaf in-
celemesi dilekçede belirtilen sebeplerle s ınırlı olarak yap ı l ır.
Ancak, sadece kamu düzenine ilişkin hususlan bölge adliye
mahkemesi kendiliğinden gözetir (m. 4260).
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İSTİNAF YOLUNA HANGI SÜREDE27 BAŞ VURULMALIDİR?

İstinaf yoluna başvuru süresi 15 gündür. Süre, ilk derece
mahkemesi ilamınm usülüne uygun şekilde taraflara tebli ğ i
ile başlar. Başvuru süresi konusunda özel hükümler varsa
bunlar da dikkate alinmal ıd ır (m. 426E). Sürenin kaçırılması
halinde, kanunda buna ili şkin imknlardan (eski hale getirme
gibi) yararlanmak mümkündür.

Burada süre bak ı m ından iş mahkemeleri ile icra mah-
kemelerinin durumuna dikkat çekmekte yarar vard ır. Duna
göre, iş mahkemekrinde karara bağlanan dava ve işlerde isti-
naf yoluna ba şvurma süresi, karar yüze karşı veriimişse nihai
kararın taraflara tefhimi, yokluklar ında verilmiş ise tebliği ta-
rihinden itibaren sekiz gündür (İşMK m. 8). icra mahkemesi
kararlar ı aleyhine ise, kararın tefhim veya tebliğinden itiba-
ren on gündür (İlK m. 363).
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İSTİNAF DİLEK ÇESİ NEREYE VERİLECEKTİR?

İstinaf dilekçesi, kural olarak karar ı veren ilk derece mah-
kemesine verilir. Bu başvuru, bölge adliye mahkemesi ba şvu-
ru defterine kaydedilir. Ba şvuran taraf, başka bir mahkeme
arac ılığıyla da (örneğin, bulunduğu yerdeki) başvuruyu ya-
pabilir. Bu durumda dilekçe kaydedilip kararı veren mahke-
meye gönderilir. Ba şvurunun yap ıldığı mahkeme, ba şvurana
bir alındı belgesi verir (m. 426C).
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İSTİNAF BAŞVURUSUNDA HAZIRLANACAK

29 DILEKÇEDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR
NELERDIR?

istinaf dilekçesinde nelerin bulunmas ı gerektiği, 426B
maddesinde tek tek say ılmıştır. Bunlara uygun bir dilekçe
verilmelidir. İstinaf dilekçesine, kar şı taraf sayı s ı kadar örnek
eklenir. Dilekçede şu hususlar bulunmal ıd ır:

• Ba şvuran ile karşı tarafın davadaki s ıfatlar ı, adı, soyad ı
ve adresleri.

• Varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ı, soyad ı ve ad-
resleri.

• Kararın hangi mahkemeden verilmi ş olduğu ve tarihi
ile say ısı .

Karar ın başvurana tebliğ edildiği tarih.

Karar ın özeti.

• Başvuru sebepleri ve gerekçesi.

• İstem sonucu.

• Başvuranın veya varsa yasal temsilcisi yahut vekiinin
imzası .	 -
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Bunlara rağmen, yine 426B maddesinin son fıkras ına
göre, istinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve inızasıyla, baş-

vurulan kararı yeteri kadar belli edecek aç ıkl ıkta ise, dilekçe
reddolunmaz. Ancak, bu durumda 4260 maddesine göre,
sadece kamu düzenine aykırı l ık yönünden inceleme yap ı l ır;
kamu düzenine aykırıl ık durumları dışında mahkeme kendi-
liğinden inceleme yapamaz.
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İSTINAF DİLEKÇESİNDE NELERE DIKKAT ETMEK30 ÖZELLİKLE ÖNEM TAŞIMAKTADIR?

İstinaf dilekçesinin hazırlanmas ı, istinaf incelemesinde
hak kayb ı olmaması ve bölge adliye mahkemesinin sağl ık-
lı inceleme yapabilmesi için önemlidir. İstinaf dilekçesinde,
özellikle istinaf sebeplerinin ve gerekçesinin aynca bölge ad-
liye mahkemesinden istenen sonucun iyi ortaya konulmas ı
gerekir. Bu çerçevede, istinafa başvuran taraf, istinaf sebebi
yaptığı hem maddi hem de (usül ve esas bak ımından) hukuki
yanlış l ıkları ortaya koymalı ve bunu gerekçelendirmelidir.
Aksi halde, -kamu düzenine ili şkin haller d ışında- istinaf
sebepleri ile ba ğlı olan mahkemenin incelemesi de sınırl ı ola-
caktır. İstinaf mahkemelerinin hem kanun yolu hem de du-
ruma göre hüküm mahkemesi olduğu unutulmayarak, mah-
kemeden yeniden hüküm verilmesi isteniyorsa, buna ili şkin
aç ıklamalann da yeterince yer alması gerekir.

Dilekçenin talep kısmı da önemlidir. Örne ğin, ilk derece
mahkemesi görevsizse, davah bu yönden istinafa başvurmuş-
sa, ilk derece mahkemesi karar ımn kaldınlarak dosyan ın gö-
revli mahkemeye gönderilmesi istenmelidir. Ancak, örne ğin,
davacının davas ı reddedilmiş ve ilk derece mahkemesinin ka-
rarı yanlışsa, istinaf yoluna ba şvuran davacı, yeni bir hüküm
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verilmesini istiyorsa, o zaman da sonuç k ısmında ilk derece
mahkemesi karar ının kald ırılması ve yeniden inceleme yap ı -
larak davan ın kabulüne karar verilmesi istenilmelidir. İstinaf
dilekçesinde hem istinafa hem de (ilk derecede istenmişse)
asıl davaya ilişkin terditli talepte bulunmak mümkündür. Ör-
neğin, görevsiz ilk derece mahkemesi karar ırun kald ırılarak
dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi, bu yönde karar
verilmediğinde ise, dava bak ımından yeniden inceleme yap ı -
larak yeni karar verilmesi istenebilir.
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3 1 İSTİNAF BAŞVİİRUS LİNDA
ÖDENMESİ GEREKEN HARÇ VE GIDERLER NELERDIR?

İstirıaf başvurusu üzerine, tebli ğ giderleri ile gerekli harç
ve giderler yatırılmal ıd ır (m. 426D, c. 1). İstinaf ba şvurusun-
da yatırılacak harçlar konusunda 5235 s. k. m. 52 ile Harç-
lar Kanunu'nun ilgili hükümlerine eklemeler yap ılmıştır. Bu
çerçevede HarçK. 1 say ıl ı tarife, A. Mahkeme Harçlan ba ş lığı
altında, ist-inaf başvurusunda al ınacak harçiar ayr ıca düzen-
lenmiştir. Bu tarifeye göre alınacak harçlar:

• Başvuru Harcı : 1-Ba5vuru harc ı, 3 nolu alt bent.

• Karar ve 11dm Harcı : IH-Karar ve ham Harc ı, 1. Nisbi
harç, e alt bent ve 2. Maktu harç, c alt bent.

Görüldüğü üzere, istinaf ba şvurusunda da, maktu ba ş-
vuru harc ı ile dava konusunun de ğerine göre maktu ya da
nisbi olan karar ver ilAm harc ı al ınacaktır. Bu harç ve giderle-
rin yatırılmamas ı durumunda nas ıl bir işlem yapılacağı 426D
maddesinde düzenlenmiştir.
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İSTİNAF BAŞVURUSU USÜLÜNE UYGUN DEĞİLSE
VEYA ÖDENMESİ GEREKEN HARÇ VE GIDERLER

ÖDENMEZSE BUNUN SONUCU NEDİR?

Kararı veren ilk derece mahkemesinin istinaf başvurusu
hakkında bir karar verme yetkisi kural olarak yoktur. Ancak,
başvurunun geçerli say ılmas ı için temel ve şekli hususları ilk
derece mahkemesi inceleyecektir (m. 426F). Bunlar;

• İstinaf yoluna başvumlamayacak, kesin bir karara kar-
şı istinaf başvurusu yapılmışsa,

• İ stinaf süresi geçtikten sonra istinaf başvurusu yap ıl-
mışsa,

• İstinaf için gerekli han; ve giderler eksik yatır ılmışsa.

Esasen gerekli harç ve giderler hiç yatınlmamışsa, istinaf
dilekçesi ba ştan kabul edilmemelidir. Ancak bunlar ın eksik
ödendiği sonradan anla şılırsa, karan veren ilk derece mah-
kemesince, bu eksikliğin tamamlanmas ı için yedi günlük ke-
sin süre verilerek bu eksikli ğin giderilmesi, aksi halde istinaf
başvurusunda vazgeçmi ş sayılacağı istinaf ba şvurusiı yapana
yazılı olarak bildirilir. Verilen kesin süre içinde gerekli harç
ve giderler tamamlanmazsa, mahkemece başvurunun yapıl-
mamış say ılmas ına karar verilir.
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3 2 İstinaf başvurusunun reddine ili şkin karar, ba şvura-
na tebliğ edilir. Bu kararın yanlış olduğunu düşünen istinaf
başvurusu yapan taraf, bu karar ın tebliğinden itibaren yedi
gün içinde istinaf yoluna ba şvurabilir (m. 426D, son cümle ve
m. 426F). Gerekli giderler yatırıldığında, dosya, karar ı veren
mahkeme tarafından yetkili bölge adliye mahkemesine gün-
derilir. Bu durumda bölge adliye mahkemesinin ilgili dairesi,
önce ilk derece mahkemesinin ba şvurunun reddine ilişkin
kararın inceler. Eğer bu karar yerinde görülmezse, ilk isti-
naf dilekçesine göre istinaf ba şvurusunu incelemeye al ır (m.
426F/II).
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ISI İNAF DİLEK ÇESİ ÜZERINE, KARŞI TARAFIN BUNA
CEVAP VERME İMKkN VE SÜRESİ NEDIR?

• İstinaf dilekçesine kar şı, diğer taraf, dilekçenin kendisi-
ne tebliğinden itibaren 15 gün içinde cevap dilekçesi verebi-
lir (m. 426C/I-II). Cevap dilekçesi, karar ı veren mahkemeye
veya bu mahkemeye gönderilmek üzere ba şka bir mahkeme-
ye yenilebilir (m. 426G/I1).
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3 4 TARAFLARDAN BIRI İSTJNAFA BAŞVURUP DIĞER
TARAF BAŞVURMAZSA, KATILMA YOLUYLA İSTİNAF
İMKANI VAR MIDIR?

İ stinaf dilekçesi tebliğ edilen taraf, kendisinin istinafa
başvuru hakkı olmasa veya istinaf süresini geçirmiş olsa bile,
verdiği cevap dilekçesi ile kat ılma yoluyla istinafta buluna-
bilir. Sadece istinaf dilekçesine kar şı cevap verilmemi ş, ayn ı
zamanda katılma yoluyla istinafa da ba şvurulmuş olursa, ilk
istinafa ba şvurana aynca 15 günlük cevap süresi tarunmand ır
(nt 426H/I).

İstinaf yoluna ba şvuran, bu başvurusundan feragat eder
veya talebi bölge adliye mahkemesinde ön inceleme a şama-
smda reddedilirse, kat ılma yoluyla istinaf talebi de reddedilir
(m. 426H/II). Çünkü katılma yoluyla istinaf başvurusu, as ı l
başvuruya bağl ı bir başvuru niteliğindedir.
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İSTİNAF DİLEK ÇELERİ VERİLDİKTEN SONRA HANGİ
İŞLEMLERİN YAPILMASI GEREKİR?

Dilekçelerin verilmesi tamamland ıktan ve bu konudaki
süreler geçtikten sonra, karar ı veren mahkeme, dosyay ı usa-
lüne uygun ve dizi listesine ba ğl ı olarak yetkili bölge adliye
mahkemesine gönderir (m. 426G/III). Dosyan ın gönderile-
ceği bölge adliye mahkemesini, taraflarm dilekçelerinde be-
lirttiğinden bağıms ız olarak, mahkeme doğru şekilde kendi-
li ğinden belirler (m. 426C/[» Zira bu konu, kamu düzenine
ilişkin olup bölge adliye mahkemesinin yetkisi konusunda da
sözleşmesi yap ılamaz (m. 426R/II).
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İSTtNAF YOLUNA RAŞVURMAKTAN FERAGAT36 MÜMKÜN MÜDÜR?

İstinaf yoluna ba şvurmaktan feragat konusunda kanun
bir ayr ım yapm ış tır.

Taraflar, iMmın usülüne uygun şekilde kendilerine teb-
liğinden önce, istinaf başvurusundan feragat edemezler (m.
4261/1). Zira henüz daha do ğmuş bir istinafa başvuru hakkı
mevcut değildir. Kararın tebliğinden sonra başvuru hakkı do-
ğunca, istinaf ba şvurusundan feragat mümkün ve geçerlidir.

Kararın tebliğinden sonra, taraflar bu haklarını süresin-
de kullanmayarak veya aç ıkça vazgeçerek, ba şvuru dahi yap-
madan haklarmdan feragat edebilirler. Bu durumda ba şvuru
hiç yapılmamıştır. Ancak istinaf başvurusu yap ılmış ve bu
arada feragat söz konusu olmu şsa, o zaman dosyan ın bölge
adliye mahkemesine gönderilip gönderilmedi ği önemlidir.
Dosya henüz bölge adliye mahkemesine gönderilmemi şse,
kararı veren mahkeme feragat sebebiyle doğrudan başvuru-
nun reddine karar verir. Dosya bölge adliye mahkemesine
gönderilmi ş ve henüz karara bağlanrnadan bir feragat ortaya
çıkmışsa, bölge adliye mahkemesi ba şvuruyu feragat sebe-
biyle kendisi reddeder (m. 426 İ/JI).
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İSTİNAF YOLUNA BA ŞVURMANIN İCRAYA ETKİSİ NE
OLACAKTIR?

İstinaf yoluna başvurmak kural olarak hükmün icras ı -
nı durdurmaz (m. 426J/1, c. 1). Yani, bir yandan ilk derece
mahkemesince verilen karar icra edilecek, di ğer yandan ka-
rara karşı istinaf prosedürü yürütülecektir. Sadece ki şiler ve
aile hukuku ile taşı nmaz mala ve bununla ilgili ayni haklara
ilişkin kararlar kesinleşmeden icra edilemezler (m. 426J/II).
Dolay ıs ıyla, bu konularda verilen kararlar hakk ında istinaf
yoluna başvurulduğunda, bu başvuru hükmün icras ını da
durduracaktır.

Kişiler, aile ve ta şınmazın aynı ile ilgili hükümler d ışında
istinafa ba şvurulduğunda, bu başvurunun hükmün icras ını
durdurmas ı isteniyors, icra ve iflas Kanunu'nun 36. mad-
desine göre icran ın geri bırakılması da istenmelidir. Yeni ka-
nun yolu sistemi ile birlikte, icra ve rn5 Kanunu'nda 5311
say ı lı kanunla değişiklik yap ılmış ve ilgili hükümler istinafa
uyarlanmıştır. Bu çerçevede, icran ın geri b ırak ılmas ı için bu-
güne kadar Yargıtay'a temyiz için başvuruda yap ılan işlem-
ler, paralel şekilde istinafa ba şvuruda uygulanacaktır. Buna
göre, istinafa ba şvuran borçlu, bölge adliye mahkemesinden
icran ın geri b ırakı lmas ın ı da istemelidir. Bölge adliye mahke-
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mesi kararı gelinceye kadar, takibin durdurulması için icra37 dairesinden süre istenmeli; bunun için gösterilecek teminatın
kabulü hakk ında da icra mahkemesinden karar al ınarak, icra
dairesine sunulmal ıd ır: Nafaka kararlarının icras ının geri bi-
rakılmasına karar verilemez (nt 426J/1).

Burada temyizden farkl ı olan husus, teminatın iadesi
hakkındaki düzenlemedir. kran ın geri bırak ı lması için yatır ı -
lan teminatın iadesine, temyizde karar bozulursa, bozman ın
mahiyetine göre mahkemece karar verilirken; istinafta, istinaf
başvurusunu haklı bulan bölge adliye mahkemesi taraf ından
teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar verilecektir (5311
s. k. ile değişik İlK m. 361V).

İcranın geri bırakılmas ı dışında, icran ın iadesi bakımın-
dan da istinafın icraya etkisi ayr ıca düzenlenmiştir. Yine 5311
sayıl ı kanunla icra ve iflas Kanunu'nun 40. maddesinde de-
ğişiklik yap ılmış tır. Buna göre, ilk derece mahkemesi karar ı
icra edildikten sonra (icranın geri b ırak ılması istenmediğin-
den veya bu talep reddedildi ğinden), istinaf ba şvurusu üze-
rine bölge adliye mahkemesince istinaf ba şvurusu hakl ı bulu-
narak, ilk derece mahkemesi karan kald ır ı lırsa, icra işlemleri
olduğu yerde durur. Bölge adliye mahkemesinin, ilk derece
mahkemesi kararım kald ıran ya da kald ınld ıktan sonra esas
hakkında yeniden karar veren hükmü kesinleşirse, yeni bir
hükme gerek kalmadan icra tamamen ya da k ısmen eski hali-
ne iade olunur (5311 s. k. ile değişik İİK m. 40/1, Il).

icra mahkemesi kararlar ına karşı istinafa başvurulma-
sı durumu ise, ilK m. 363/IV'de aynca düzenlenmi ştir. icra
mahkemesi kararlanna karşı istinaf yoluna ba şvurulmas ı, sa-
tıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. Bu halde, icranın de-
vamı için gereken evrak al ıkonularak, bunlann birer örne ğ i
bölge adliye mahkemesine gönderilecek dosyaya konul ıir.
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İSTİNAF İNCELEMES İ HANGİ TEMEL AŞAMALARDAN
OLUŞMAKTADIR?

İstinaf incelemesi temel iki aşamadan oluşmaktad ır.
Bunlar, ön inceleme ve esastan incelemedir. Ön incelemede,
aşağıda aç ıklanacak olan başvurunun esas ına girmeye engel
teşkil eden şekli hususlar incelenir. Esastan incelemede ise,
istinaf ba şvurusunun hakl ı olup olmadığı ve yeniden karar
verilmesi gerekip gerekmediği incelenmektedir.
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3 9	 İSTİNAITA ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI VE KONUSU
NEDIR?

Ön inceleme temel be ş noktada yap ılacaktır:

• İncelemenin gönderilen bölge adliye mahkemesi hu-
kuk dairesinin iş bölümüne girip girmediği.

• Karann istinafa ba şvurulacak nitelikte (kesin) bir karar
olup olmadığı .

Başvurunun stiresinde yap ı l ıp yapılmadığı .

• Başvuru şartlarının yerine getirilip getirilmediği (di-
lekçenin gerekli asgari unsurlar ı taşımas ı veya harç ve gider-
lerin yatırılmas ı vb.).

• İstinaf sebep ve gerekçesinin gösterilip gösterilmedi-
ğidir (ancak burada m. 426B/III ve 4260'ya da dikkat edil-
melidir).

Ön inceleme konusu olan baz ı hususlann (süre, kesin bir
karann olmas ı, gerekli harç ve giderlerin yatır ılmas ı), asl ında
ilk derece mahkemesinde istinaf ba şvurusu yap ı lırken göze-
tilmesi gerekir. Buna ra ğmen, ilk derece mahkemesinde bu
konuda bir eksiklik bulunmas ı ihtimaline karşı bölge adliye
mahkemesinde tekrar bir inceleme yap ılmaktad ır.
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İSTİNAFTA ÖN INCELEME NASIL YAPILIR VE NASIL
IC4RAR VERİLİR?

İ stinaf incelemesi için dosya kendisine gönderilen böl-
ge adliye mahkemesi hukuk dairesi, esasa girmeden dosya
üzerinden bir ön inceleme yapacakt ır. Ön inceleme sonunda
gerekli şartlar varsa, esasa girilecek, yoksa ba şvuru hakkın-
da ön incelemede gerekli karar verilerek, gerekirse ba şvuru
reddedilecektir (m. 426L). Ön incelemede, her zaman ba şvu-
runun reddine karar verilmez. Örne ğin, dosya bölge adliye
mahkemesinde yanl ış hukuk dairesine gönderilmi şse, başvu-
ru reddedilmeyip, doğru daireye gönderilmelidir. Bu konuda
daireler arasmda bir uyu şmazl ık ç ıkarsa, bölge adliye mahke-
mesi başkanlar kurulu bu konuda son karan verir (5235 s. k.
m. 35/1, b. 1).
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İSTİNAFTA ESASTAN İNCELEME NASIL YAPILIR?

İ stinaf mahkemesinde inceleme, davanm özelliğine göre,
heyetçe veya görevlendirilecek bir üye tarafından yapı l ır (m.
426N/I). incelemenin ne şekilde yap ılaca ğına ilgili hukuk da-
iresi tarafından karar verecektir.

İstinaf incelemesi yapan bölge adliye mahkemesi, duru-
ma göre yeniden inceleme yap ıp karar vereceğinden, yerinde
işlem de yapmas ı gerekebilir. Böyle bir durumda, bölge adliye
mahkemesinin hukuk dairesi, gerekli hallerde özellikle ba ş-
ka yerdeki işlemler için, di ğer bir bölge adliye mahkemesin-
den ya da diğer bir ilk derece mahkemesinden yard ım talep
edebilir (istinabe) (m. 426N/1I). Bölge adliye mahkemesinin
başka bir yerdeki (kendi yarg ı alanı dışında) işlemler için isti-
nabe etmesi zorunlu iken, kendi yarg ı alanı içindeki i şlemler
için bir ilk derece mahkemesinden yard ı m istemesi zorunlu
değildir. Özellikle, bizzat kendi incelemesi yararl ı olacaksa,
doğrudan o incelemeyi yerinde gerçekleştirebilir.
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İSTİNAF MAHKEMESI, INCELEME SIRASINDA HANG İ
YARGILAMA USÜL£YNÜ UYGULAYACAKTİR?

Kanunda bölge adliye mahkemesinin nas ıl inceleme ya-
pacağı konusunda birçok hüküm bulunmakla birlikte, özel
bir yargılama usülü öngörülmemi ştir. Oysa yeniden yarg ıla-
ma yapmas ı da söz konusu olan bölge adliye mahkemesinin,
özellikle tahkikat işlemlerini belirli bir usüle göre yürütmesi
gerekecektir. Bu çerçevede, bölge adliye mahkemesi esastan
incelemesini yaparken, yani tahkikat aşamasında, istinaf in-
celemesi ile ilgili özel hüküm bulunmayan hallerde, ilk de-
rece mahkemesinde geçerli olan yarg ılama usülünü uygula-
yacaktır (m. 426U). Yani, ilk derece mahkemesinde o konuda
yaz ıl ı yargılama usülü uygulanrm şsa yaz ı l ı yargılama usülü
esaslan, basit yargılama usülü uygulanınışsa, basit yargılama
usülü esasları uygulanacaktır.

Tekrar belirtmek gerekir ki, istinaf incelemesi ile ilgili
özel hüküm varsa, öncelikle o hüküm dikkate al ınmal ıd ır.
Örneğin, ilk derece mahkemesinde yanl ı yargılama usülün-
de temel dört a şama mevcuttur: Dilekçelerin teatisi (dava di-
lekçesi, cevap dilekçesi, replik, düplik), tahkikat, sözlü yarg ı-
lama (taraflara iki şer defa söz verilen a şama) ve hüküm. Oysa
istinaf yargılamasında dilekçelerin teatisi a şamas ı, ilk derece-
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4 2 deki gibi değildir. Zira sadece istinafa ba şvuru ve cevap di-
lekçesi verilmektedir. Ayr ıca, tahkikat da, ilk derecedeki ile
ayni yürütülmez, baz ı smırlamalar getirilmiştir. Bunun ya-
runda duruşmasız karar verilebilen hallerde, sözlü yarg ılama
yapılmayacaktır. Hüküm aşamasında da verilecek hüküm ilk
derecedekinden farkl ı olacaktır. Görüldüğü üzere yargı lama
usülü bakım ından ilk derecedeki usüle atıf yapmışsa da, ol-
dukça geni ş bir özel hüküm alan ı söz konusudur.
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İSTİNAFTA ESASTAN INCELEME HANGİ KAPSAMDA
YAPILACAKTIR?

İstinafta inceleme, yukar ıda da belirtildiği üzere kural
olarak istinaf ba şvurusunda bildirilen sebeplere ba ğlı olarak
yap ılır. Ancak, kamu diizenine ayk ırılık halleri mevcutsa,
bölge adliye mahkemesi bunu kendili ğinden gözeterek ince-
leme konusu yapar (m. 4260).

incelemenin kapsam ı bakımından önemli olan kamu dil-
zenine ayk ır ılık için, mutlak bir çerçeve çizmek mümkün de-
ğildir. Ancak, bugüne kadar doktrindeki görü şler ve özellikle
Yargıtay kararlarmdaki bu konuyla ilgili hususlara dikkat
edilmelidir.

incelemede istinaf sebepleri ile ba ğlı olma kural ı geçerli
olduğundan, kanunda belirtilen istisna dışmda, bölge adliye
mahkemesi kendiliğinden bazı hususları dikkate alarak ince-
leyemez. Bu sebeple, istinaf ba şvurusunda, istinaf sebepleri-
iıin maddi ve hukuki yönden do ğru ve tam olarak gösteril-
mesi önem taşımaktad ır.
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İSTP'JAF YAR GİLAMASİNDA DURUŞMA YAPILMASI

44 ZORUNLU MUDUR VE NASIL YAP İLA CAKTIR?

İstinaf yargılamas ında esastan incelemede as ıl olan du-
ruşma yapılmasıd ır. Kanunda tek tek say ılan istisnalar d ışın-
da duru şma yapılmas ı zorunludur (m. 426P, c. 1). Bu istis-
naların genişletilmesi ve duruşma yap ılmamas ı, baş l ı başına
bir temyiz sebebi oluşturacaktır. Zira, duru şma yap ılması,
yargılamada sözlülük ve doğrudanl ık ilkelerinin uygulama
bulduğu aland ır. İstisnalar d ışında duru şma yapılmamas ı
aynı zamanda hukuki dinlenilme hakk ı ihlali, dolayıs ıyla adil
yargılanma hakk ı ihlali de sayılacaktır.

Duruşma yap ılmas ı gereken durumlarda, duru şma gü-
nünün taraflara tebliği gerekir (m. 4261', c. 2). Taraflara ç ı-
kartılacak davetiyede, duru şmada bulunmad ıklan takdirde
tahkikatın yokluklannda yap ılarak karar verileceği, ayrıca
istinafa başvuran tarafa, tahldkatla ilgili bölge adliye mahke-
mesince belirlenen gideri duruşma gününe kadar avar ıs ola-
rak yatırmas ı da aç ıkça bildirilir (m. 4265/1).

İstinafa başvuranın kabul edilebilir bir mazeret sunmas ı
halinde, yeni bir duruşma günü belirlenerek taraflara bildiri-
lir (m. 4265/I1). Ba şvuranın mazeretsiz olarak duru şmalara
katılmaması ya da belirlenen gideri avans olarak yatırmama-
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s ı halinde, duruşma yapılmaksızın dosyanın mevcut duru-
muna göre karar verilir. Şayet duruşma "e belirtilen tahkikat
işlemleri yapılmadan, dosya üzerinden karar verilemiyorsa,
başvuru reddedilmelidir (m. 426S/II İ).

Görüldüğü üzere, istinaf yargılamas ında, ilk derece yar-
gılamas ından farkl ı olarak, duruşmaya gelinmezse dosyanın
işlemden kald ınlması hükümleri (m. 409) işletilmemektedir.
Duruma göre, ya doğrudan dosya üzerinden karar verilmek-
te veya başvuru reddedilmektedir. Bu, istinafın bir kanun
yolu olması niteliğinden kaynaklanmaktad ır.
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İSTTNAFTA DURUŞMASIZ INCELEME YAPILACAK

45 HALLER NELERDIR?

Bölge adliye mahkemesi, incelemesini bazı hallerde du-
ru şma yapmadan da gerçekleştirebilir. Kanunda duru şma
yap ılmadan karar verilecek haller say ılarak belirtilmiştir (m.
426M). Bu haller d ışında kural olarak duru şma yap ılmal ıd ır.

Duruşma yap ılmadan karar verilebilecek haller, esasen
ilk derece mahkemesinin aç ık ve yeniden duruşma yapıl-
mas ına ihtiyaç duyulmayan hatali karar vermesi halleridir.
Böylece ilk derece mahkemelerinin daha titiz davranmalan
sağlanınaya ve ilk derece mahkemelerinin kendi yapacaklan
inceleme ve verecekleri kararları adeta bölge adliye mahke-
mesinin üzerine y ıkmalann ın önüne geçilmeye çal ışılmıştır.

Duruşma yapılmadan karar verilebilecek hallerin bir kıs-
mı usüle, bir kısmı ise (sınırlı olarak) esasa ili şkindir. Ancak,
tümü şekli nitelikte hususlard ır. Bununla birlikte bazıs ının
sınır ın ı .belirlemek oldukça zordur. Bu konuda titiz davranıl-
mal ı, tereddüt halinde duru şmal ı inceleme yap ılması tercih
edilmelidir.

Duruşmasız inceleme yap ılacak haller ikiye ayrılmış tır.
Bunlardan bir k ısmı bölge adliye mahkemesinin esasa girme-
den duru şmas ız inceleme yapabileceği, bir kısmı ise, esasa
girmekle birlikte duru şma yap ılmasına ihtiyaç duyulmayan
hallerdir. Bunlar aşağıda ayrı ayrı incelenecektir.
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BÖLGE ADLIYE MAHKEMESİNİN, ESASA GİRMEDEN
DUR UŞMASIZ INCELEME YAPAB İLECEĞİ HALLER

NELERDİR?

Bölge adliye mahkemesinin esasa girmeden duruşmasız
inceleme yapabileceği haller, kanunda alt ı bent olarak say ı l-
mıştır (426M/I):

• Davaya bakmas ı yasak olan hAkimir ı karar vermiş ol-
ması .

• İ leri sürülen hakl ı ret sebebine rağmen reddedilen h-
kimin davaya bakmış olmas ı .

• Mahkemenin görevli ve yetkili olmasna ra ğmen gö-
revsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahke-
menin görevli ya da yetkili olmas ına rağmen davaya bakmas ı
yahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi
dışında kalmas ı .

• Taraf veya dava ehliyeti ya da davay ı takip yetkisi bu-
lunmayan yahut vekil ve temsilci olmayan kimseler önünde
davaya bakılmış ve karar verilmiş olması .

• Mahkemece usüle aykırı olarak davanın veya karşı l ık
davanın aç ılmamış sayılmas ına, davalarm birleştirilmesine
veya ayr ılmasına, merci tayinirıe karar verilmiş olması .
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4 6 Mahkemece, tarafların davanın esas ıyla ilgili olarak

9gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen
deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması .

Burada baz ı hıisuslara dikkat etmekte yarar bulunmak-
tad ır. özellikle, ilk derece mahkemesinin delilleri inceleme-
mesi ve değerlendirmemesi halinde, kural olarak istinaf mah-
kemesi duru şma yaparak, ilk derece mahkemesinin karar ını
değerlendirmelidir. Ancak burada vurgulanan husus, ilk
derece mahkemesinin "hiç" delil toplamamas ı ya da delilleri
toplamas ına rağınen "hiç" değerlendirmemesidir. Şayet ilk
derece mahkemesi yetersiz de olsa delil toplam ış ya da top-
ladığı delilleri yüzeysel veya yetersiz de olsa (gerekçesinde)
değerlendirmişse, yine duru şma açılmal ıd ır. Çünkü kanun
koyucu "hiç" ifadesi ile ilk derece mahkemesinin yapmad ı-
ğı bir işi bölge adliye mahkemesine yüklemek ve ilk derece
mahkemesinin ihmalini göz ardı etmek istememi ştir.

Yukarıda say ılan hallerden biri gerçekle ştiğinde, bölge
adliye mahkemesi işin esas ına girip yeni bir yargılama yap-
madan, ilk derece mahkemesi karar ın kald ırarak, dosyanın
davanın yeniden görülmesi için, duruma göre:

kararı veren ilk derece mahkemesine veya

kendi yargı çevresindeki başka bir mahkemeye veya

• ilgili görevli ya da yetkili mahkemeye,

gönderilmesine kesin olarak karar verecektir.
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BÖLGE ADLİYE MAHKEMESININ,.
ESASA GIRMEKLE BIRLIKTE DUR U ŞMASIZ İNCELEME

YAPABİLECEĞİ HALLER NELERDIR?

Bölge adliye mahkemesinin esasa girmekle birlikte du-
ruşmasız inceleme yapabileceği haller ise, kanunda üç bent
olarak say ılmıştır (426M/I1):

incelenen mahkeme karar ının usül veya esas yönünden
hukuka uygun olduğunun anlaşılmas ı . Böyle bir durumda,
ilk derece mahkemesi kararında hiçbir eksiklik ve yanlışl ık
olmadığı , duruşmaya yapmaya ihtiyaç duymadan anla şılabi-
lecek aç ıkl ıktad ır. Bu durumda, istinaf başvurusunun esastan
reddine karar verilir.

• Yarg ılamada eksiklik bulunmamakla birlikte, kanu-
nun olaya uygulanmas ında hata edilip, bu hatanın yeniden
yargılama yap ılmas ına ihtiyaç duymayacak derecede olmas ı
ya da karar doğru olmakla birlikte karar ın gerekçesinde hata
edilmiş olması . Dikkat edilirse, bu hallerde yarg ılama tam
olarak yapılmış, maddi vakıalar tam olarak değerlendirilmiş -
tir, ancak hukuki değerlendirmede hata söz konusudur. Bu
hata da, yeni bir ara ştırma ve inceleme gerektirmeden mev-
cut dosya durumuna göre de ğerlendirilerek düzeltilebilecek
niteliktedir. Ayr ıca yargılama ve karar doğru olmakla birlik-
te, gerekçe hatal ı ise, ayni- şekilde sadece dosya üzerinden
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gerekçe düzeltilecektir. Bu hallerde, bölge adliye mahkemesi47 duruşmasız karar verir, ancak bu karar ilk derece mahkeme-
sinin kararına göre yeni bir karar değildir; ilk derece mahke-
mesinin düzeltilmiş halidir.

• Yargılamada bulunan eksikliklerin duru şma yap ılmak-
sızın Mmamlanabilecek nitelikte olmas ı . Bu durumlarda, ilk
derece mahkemesinin yaptığı yargılamada eksiklikler mev-
cuttur; ancak bu eksiklik duruşma yap ılmas ını gerektirecek
ölçüde ağır değildir. Dosyada bulunan bir belgenin gözden
kaçırılmış ya da resmi bir daireden istenecek belgenin isten-
memiş olmas ı buna ömektir. Şayet sadece bu belgelerin ince-
lemnesi yeterli olacak başkaca bir açıklama ve inceleme ge-
rekmeyecekse, duruşma yapılmadan karar verilebilir. Ancak,
bu durumlarda çok dikkatli olunmal ıdır. Böyle bir durum söz
konusu olduğunda, yap ılan inceleme sonunda karar yanl ış
bulunursa, bölge adliye mahkemesi ilk derece mahkemesi ka-
rann kald ırarak esas hakk ında yeniden karar verecektir.
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İSTİNAF YAR GİLAMASİNDA TAHKİKATIN TEMEL
ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

İstinaf yargılamas ında işin esasma girilerek tahkikat ya-
p ılmakla birlikte, bu tahkikat ilk derecedeki ile tamamen ayn ı
değildir. Öncelikle yukanda açıklanan hususlar göz önünde
tutulmal ıdır. Bunun yanında, istinaftaki tahkikat sm ırli bir
tahkikattır, ilk derecede yap ılacak baz ı tahkikat ve usül i ş-
lemleri istinafta yap ılamaz. İlk derecedeki tahkikatın amacı,
sadece uyu şmazlığı çözüp karar vermek, temyiz de ise sadece
denetimdir. İstinafta, bir yandan ilk derece mahkemesi de-
netlenir, diğer yandan gerekirse yeniden inceleme yap ılarak
karar verilir. Bu aç ıdan istinaf incelemesi ne ilk derece yarg ı-
lamas ının ne de temyizin özelliklerini tam olarak taşır. İstinaf
mahkemesi hem denetim hem hüküm mahkemesidir; ancak
hüküm mahkemesi olarak ilk dereceye, denetim mahkemesi
olarak da Yargıtay'a benzemez.
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İSTİNAF YAR GILAMASINDA NEDEN TAHKIKAT49 SINIRLI TUTULMtJŞTUR?

İstinaf yargılamas ında, yukanda da belirtildi ği üzere,
teniyizden farkl ı olarak gerekti ğinde yeniden yargılama ya-
p ılmaktad ır; ancak bu ilk derecedeki yargılamanın aynıs ı ,
tekrarı ve onun yerine geçen bir yarg ılama değildir. Özellikle
ülkemizde kabul edilen istinaf sistemi, bu yönüyle dar (s ınır-
l ı) istinaf sistemidir. 1-lukukumuzda dar istinaf sistemi kabul
edildiğinden, ilk derecedekine tamamen paralel yeni bir yar-
gılama düşünülmemiştir.

Kabul edilen sistemin bir sonucu olarak, yargılamanın
gereksiz uzamamas ı için bazı sınırlanialar getirilmiş , bir tak ım
tedbirler al ınmıştır. Böylece daha adil yarg ılanma ile makul
sürede yargılarıma ve usül ekonomisine uygunluk dengelen-
mek istenmiştir. Bunun yanında, ilk derece mahkemelerinin
ve ilk derece yargılamasmda tarafların gerekli özeni göster-
mesi de amaçlanrrıışt ır. Sinırlamalar, istinaf yargılamas ının
genel çerçevesi ve bu konudaki hükümler dikkate al ınarak
birlikte değerlendirilmelidir. Kanundaki s ınırlamalara uyul-
mal ı, ancak istinafı anlams ız kılacak ve kanunda yer almayan
sıııırlamalardan da kaç ınılmal ıdır.
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İSTİNAF İNCELEMESİNDE YAPILAMAYACAK
TAHKİKAT İŞLEMLER İ NELERDİR?

İstinaf incelemesi sıras ında yap ılamayacak işler 426R
maddesinde say ılmıştır:

•Yeni vakmiar ileri sürüleinez: İstinaf yargılamas ında, ilk
derecede ileri sürülmemiş yeni vakıalar ileri surulemez. An-
cak, bu yasağın bir takım istisnalar ı mevcuttur:

• Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı dava ve
işlerde bu yasak uygulanmaz.

• Kamu dtizeni ile ilgili hususlar bu yasa ğın dışındad ır.
• İlk derecede bilinmemesi taraflarm kusuruna dayan-

mayan ya da ilk derecede mevcut olmay ıp daha sonra istinaf
aşamas ırıdan ortaya ç ıkan vakıalar, bu yasağın dışındad ır.
Ancak bu konuda dikkatli olunmal ı, durum iyi araştınlma-
lıdır.

.11k derecede ileri sürülen talep sonucu değiş tirilip genişletile-
ınez: Bu yasak da karşı tarafın muvafakatı ve ıslahia a şılamaz.
Ancak bu yasağın da bazı istisnalan söz konusudur:

• HAkimin talepten başka şeye karar vereceği hallerde,
taleple bağh olmadan karar verilebilir.

69



Sorularla İ stinaf

50

	

	 • Talebin artırılmas ı söz konusu olmasa da azaltılmas ı
mümkündür.

• Islah yap ılmaz: İ stinafta, yeni vakıa ileri sürülemedi ğin-
den, talep sonucu genişletilip değ iştirilemediğinderı, bunla-

rın istisnası olan ıslah da mümkün değildir.

• Karşı dava açı lamaz: Istinaf incelemesi, ilk derece yarg ı-
lamas ında açılmış ve karara bağlanmış dava ile s ın ırl ı tutul-
muştur. Hukukumuzda, dar istinaf sisteminin kabul edilmesi
sebebiyle, ilk derecede görülmemiş bir dava, istinafta da yeni
bir dava olarak aç ı lıp incelenemeyecektir.

• Davaya kat ılma isteminde bulunulamaz: İ stinaf inceleme-
sinde davaya fer'i veya asil müdahil şeklinde kat ılmak müm-
kün değildir. Esasen asil müdahale ancak bir dava açmakla
mümkün olduğundan zaten bu yol kullan ılamaz, fer'i müda-
haleye ise, aç ıkça yapılamayacağı belirtildiğinden başvurula-
mayacaktır. Davaya kat ılma mümkün olmad ığından davanm
ihbarı da istinaf aşamas ında mümkün olamayacaktır.

• Davalar birle ş tirilemez: İlk derecede birleştirilmemiş da-
valar ın, kural olarak istinafta da birleştirilmesi istenemez. Bu
kurala önemli bir istisna getirilmi ştir. Bu konudaki temel is-
tisna m. 45/I'dir. Buna göre, ayn ı bölge adliye mahkemesin-
de farkl ı hukuk dairelerinde bulunsa da, ba ğlantı varsa dava-
lar birleştirilebilir; ancak farkl ı bölge adliye mahkemelerinde
görülen davalar, bağlantı olsa da birleştirilemez. Birleştirme,
talep üzerine veya hukuk dairesi taraf ından kendiliğinden
gerçekleştirilir. Eğer aynı yerdeki bölge adliye mahkemesinin
farkl ı hukuk dairelerinde bulunan ba ğlant ı l ı davalar söz ko-
nusu ise, uyuşmazlığı doğuran as ıl hukuki ilişki esas al ınarak
ilgili hukuk dairesi tespit edilmelidir.

• Yeni delile dayan ılamaz: İlk derece yarg ılamas ında ileri
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sürülmemi ş deliller, istinafta da ileri sürülemez ve kullanıla-
maz. Ancak, bu yasa ğm oldukça önemli istisnalar ı mevcut-
tur. Bu konudaki temel istisnalar (m. 426R/Ill): 	 -

• İlk derece mahkemesinde usülüne uygun olarak gös-
terildiği halde incelemeden reddedilen delillere istinafta da-
yanılabilir.

• Mücbir sebeple daha önce gösterilmesine olanak bu-
lunmayan delillere istinafta dayanılabilir.

Bu istisnalar konusunda dikkatli olmak, taraf ın bir ku-
surunun olmad ığı istisnai halleri iyi tespit etmek, ancak bu
haller mevcutsa da yeni delili kabul etmek gerekir; aksinin
kabulü adil yarg ılanma ve hukuki dinlenilme hakkma ayk ırı
olur.
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5 1	 İSTİNAF YARGILAMASI SÖNUNDA VERILECEK
KARARLARIN TEMEL ÖZELLIKLERI NELERDIR?

Kanunda bölge adliye mahkemesifce verilecek kararla-
rm niteliği ve ne şekilde verileceği, türleri tam olarak belirtil-
memiş tir. Bu konuda farkl ı hükümlerderı hareketle bir sonu-
ca varmak mümkündür. Sadece şu hususu belirtmekte yarar
vard ır: İstinafta bir temyiz incelemesi yapılmadığından, veri-
lecek kararlar gerek şekil gerekse içerik bak ımından temyiz-
den farkl ıd ır. Aynca, bölge adliye mahkemeleri, sadece hü-
küm mahkemesi olmayıp ayni zamanda denetim mahkemesi
de oldu ğundan, verilen kararlar ilk derece mahkemesinin
kararlarından da farkl ı lık gösterecektir.

İstinaf mahkemesinde de yarg ılama yürütülürken ara ka-
rarları ve yargılamanın sonunda nihai kararlar verilir. Ayr ıca
duruma göre, istinaf aşamas ında da, ihtiyati tedbir ihtiyati
haciz gibi geçici hukuki koruma karar ı verilebilir. Zira aksine
hüküm olmad ı kça ilk derecedeki yargılama üsülü, istinafta
da geçerlidir (m. 426U):
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BÖLGE ADLİYE MAHKEMESI,
İSTİNAF YARGILAMASI SONUNDA
İLK DERECE MAHKEMES İ GİBİ Mİ

KARAR VERECEKTIR?

İstinaftaki kararlar ilk derecedeki ile de ayniyet göster-
mez. Zira ilk derecede dava usül ya da esastan hakl ı bulun-
mazsa, -usüli bazı kararlar d ışında- kural olarak dava red-
dedilir. Oysa, istinaf ba şvurusu hakl ı bulurımazsa, " ... istinaf
haşvurusunun reddine..," karar verilir. Bu, ilk derece mahke-
mesi karann ın hakl ı bulunduğu anlamına gelir. İstinaf ba ş-
vurusu kısmen ya da tamamen hakl ı bulunursa, kural olarak
" ... 11k derece mahkemesi karar ı -kısmen ya da tamamen- kaid ı rı la-
rak... denildikten sonra, dava hakk ında gerekli karar veri-
lir. Örneğin, . .11k derece mahkemesi karar ı kaldı rilarak, davan ın
kabulüne... veya " ... davan ı n reddine... denilebilir. Bazen de,
ilk derece mahkemesi karan yanl ıştır, ancak kararf bölge adli-
ye mahkemesi değil başka bir mahkeme verecektir. Örneğin,
ilk derece mahkemesinin görevsiz veya yetkisiz olmas ı du-
rumunda, bu karşımıza çıkmaktad ır. Bu durumda, ilk derece
mahkemesi karar ı kald ır ılır, ancak asıl karar başka bir mah-
kemeye b ırakılarak oraya gönderilmesine karar verilir.

Görüldüğü üzere, istinafta doğrudan dava hakkında de-
ğil, önce ilk derece mahkemesi karar ı hakkında bir sonuca
varılıp sonra gerekiyorsa asıl dava hakkında bir karar verilir.
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5 3 İSTİNAŞ YARGİLAMASİ SONUNDA,
YAR GİTAY'IN TEMYİZDE YAPTIĞı GİBİ ONAMA,
BOZMA, DÜZEL TEREK ONAMA ŞEKLINDE
KARAR VERILEBİLİR Mİ?

İstinafta verilen kararlar, temyizdeki kararlar gibi de ğil-
dir. Çünkü, istinaf sadece hukukî denetim değil, maddi vak ı a
denetimi de yapmaktad ır. Bunun dışmda, isthiafta gerekti-
ğinde yeniden karar da verilebilir. Oysa temyiz kural olarak
hukuki denetin-le smırl ıd ır ve temyizde ilk derece mahke-
mesinin yerine geçerek yeniden karar verilmesi söz konusu
değildir. Bu sebepledir ki, temyizde ilk derece mahkemesi
kararı doğru bulımursa sadece onama karar ı verilir. İlk de-
rece mahkemesi kararı doğru bulunmazsa, bozma ile yetini-
ur ve bozmadan sonra (e ğer ilk derece mahkemesi bu karara
uyarsa) bu bozmaya göre kararı verecek olan yine ilk derece
mahkemesidir.

Sonuç olarak, istinaftaki kararlar (içerik olarak bazen
benzerlik gösterse de) onama veya bozma şeklinde katego-
rize edilemez. Zira yeniden yarg ılama yap ılması, ilk derece
mahkemesi yerine geçerek karar verilmesi, hukukî denetim
dışında maddi vakta denetimi de söz konusudur. Bu sebeple,
salt "onama" ya da "bozma" şeklindeki kararlar istinafa uy-
gun değildir. Nitekim bölge adliye mahkemesinde ilk derece
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mahkemesi karan doğru bulunursa "onan ıa" değil, "istinaf
başvurusunun reddine" karar verilmekte; ilk derece mahkeme-
si karan yanlış bulunursa, "bozma" değil, "ilk derece mahkemesi
kararı n ı n kald ı rilarak" yeni bir karar verilmesi sağlanmakta-
d ır. İlk derece mahkemesi karar ı yanlış olmakla birlikte, bu
yanlış l ık yeniden yarg ılama yap ılmas ını gerektirmiyorsa, o
zaman da "ilk derece mahkemesi kald ırılarak, düzeltilerek yeniden
esas hakk ında" karar verilmesi söz konusu alacaktır.

Her yargılama aşamas ının niteliği ve amac ı farklı oldu-
ğuna göre, kararlar ın şekli ve niteliği de farklıl ık göstermek-
tedir. Aksi halde, özellikle bir kararın istinafta mı yoksa tem-
yizde mi verildiği de karışabilir. Karar formülasyonundaki
farklilıklaf, kararlann tan ınmasını ve anlaşılmasını da kolay-
laştıracakttr.
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54	
tSr]NAF MAHKEMESİ KARARININ
İÇERİĞİNDE NELER OLMALIDıR?

İstinaf kararlarının içeriğinde nelerin olması gerektiği
426T maddesinde tek tek belirtilmi ştir. Buna göre kararda
şunlar yer almal ıd ı r:

• Karan veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi
ile başkan, üyeler ve tutartak katibinin ad ve soyadlar ı , sicil
numaralar ı .

• Tarafların ve davaya ilk derece mahkemesinde kat ı -
lanların kimlikleri ile varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ı ,
soyad ı ve adresleri.

Tarafların iddia ve savunmalannın özeti.

İlk derece mahkemesi karar ının özeti.

İleri sürülen istinaf sebepleri.

Taraflar arasında uyuşmazl ık konusu olan veya olma-
yan hususlarla bunlara ili şkin delillerirı tartış mas ı, ret ve üs-
tün tutma sebepleri, sabit görülen olaylarla bunlardan ç ı karı- -
lan sonuç ve hukuki sebep.

Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi.
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Kararın verildiği tarih, başkan ve üyeler ile tutanak ka-
tibinin imzaları .

Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz
tekrar edilmeksizirı, istem sonuçlarından her biri hakkında
verilen hükümle taraflara yüklenen borç veya tan ınan hak-
ların, tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi
gereklidir.

Görüldüğü üzere, istinaf mahkemesi kararlar ının şekli,
temyizden daha çok ilk derece mahkemesi kararlar ıyla ben-
zerlik göstermektedir; ancak tekrar vurgulamak gerekir ki,
aynı değildir.

İstinaf mahkemesinin hükmü aç ık değilse, anla şılmı-
yorsa veya çelişkili fıkralar içeriyorsa, ilk derece mahkemesi
kararlar ında olduğu gibi hükmün tavzihi istenebilir. Tavzih
hükümleri arasında; tarafların isim, sıfat ve ileri sürdükleri
talep sonucu ile ilgili hataların ve hesap hatalarmm, taraflar ın
dinlenmesinden sonra mahkeme taraf ından düzeltilebileceği
de kabul edilmi ştir (m. 459). Ayrıca, açık olan yazı ve he-
sap hatalann ın da bölge adliye mahkemesirıce düzeltilmesi
mümkündür (m. 80).
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BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNDE KARARLAR,55 HANGİ USI2LLE VERİLECEKTİR VE BU KARARLAR
VERILIRKEN NELERE DIKKAT EDILMELIDIR?

İstinaf mahkemesinde kararın nas ıl verileceği, kanunda
tam olarak belirtilmemiştir. Ancak, 426U maddesinin genel
atfı sebebiyle, 381. madde burada da uygulanacakt ır.

Temyiz süresi tebliğle başladığından, karar tebliğ edil-
melidir (m. 427/1). Kararın kesinleşmesi ve temyiz yolu açık-
sa, temyiz yoluna başvurulabilmesi için karann tebliği şarttır.
Ancak, sadece hüküm fıkrası tefhim edilmişse, gerekçeli ka-
rar 15 gün içinde yaz ılmal ıd ır (m. 381/ili).

İstinafla birlikte yeni bir dönemin ba şladığı ve ilk de-
rece mahkemesi karanmn yerine geçecek nitelikte bir karar
verildiği için, gerekçelerde, formül veya görünü şte gerekçe-
ler yazılmamal ı, aç ık, somut, tam gerekçeler yazılarak içtihat
olu şumuna katkı sağlanmal ı, üst mahkeme niteliğine uygun
davranılmalıd ır. Ayrıca, bölge adliye mahkemelerinin dene-
tim mahkemesi yanında hüküm mahkemesi oldu ğu da düşü-
nülürse, özellikle ilk derece mahkemesi karar ın kald ırarak
yeni karar verdiğinde yeniden bir gerekçe yaz ılmas ı zorun-
ludur.

İstinaf mahkemesi toplu mahkeme olduğundan, HUMK'
daki toplu mahkemelere ilişkin hükümlerle (m. 382-387), 5235
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sayı lı kanundaki bu konuya ilişkin htikümler karar verilirken
dikkate al ınmalıdır (5235 s. k. m. 39, 46).

Bölge adliye mahkemesi, taraflarm talepleri ve belirtilen
istinaf sebepleri ile bağlı olduğundan (m. 4260), kamu dil-
zenine ilişkin hususlar dışmda, sadece bu talep ve sebepler-
le s ımrlı inceleme yap ıp buna göre karar verilmedir. Ayrıca,
sadece taraflardan birinin istinafa ba şvurusu halinde, bu hu-
susu gözeterek, onun daha aleyhine olacak şekilde karar ver-
mekten kaç ınmal ıdır. Burada; Yargıtay'daki aleyhe bozma
yasağına benzer bir durum söz konusu olmakla birlikte, isti-
naf sonunda bozma kararı verilemeyeceğinden, aleyhe karar
verme yasağı ortaya ç ıkacaktır.
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İSTİNAF YARGILAMASI SONUNDA,56 İSTİNAF BAŞ VURLISU HAKSIZ BUL UNUR SA
NASIL BİR KARAR VERİLMELİDİR?

İstinaf başvurusu haks ızsa, "istinaf başvurusunun reddi-
ne" karar verilir. Bu, Yargıtay'm onama kararına benzemekle
birlikte, gerek formülasyonu gerekse içeriği aynı değildir. Sa-
dece ilk derece mahkemesinin karannı doğru bulmak bakı-
mından benzerlik göstermektedir.

İstinaf başvurusunun reddi, şu durumlarda karşımıza
ç ıkar:

• İlk derece mahkemesinin karar ı, usül ve esas yönün-
den hiçbir eksiklik ya da hata içermiyorsa (m. 426M/11, b.1
kıyasen).

• İstinaf başvurusu süresinde değilse, istinafa ba şvuru-
lamayacak bir karar söz konusu ise, ba şvuru şartları yerine
getirilmemiş veya başvuru sebepleri ile gerekçesi gösterilme-
mişse (m. 426L k ıyasen). Esasen bunlar ön incelemede dikka-
te al ınmas ı gereken hallerdir.

İgtinaf başvurus ımun reddi halinde, bu ba şvuru kötü ni-
yetle yap ılmışsa, ayrıca m. 422'deki para cezas ına da karar
verilir (m. 426K).
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İSTİNAF YARGILAMASI SONUNDA İSTİNAl
BA ŞVURUSU HAKLI BUL UNURSA NASIL B İR KARAR

VERILMELIDIR?

İstinaf başvurusu hakl ı bulunursa, ne tür karar verilebi-
leceği kanunda çok aç ık değildir. Ancak, kanundaki düzenle-
niş şekli ve istinafın özellikleri çerçevesinde şu karar türleri
ortaya ç ıkmaktad ır:

İlk derece mahkemesi kararın ın kaldı rı larak, gönderme karar ı
verilmesi: Bölge adliye mahkemesi, aynı mahkemeye tekrar ya
da başka bir ilk derece mahkemesine veya bölge adliye mah-
kemesine gönderme karar ı verir (m. 426M/D. Burada daha
çok usüli yanl ışl ıklar söz konusudur. Örneğin, yasak olan
veya reddedilmi ş olan lükimin davaya bakmas ı, görevsiz ya
da yetkisiz mahkemede davanın görülmesi.

İlk derece mahkemesi karar ın ın kald ı rılarak, davan ın k ısn ıen
ya da tamamen kabulü kararı verilmesi: Bu kararın verilmesi için,
istinafta işin esas ına girilmiş olmalıd ır. Bu ihtimalde, ilk de-
rece mahkemesi taraf ından davan ın reddi karar ı verilmiştir.
Ancak istinaf ba şvurusu sonunda, bölge adliye mahkemesi
davanm reddi kararını haks ız bularak, "ilk derece mahkemesi
kararın ı kaldı rı r", kendisi yargılama yap ıp esastan "davan ı n
kısmen veya tamamen kabulü" karan verir.

İlk derece mahkemesi karar ı n ın kald ı rmiarak davan ı n reddine
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karar verilmesi: Burada da istinaf incelemesinde işin esasına57 girilmiş olmal ıd ır. Bu ihtimalde, ilk derece mahkemesi, dava-
nin kısmen ya da tamamen kabulüne karar vermiştir. Ancak,
istinaf ba şvurusu sonunda, bölge adliye mahkemesi davanın
kabulü kararını haksız bularak, "ilk derece mahkemesi karar ı n ı
kald ı rı r", kendisi yargılama yaptıktan sonra "davan ın esastan
reddine" karar verir.

ilk derece mahkemesi kararın ı n kaldı n tarak düzeltilerek yeni-
den karar verilmesi: Bu ihtimalde de, istinaf ba şvurusu hakl ıd ır,
ancak ilk derece mahkemesi kararmııı tamamen kald ırılması-
na ve başl ı başına yeni bir karar verilmesine gerek yoktur. Bu
durumda istinaf ba şvurusu kabul edilerek, "ilk derece mahke-
mesi kaldı rı l ı r" ve "düzeltilerek esas hakk ında yeniden karar" ve-
rilir. Örneğin, kararın gerekçesinde hata edilmesi, kanunun
olaya uygulanmas ındahata edilmesi (m. 426M/ İİ, b. 2), yazı
ve hesap hatalar ı söz konusu olduğunda böyledir.

Görüldüğü üzere, istinaf başvurusunun haklı bulunmas ı
halinde bölge adliye mahkemesince verilen karar, Yarg ıtay'ın
bozma karanndan tamamen farkl ıd ır. Çünkü, sadece ilk de-
rece mahkemesi kararın yanl ış bulmakla yetinnıemekte, ayni
zamanda asil dava hakk ında yeniden karar verilmektedir.
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İSTİNAF BAŞ VURtISUNUN
HAKLI YA DA HAKSIZ OLMASİ DIŞINDA

VERILEBILECEK KARAR TÜRÜ VAR MIDIR?

İstinaf aşamas ında, taraflann davadan feragati, kabu-
tü (m. 93-95) ya da sulh veya uzla şmas ı söz konusu olabilir.
Bunların dışında dava konusuz kalabilir (dava konusunun
ifas ı ya da ortadan kaikma vs.). Bu durumlar ın istinaf aşa-
mas ında ortaya çıkmas ı halinde, nas ıl karar verilebileceği dü-
zenlenmemiştir. Ancak, ilk derecede verilen kararlara benzer
kararlar verilebilir.

İstinaf aşamasında bu haller ortaya ç ıkarsa, bölge adliye
mahkemesi, art ık ilk derece mahkemesi karar ının hakl ı ya da
haksız olduğunu incelemeyecektir. Buna rağmen, ilk derece
mahkemesi karan da artık geçerliliğini yitirmiştir. Çünkü is-
tinaf aşamasında da olsa, henüz karar kesinle şmeden bir fe-
ragat, kabul, sulh ya da konusuz kalma söz konusudur. İlk
derece mahkemesi kararı geçerliliğini yitirmiş olacağından,
bölge adliye mahkemesi öncelikle "ilk derece mahkemesi kara-
nn ın kaldırı lmas ı na" karar verecek, ardından da kendisi bu
durumlann niteliğine uygun yeni bir karar verecektir. Ör-
neğin, konusuz kalmada, "ilk derece mahkemesi kararı kaldın!-
makla birlikte, karar vermeye mahal bulunmad ığı na" şeklinde bir
karar verilecektir. Oysa Yargıtay' ın yerleşik kararlar ına göre,
bu durumlar temyizden sonra ortaya ç ıktığında, karar bozu-
larak yeniden karar verilmesi için ilk derece mahkemesine
gönderilmektedir.
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5 9 İSTİNAFA ŞAMASINDA GEÇICI HUKUKİ
KORUMA KARARI İIITPİACI ORTAYA ÇIKARSA

(İHTİYATİ TEDBIR, İHTİYATİ HACİZ), BU TALEPLER
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE YÖNELTİLEBİLİR Mİ?

Kanunda bu konuda bir aç ıkl ık yoktur. Ancak, aksine hü-
küm olmayan hallerde, ilk derece yargılamas ında uygulanan
usülürı istinafta da geçerli olaca ğım belirten 426U hükmün-
den hareketle, istinaf a şamasında da ihtiyati tedbir, ihtiyati
haciz gibi geçici hukukî koruma kararlar ı verilebilir. Aynca,
bölge adliye mahkemesi sadece denetim de ğil, hüküm mah-
kemesi de olduğundan bu tür kararların istinafta verilmesi
mümkündür. Bunun yanında 426R maddesinde yap ılamaya-
cak işler aras ında geçici hukuki koruma talep edilemeyece ği
belirtilmemiştir. Bu sebeplerle, daha önce ilk derece mahke-
mesinde talep edilmemi ş ya da talep edilip kabul edilmemi ş
olsa bile, istinaf aşamasında ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz
gibi geçici hukuki korumaların talep edilmesi mümkündür.

Bu tür kararların verilmesinde, ilk derecedeki usül ve
kurallar göz önünde tutulmakla birlikte istinafın genel çerçe-
vesi de dikkate alinnıaiıdır.
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İLK DERECE MAHKEMESİNCE VERILMIŞ
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI HAKKINDA,

TEK BAŞINA İSTİNAF YOLUNA BAŞVURMAK
MÜMKÜN MÜDÜR?

Bu soru ile yukanda aç ıklanan durum birbirinden ta-
mamen farkl ıdır. Yukarıda istinaf aşamas ında geçici hukuki
koruma talebinin mümkün olup olmadığı aç ıklanmıştır. Bu
soruda ise, ilk derece mahkemesince verilmi ş olan geçici hu-
kuki koruma kararlarına karşı, henüz daha ilk derece mahke-
mesince as ıl hüküm verilmeden, ba ğıms ız şekilde istinaf yo-
luna başvurulup başvurulamayacağı tartışılmal ıd ır. Burada
ilk derece mahkemesince verilen ihtiyati haciz karar ıyla ihti-
yati tedbir karannın ayrı ayn değerlendirilmesi gereklidir.

Hukukumuzda 4949 say ı l ı kanunla yap ılan değ işiklik
sonucu, İİK'da ihtiyati haciz kararlarına karşı kanun yolu (is-
tinaf uygulanana kadar temyiz) imkAn ı açıkça düzenlenıniş-
Ur. 5311 sayı l ı kanunla birlikte, icra ve İflAs Kanunu hüküm-
lerinin istinafa uyarlanmas ı sonucu, ihtiyati haciz kararlar ına
karşı, bağıms ız şekilde istinaf yoluna başvurmak mümkün-
dür. İ htiyati haciz talebinin reddi halinde, doğrudan istinaf
yoluna başvurulabilir (5311 s. k. ile değiş ik İİK m. 258/111).
İh ı-iyati haciz talebinin kabulü halinde ise, kar şı taraf din-
lenmemişse, karşı tarafın ya da karardan menfaati etkilenen
üçüncü kişilerin, önce bu karara kar şı, karan veren ilk derece
mahkemesinde itiraz yoluna ba şvurması (İİK m. 265/1), ilk
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derece mahkemesinin itiraz üzerine verece ği karara kar şı da,

60 taraflann istinaf yoluna başvurmas ı mümkündür (5311 s. k.

ile değ işik İİIC m. 265/V). İhtiyati haciz s ıras ında taraflar din-

lenmişse, o zaman itiraz yolu işletilmeden doğrudan istinafa

başvurulabilecektir.

İhtiyati tedbir kararlar ı bakımından ise, HUMK hüküm-

leri aras ında kanun yolu imkanı aç ıkça düzenlenmediğinden1
istinafla ilgili hükümler aras ında da bu konuda düzenleme

yapılmadığından, uygulamada ve a ğırlıklı olarak doktrinde,

ihtiyati tedbir kararlar ına karşı kanun yolu imkanının kapalı
olduğu kabul edilmektedir. Ancak, kanun yolu bu kararlara
karşı açık bir hükümle kapat ılmış da değildir. İhtiyati haciz

için kanun yolunun aç ık olup, ihtiyati tedbir kararlanna kar şı
(aç ıkça yasak olmamakla birlikte) bu yolun kapal ı olduğunu

düşünmek çelişki arz etmekte, menfaatler dengesini zedele-
mektedir.
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BÖLGE ADLIYE MAHKEMESİ
KARAR VERDIKTEN SONRA, BU KARARA KAR ŞI

KANUN YOLUNA BAŞVURMAK MÜMKÜN MÜDÜR?

Bölge adliye mahkemesinin kararlarma kar şı da, kanun
yolu açıksa, temyize ba şvurmak mümkündür: Yeni düzenle-
meyle özellikle temyiz yoluna ba şvuru ve temyiz incelemesi
bak ımmdan çok önemli de ğişiklikler yapılmamakla birlikte,
istinaf çerçevesinde, bu yolun gerektirdiği şekilde bir temyiz
prosedürü kabul edilmi ştir. Öncelikle şunu belirmek gerekir
ki, m. 439/IV'de belirtilen istisna d ışında (doğrudan ilk de-
rece mahkemesi kararına karşı temyiz), ancak istinaf sonucu
verilen karara kar şı temyize başvurmak mümkündür.

5236 say ıl ı kanunun 20. maddesi gereğince, yeni kanun
yolu sistemi ile birlikte karar düzeltme kalkacakt ır. İstinaf in-
celemesinin eksikliğiııi, bir noktada tamamlamak üzere kabul
edilen temyiz-karar düzeltme ili şkisi, yeni kanun yolu siste-
mi ile birlikte ortadan kalkmaktad ır. Bundan sonra, istinafta
verilen karara karşı temyiz incelemesi yap ılacak, temyizden
sonra ayrıca karar düzeltme yoluna ba şvurulamayacaktır.

5236 say ı l ı kanunla değişik 429. maddeye göre, kanun ya-
ranna temyiz yolu, istinaf da dikkate alınarak düzenlenmiş-
tir. Bilindiği üzere, kanun yararına temyiz, sadece kesinleş-
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6 1	 miş kararlara karşı mümkündür ve hukuki yanl ışlığa dikkat

çekmek, bu tür yanl ışlarm tekrarlanmasm ı önlemek amacına
hizmet etmektedir. 429. maddenin birinci f ıkras ına göre: " İlk

derece ınahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri-
nin kesin olarak verdikleri karariarla, istinaf veya temyiz inceleme-
sinden geçmeden kesinle şmiş bulunan kararlara karşı, yürürlükte-

ki hukuka ayk ı rı bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanl ığı veya

Yargıtay Cumhuriyet Bağsavcı lığı taraJindan kanun yarar ına teın-

yiz yoluna başvurulur". Maddenin ikinci f ıkras ında ise, kanun
yararına temyizin sonuçları belirtilmiştir: "Temyiz istemi Yar-
gı tayca yerinde görüldüğü takdirde, karar kanun yarar ı na bozulur,
Bu bozma, kararın hukuki sonuçlar ın ı ortadan kald ı rmaz."
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HANGI KARARLARA KAR ŞI TEMYİZ YOLUNA
BAŞ VIIRIILABİLİR?

Hangi kararlara karşı temyiz yoluna ba şvurulabileceği
427. maddede genel olarak düzenlenmiştir. Buna göre, bölge
adliye mahicemesince verilen temyizi kabil nihai kararlar ile
hakem kararlanna kar şı temyiz yoluna başvurulabilecektir.

Davada haklı ç ıkan taraf da hukuki yararmın bulunmas ı -
şartıyla temyiz yoluna başvurabiir.

Hangi kararlara karşı temyiz yoluna başvunılamayacağı
ise, 428. maddede say ılmak suretiyle belirtilmiştir. Buiıa göre,
temyizi kabil olmayan kararlar şunlard ır:

• Miktar veya değeri kanunda belirtilen sınırı geçme-
yen (bu s ınır her y ıl yeniden değerleme oranına göre tespit
edilmektedir) davalara ilişkin kararlar. Alacağın bir kısmı-
nın dava edilmi ş olması durumunda, kesinlik smın alacağın
tamamına göre belirlenir. Alaca ğm tamam ının dava edilmi ş
olması halinde, kararda asıl istemin kabul edilmeyen bölümü
bakımından bu sınırı geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.
Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer
taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle karan temyiz ede-
bilir.
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6 2 • HUMK m. 8'de gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti
Kanunu'ndan doğup ta şmmaz ın aynına ilişkin olan davalar
hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine
girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.

• Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri
arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek için veri-
len kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar

Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.

İrs ve soy bağma ilişkin sonuçlar doğuran davalar ha-
riç olmak üzere, nüfus kay ıtların ın düzeltilmesine ilişkin da-
valarla ilgili kararlar.

• Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakim-
lerinin davay ı görmeye hukuki veya fiili engellerinin çıkmas ı
halinde, davanın o yargı çevresi içindeki ba şka bir mahkeme-
ye nakline ili şkin kararlar.

Yukanda belirtilenler d ışında, geçici hukuki koruma
kararları hakkında, daha önce aç ıklandığı üzere istinafa baş-
vuru mümkün olsa da (özellikle ihtiyati haciz bak ımından)
istinaftan sonra temyiz yoluna başvurulamaz. Ayrıca, ara ka-
rarların ın da tek başına temyizi mümkün değildir.

İlk derece mahkemesinin kararlanna kar şı, kural olarak
doğrudan temyiz yoluna başvurulamaz. Ancak, 439. madde-
de bu konuda bir istisna getirilmi ştir. Yargıtay, bölge adliye
mahkemesinin, ilk derece mahkemesi karar ını kaldırıp dava-
nın esastan reddine ili şkin verdiği kararını, temyiz üzerine ta-
mamen ya da kısmen bozarsa, dosyay ı kararı veren ilk derece
mahkemesine veya uygun görece ği diğer bir ilk derece mah-
kemesine gönderir. Bu durumda, dosya kendisine gönderilen
ilk derece mahkemesi, bozmaya uyarak bir karar verirse, boz-
madaı-ı sonra verilen bu ilk derece mahkemesi karanna kar şı
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kanun yolu olarak artık bölge adliye mahkemesinde istinafa
değil, doğrudan temyize ba şvurulur. Zira Yargıtay bölge ad-
liye mahkemesinin kararım yanlış bulmuş, dosyayı yeniden
karar vermesi için ilk derece mahkemesine göndermi ş, ilk de-
rece mahkemesi de bu bozmaya uymu ştur. Tekrar ayn ı kara-
nn bölge adliye mahkemesine gönderilmesi demek, ilk dere-
ce mahkemesinin kararının tekrar kald ırılabileceği ihtimalini
göze almak demektir. Kanun koyucu bu gereksiz uzaman ın
önüne geçmek için böyle bir istisnaî düzenleme yapm ıştır.

91



Sorularla istinaf

1"111 YOL tINA BAŞVURMAK İÇİN
63 HANGİ SEBEPLERİN BULUNMASI

VE HANGİ GEREK ÇELERE DA YANILMASI GEREKIR?

Temyiz yoluna ba şvurmak için hukuki bir hataya dayan-
mak gerekir. Zira temyizde sadece hukuki yönden inceleme
ve denetim yapılacaktır. Nitekim 5236 say ı l ı kanunla yapılan
değişiklikten önce, bozma sebepleri aras ında say ılan "meselei
maddiyenin takdirinde hata edilmesi" yeni düzenlemede bozma
sebepterini belirten 437. maddeden ç ıkartılmıştır. Bu çerçeve-
de, artık Yargı tay' ın dolayl ı da olsa maddi vak ıa denetimini
yapmasını sağlayan kanuni temel de ortadan kaikm ışt ı r. Bu
genel açıklamalardan sonra, 437. maddeden hareket ederek
temyiz sebepleri şu şekilde belirtilebilir:

• Hukukun veya taraflar aras ındaki sözleşmenin yanl ış
uygulanmış olmas ı .

• Dava şartlar ına ayk ınlik bulunması .

• Taraflardan birinin davas ını ispat için dayand ığı delil-
lerin kanuni bir sebep olmaks ızın kabul edilmemesi.

Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri bu-
lunmas ı .

Görüldüğü üzere temyiz sebebi olabilecek hususlar, usül
hukuku veya maddi hukukun yanl ış uygulanmas ından kay-
naklanan hususlard ır,
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YARGITAY,

GÖSTERİLEN TEMYİZ SEBEPLERİ İLE BAĞLI MIDIR?

Yargıtay, temyiz irıcelemesinde gösterileri sebeplerle
bağlı değildir, kanunun aç ık hükmüne ayk ın gördüğü diğer
hususlan da inceleyebilir (m. 435). Burada dikkat edilirse, is-
tinaf incelemesi ile temyiz incelemesi arasmda bir fark ortaya
ç ıkmaktad ır. İstinafta, bölge adliye mahkemesi kamu düze-
nine ilişkin hususlar dışmda, istinaf sebepleri ile bağlıyken;
temyizde Yargıtay, temyiz sebepleri ile ba ğlı değildir. Zira,
istinafta maddi ve hukuki denetim yap ılmakta, gereğinde
yeniden hüküm verilmektedir. Oysa Yargıtay sadece hukuki
denetim yapmaktad ır. Fikim hukuku re'sen uygulayaca-
ğından (m. 76), hukukun do ğru uygulanıp uygulanmad ığını
denetleyen Yargitay da, kendisi sebeplerle bağlı olmadan in-
celeme yapabilecektir. Ancak, Yarg ıtay her halükArda usüli
müktesap hak, aleyhe bozma yasağı vs. sınirlamalara dikkat
etmek durumundad ır.
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6 5 TEMYZ YOLUNA
HANGI SÜREDE BAŞVUR ULMALIDIR?

Temyizi mümkün kararlar aleyhine tebli ğ tarihinden
itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabiir (m.
427/1).

İş yargılamas ında ise, bölge adliye mahicemelerince ve-
rilen nihai kararlara kar şı tebliğ tarihinden başlayarak sekiz
gün içinde temyiz yoluna ba şvurulabilir (İşMK m. 8/111).

icra mahkemesi kararlanna karşı istinaf süresi ayr ıca dü-
zenlenmiş olmasına rağmen, temyiz süresi konusunda özel
düzenleme yap ılmadığından yukarıdaki genel süreye tabi-
dir.
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TEMYİZ DİLEK ÇESİ NEREYE VERILECEKTIR?	 66

Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi
hukuk dairesine veya Yargıtay'rn bozmas ı üzerine hüküm
veren ilk derece mahkemesine (ilk derece mahkemesi karar ı-
nin doğrudan temyizi sadece 439. madde bakımından müm-
kündür - bu konuda bkz. yuk. soru 62) ya da temyiz edenin
bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine ya-
hut ilk derece mahkemesine verilebilir (m. 431). Şayet temyiz
dilekçesi, karan veren mahkemeden başka bir mahkemeye
verilmişse, temyiz defterine kaydolunur ve durum derhal ka-
ran temyiz edilen mahkemeye bildiriir (m. 431/ İİ).
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6 7 TEMYİZ DİLEKÇESİNDE
BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDIR?

Temyiz dilekçesinde nelerin bulunaca ğı 430. maddede
belirtiliniştir. Buna göre, temyiz dilekçesinde şu hususlar yer
almal ıd ı r:

Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki s ıfatları, ad ı, so-
yad ı ve adresleri.

• Bunlann varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ı, soyadı
ve adresleri.

• Temyiz edilen karann hangi bölge adliye mahkemesi
hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve say ıs ı .

• Yargı tay'm bozma kararı üzerine, bozmaya uygun ola-
rak ilk derece mahkemesince verilen yeni karar ın veya diren-
me kararma kar şı temyizde direnme karar ının, hangi mahke-
meye ait olduğu, tarihi ve say ısı .

• İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih.

• Kararın özeti.

• Temyiz sebepleri ve gerekçesi.

• Duruşma istenınesi halinde bu istek.
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• Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekili-
nin imzas ı .

Temyiz dilekçesinde kanunda say ılan tüm hususların
tamamen bulunmas ı aranmamıştır. Temyiz dilekçesi, temyiz
edenin kimliği ve imzas ıyla temyiz olunan katan yeteri kadar
belli edecek kay ıtlan taşımas ı halinde, diğer şartlar bulunma-
sa bile reddolunmay ıp temyiz incelemesi yap ılır.
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6 8 TEMYİZ DİLEK ÇESİNDE
NELERE DIKKAT ETMEK ÖNEM TAŞIMAKTADİR?

Temyiz dilekçesinde, bölge adliye mahkemesi (ya da
duruma göre ilk derece mahkemesi) tarafından yapılan yar-
gılamada ve verilen kararda usül hukuku ve maddt hukuk
bakım ından yanlışlıklara dikkat çekilmelidir. Bu çerçevede,
yargılama hukuku kurallarıyla maddi hukuk kurallarının,
taraflar arasmda varsa sözleşme hükümlerinin do ğru uygu-
lamp uygulanmad ığı tartışılmand ır. Somut olaya uygulana-
cak soyut hukuk kurallarınm doğru tespit edilip edilmediği
(aitlama faaliyetinin doğruluğu), bunun yahında soyut kural
doğru tespit edilse de, bunun somut olay içinde yerinde kul-
laml ıp kullamlmadığı, kanun, diğer mevzuat, sözle şme ve
yargı kararlan çerçevesinde doğru uygulanıp uygulanmad ı -
ğı (yorum ve uygulamanın doğruluğu) ortaya konulmal ıd ır.
Buna bağlı olarak, özellikle istinaf incelernesinin de, niteliği-
ne uygun yap ı l ıp yap ılmadığı da temyizin konusunu olu ştu-
racaktır.
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TEMYİZ BAŞVURUSUNDA
ÖDENMESİ GEREKEN HARÇ VE

GIDERLER NELERDIR?

Bu konuda 432. maddedeki at ıf sebebiyle 426D madde-
si kıyasen uygulanacaktır. Yulcanda istinaf başvurusunda
açıklanan hususlar (Bu konuda bkz. yuk. soru 31'deki aç ık-
lamalar) k ıyasen temyizde de geçerlidir. Ancak, Harçlar
Kanunu'ndaki temyiz harçlanna ilişkin hükümlere uygun
davranılmal ıd ır. Bu konuyla ilgili olarak, temyiz ba şvurusun-
da ba şvuru harcı alinmayacağına ilişkin 1965 tarihli Içtihad ı
Birleştirme Karar ı 'nın da göz önünde tutulmas ı gerekir (IBK,
10.05.1965, 1/1 - RG, 07.07.1965, S. 12042). Ancak, bu IBK'ya
rağmen uygulamada zaman zaman temyizde başvuru harc ı
alınabilmektedir.
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TEMYİZ BAŞVURUSU USÜLÜNE UYGUN DE ĞİLSE70 VEYA ÖDENMESİ GEREKEN HARÇ VE GIDERLER
ÖDENMEZSE BUNUN SONUCU NEDIR?

Bu konuda da 432. maddedeki at ıf sebebiyle 426D mad-
desi ve 426F maddesi kıyasen uygulama alanı bulacaktır (Bu
konuda bkz. yuk. soru 32'deki aç ıklamalar).
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TEMYIZ DİLEK ÇESİ ÜZERİNE
KARŞI TARAFIN

BUNA CEVAP VERME İMKAN VE SÜRESİ NEDIR?

Yine 432. maddenin atfı sebebiyle, bu konuda 426C
maddesi kıyasen uygulanacakt ır. Buna göre, temyize cevap
süresi, temyiz dilekçesinin tebli ğinden itibaren 15 gündür.
Temyize cevap dilekçesi karar ı veren mahkemeye (bölge ad-
liye mahkemesi ya da 439. maddedeki durumda ilk derece
mahkemesi) ya da bu mahkemeye gönderilmek üzere ba şka
bir yer mahkemesine verilebilir.
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TARAFLARDAN BIR! TEMYİZE BAŞ VURUP72 DİĞER TARAF BAŞVURMAZSA,
KATILMA YOLUYLA TEMYIZ İMKANI VAR MIDIR?

Yukandaki cevaplarda olduğu gibi 432. maddedeki atıf,
426M maddesinin k ıyasen uygulanmas ı sebebiyle katılma
yoluyla temyize de imkan tan ımaktadır. Temyiz hakkı bu-
lunmayan ya da temyiz süresini kaçırmış olan taraf, verece ği
temyize cevap dilekçesi ile katı lma yoluyla temyiz hakkına
sahiptir. Eğer katılma yoluyla temyize başvurulrnuşsa, ilk
temyiz talebinde bulunan tarafa aynca 15 günlük cevap süre-
si tanınmal ıd ır (m. 426F-J/I).

Temyiz yoluna başvuran, bu ba şvurusundan feragat eder
veya talebi temyizde ön inceleme a şamasmda reddedilirse,
katılma yoluyla temyiz talebi de reddediir (m. 426H/II).
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TEMYİZ YOLUNA BAŞVUB ULMASINDAN SONRA NE
GİBİ İŞLEMLER YAPILMALIDIR VE

SONUÇLARİ NELERDIR?

Bu konuda da 432. maddenin at ıf hükmü dikkate alm-
mal ıdır. Buna göre, temyize ilişkin karşıl ıkl ı dilekçelerin ve-
rilmesi tamanıland ıktan ve bu konudaki süreler geçtikten
sonra, kararı veren mahkeme (bölge adliye ve 439. maddede-
ki durumda yerel mahkeme), dosyay ı usülüne uygun ve dizi
listesine bağl ı olarak Yarg ıtay' ın ilgili dairesine gönderir (m.
426Gm!).

Burada temyizden feragat konusu üzerinde durmak ge-
rekir. Yine bu konuda da at ıf sebebiyle 426İ maddesi kıyasen
uygulanacakt ır. Taraflar, kararın usülüne uygun şekilde ken-
dilerine tebliğinden önce, temyizden feragat edemezler (m.
4261/l). Zira, henüz daha do ğmuş bir temyiz hakk ı mevcut
değildir. Kararın tebliğirıden sonra başvuru hakkı doğunca,
temyiz başvurusundan feragat mümkün ve geçerlidir.

Karann tebliğinden sonra, taraflar bu haklann ı süre-
sinde kullanmayarak veya aç ıkça vazgeçerek, başvuru dahi
yapmadan haklar ından feragat edebilirler. Bu durumda baş
vuru hiç yapılmamıştır. Ancak temyiz yoluna ba şvurulmuş
ve bu arada feragat söz konusu olmu şsa, o zaman dosyanın
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İ 3 Yargitay'a gönderilip gönderilmedi ği önemlidir. Dosya he-
nüz Yargıtay'a gönderilmemişse, karar ı veren mahkeme fe-
ragat sebebiyle do ğrudan başvurunun reddine karar verir.
Dosya Yargıtay'a gönderilmiş ve henüz karara ba ğlanmadan
bir feragat ortaya ç ıkmışsa, o zaman ne yap ılması gerektiği
açık değildir. Zira, atıf yap ılan hüküm olan 426İ maddesine
göre, bölge adliye mahkemesinde feragat söz konusu ise,
bölge adliye mahkemesi başvuruyu feragat sebebiyle kendisi
reddedecektir (m. 4261/11). Ayn ı hükmün temyizde de birebir
uygulanıp uygulanamayaca ğı tartışılabilir. Ancak, asıl hak-
tan değil, temyiz başvurusundan feragat olduğundan, ilgili
Yargıtay dairesinin temyiz ba şvurusunun reddine karar ver-
mesi mümkündür.
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TEMYİZE BAŞVURUNUN

KARARIN İCRASINA ETKISI NE OLACAKM?

Bu konu 433. maddede düzenlenmi ştir. Buna göre, ki şi-
ler ve aile hukukuna, ta şınmaz mala ve bununla ilgili ayni
haklara ilişkin kararlar dışında, temyiz karar ın icrasırıı dur-
durmayacaktır. Temyizin icraya etkisini düzenleyen 433.
madde ile istinaf ba şvurusunun icraya etkisini düzenleyen
426J maddesi birbirine paralel düzenlemelerdir. Bu sebeple,
yukanda 37. soruda yap ılan açıMmalar temyize paralel ve
temyizin niteliği göz ônünde tutularak dikkate al ınmal ıd ır.

icra ve iflas Kanunu'nun konuyla ilgili 36. ve 40. madde-
leri de istinaf ve temyizin icraya etkisini birlikte ayn ı şekilde
düzenlenmi ştir. Ancak, her iki yolun niteliği ve verilen karar-
lar farkl ı olduğu için buna dikkat çekilmi ştir. Örneğin, "isti-
nafbaşvurusunun reddi" yerine "onarna", "istinafbaşvurusunun
hak/t bulunmas ı " yerine "bozma" ifadeleri doğru bir şekilde
kullan ılmıştır.

İstinafta, istinaf başvurusunda icrası tartışılan karar, ilk
derece mahkemesi kararı iken, temyizde icras ı tartışılan ka-
rar, kural olarak bölge adliye mahkemesinin kararıdır (439.
maddedeki durumda ise ilk derece mahkemesi karand ır).

Burada temyizle istinaf arasındaki önĞmli bir fark, icra-
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74 	 nın geri bırakılması için alınan teminatm iadesi ile ilgilidir. ts-
tinaf başvurunun hakh görülmesi halinde teminat ın iadesine
bölge adliye mahkemesi karar verirken, hükmün Yarg ıtay'ca
bozulması halinde, bozman ın mahiyetine göre teminatın geri
verilip verilmeyeceğine mahkemesince kesin olarak karar ve-
rilecektir ( İlK m. 36/V).

icra mahkemesi kararlanna kar şı istinaf yoluna başvu-
nılmas ından sonra temyize ba şvurulmas ı halinde, bu konuda
İİK m. 364/III'e göre, temyiz yoluna ba şvuru satıştan başka
icra işlemlerini durdurmaz.

106



Sorularla istinaf

TEMYIZ İNCELEMESİ
HANGI AŞAMALARDAN OLUŞMAKTADıR?.

İçerikleri aynı olmasa da temyiz incelemesi de istinaftaki
gibi temelde iki aşamal ıd ır. Önce bir ön inceleme yap ılacak,
ön incelemede aranan hususlar tamsa esastan incelemeye ge-
çilecektir.
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TEMYİZDE ÖN İNCELEMENİN76 KAPSAMı VE KONUSU NEDIR?

Temyizde ön incelemenin nasıl yapılacağı hakkmda 432.
maddede, doğrudan istinaftaki ön incelemeye ilişkin 426L
maddesine atıf vard ır. Bu sebeple, istinafta ön incelemeye ili ş-
kin yap ılan aç ıklamalar burada da geçerlidir. Sadece, temyiz
bakımmdarı kıyasen bir uygulamaya gidilecektir. Bu konu-
da yukarıda 39. soruda yapılan açıklamalar göz önünde bu-
lundurulmal ı, orada bölge adliye mahkemesi denilen yerler
Yargıtay ve temyiz, ilk derece mahkemesi denilen yerler ise,
kararı veren mahkeme (kural olarak bölge adliye mahkemesi,
istisnaen ilk derece mahkemesi) olarak anla şılmalıd ır.

Burada, bölge adliye mahkemelerinin yap ısı ile Yargı-
tay' ın yapıs ı da göz önünde bulundurulmal ıd ır. örneğin, isti-
naf mahkemelerinde tetkik hakimli ği müessesi olmad ığından
bu konulardaki tüm incelemeleri bölge adliye mahkemesinin
ilgili dairesi heyeti veya bir üye yapacakken, Yargıtay da ilk
inceleme bir tetkik hakimi taraf ından gerçekleştirilerek heye-
te sunulacaktır.
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TEMYJZDE ÖN İNCELEME NASIL YAPILIR?

Temyizde ön incelemenin yap ı lış şekli konusunda da
432. maddenin atfı sebebiyle 426L maddesi dikkate almaca-
ğmdan bu konuda yukanda 40. soruda verilen cevap dikkate
alınmal ıdır. Şüphesiz burada da temyizin özellikleri dikkate
alınarak kıyasen uygulama yoluna gidilecektir. Örne ğin, ön
inceleme sonunda Yargıtay daireleri arasmda iş dağılımı ba-
k ımından bir uyuşmazlık ortaya çıkarsa, başkanlar kurulu bu
konuda son kararı verir (YarK m. 17).
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TEMYİZDE ESASTAN INCELEME78 NASIL VE HANGI KAPSAMDA YAPILIR?

Temyizde esastan incelemenin şekli, istinaftan tamamen
farklıdır. Zira istinafta incelemenin nas ıl yap ılacağını belirten
426N maddesi, temyizde uygulanmaz. Yargıtay' in hüküm
mahkemesi olmamas ı sebebiyle, yerinde inceleme yapmas ı ,
tahkikat anlam ında duruşma açmas ı, keşif, bilirkişi gibi in-
celemelere gitmesi, maddi yönden de yarg ılama yap ıp karar
vermesi söz konusu değildir. Temyiz incelemesinin yürütü-
lüş şekli, Yargıtay Kanunu hükümlerine göre gerçekle ştirile-
cektir.

Yargıtay incelemesi, hukuki yönden olacakt ır. Yargıtay,
kararı temyiz edilen mahkemenin (bölge adliye mahkemesi,
istisnaen ilk derece mahkemesi) karanru, yargılama hukuku
ile maddi hukuk bakımmdan inceleyip de ğerlendirecektir.
Yargıtay, yapacağı incelemede taraf!ann ileri sürdükleri tem-
yiz sebepleri ile bağli olmay ıp, kahunun açık hükümlerine
aykın gördüğü diğer hususları da irıceleyecektir (m. 435/1).
Her ne kadar kanunda "kanunun aç ık hukumierine aykınlık"tan
söz edilnıişse de, bunu hukuka aykırılık olarak anlamak ye-
rinde olacaktır.

Yargıtay incelemesinde özellikle nelerin gözetilmesi ge-
rektiği konusunda, bozma sebeplerini belirten 437. maddenin
dikkate alınması zorunludur.
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TEMYİZ İNCELEMESİNDE
DURUŞMA YAPILMASI ZORLINLUMUDUJI?	 79

Yargıtay, temyiz incelemesini kural olarak dosya ilie-
rinden yapar. İstinafta yargılama da yap ıldığmdan, asil olan
duruşma açılması iken, temyizde asıl olan dosya üzerinden
işlem yapilmasıd ır. 432. maddenin atf ı sebebiyle, ön incele-
mede 426L maddesi uygulanacağından, ön inceleme duru ş-
ma yapılmadan gerçekleştirilir. Temyizde esastan incelemede
ise, 435. maddenin ikinci fıkras ınm birinci cümlesi gereğince,
yine as ıl olan duruşmasız dosya üzerinden incelemedir. An-
cak, baz ı hallerde duru şma yapılması istenebilir. Bu hallerin
neler olduğu kanunda belirtilmiştir (m. 435/I1):

Miktar veya değeri kanunda belirtilen s ının aşan da-
valar.

• Tüzel kişiliğin feshi davalan.

• Genel kurul kararlarının iptali davaları .

• Evlenmenin butlanı veya iptali davalan.

• Boşanma veya ayr ı l ık davaları .

• Velayet, soy bağı ve kısıtlama davaları .

Yukarıda belirtilen davalarda, taraflar duruşma yapıl-
masın isteyebilir. Ancak, Yargıtay bu snıırlama ve taleple de
bağlı olmadan bilgi almak üzere kendiliğinden duruşma ya-
pılmasına karar verebilir (m. 435/IV).
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80 TEMUZDE
 DLIRIJŞMALI İNCELEME NE ŞEKİLDE OLACAKTIR?

Temyizde duruşma yap ılmas ına karar verilen hallerde,
Yargıtay duruşma gününü belirleyerek taraflara bildirir. Teb-
liğ gideri verilmeyen durumlarda, taraflarm duru şma talep-
teri dikkate al ınmaz; gider eksik ödenirse, yedi günlük kesin
süre verilir, bu süre içinde de tamamlanmazsa duru şma tale-
binden vazgeçilmiş say ıhr ve dosya üzerinden inceleme yap ı-
l ır (m. 435/I1). Duruşma günü belirlenmi ş olmas ına rağmen,
iki taraf da gelmezse yine dosya üzerinden inceleme yapıla-
rak karar verilir (m. 435/V). Duru şma yap ılan durumlarda,
duruşmada karar verilemiyorsa, en geç yirmi gün içinde tem-
yiz incelemesinin karara ba ğlanması gerekir (m. 435/Vİ).

Yargıtay da duruşma yap ılmasma karar verilen hallerde,
ilk derece mahkemesi ya da bölge adliye mahkemesindeki
gibi tahlcilcatın yürütülmesi anlamında değil, hukuki tartışma
yapmak ve taraflarm bu konudaki dayanalciar ını dinlemek
üzere duru şma yapılmalıdır.
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TEMYİZDE
INCELEMENIN TEMEL ÖZELLIKLERI NELERDIR?

Temyizdeki inceleme, hukuki denetim amacma uygun
olarak yapılmal ıdır. Yargıtay' ın bunun dışına çıkarak ince-
leme yapmas ı demek, bölge adliye mahkemesinin görevini
üstlenmesi demektir. Şüphesiz, bu konuda taraf vekilleri de
dilekçelerini temyiz incelemesini kolayla ştıracak ve hukukî
denetime elveri şli olacak şekilde yazmal ıd ırlar.

Temyiz incelemesi, istinaftakinden farkl ı olarak salt de-
netim incelemesidir. Oysa istinafta hem denetim hem de ge-
reğinde yeniden karar vermek üzere bir inceleme yap ılmak-
tad ır. Bu farkl ı l ık her zaman göz önünde bulundurulmalidır.

Yargıtay, duruşma yap ıl ıp yap ılmayacağma karar ver-
meli ve duruşma yap ılacaksa yukarıdaki sorudaki açıklama-
lar dikkate al ınarak inceleme yapılmal ıd ır.

Kanunda ivedi oldu ğu belirtilen dava ve işlerin öncelikle
inceleneceği belirtildiğinden buna da dikkat edilmelidir (m.
435/VJI).
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TEMYIZ SONUNDA VERILECEK KARARLAR İN82 TEMEL ÖZELL İKLERİ VE İSTİNAFTAKİ
KARARLARLARDAN FARKı NEDIR?

Temyiz sonunda verilecek kararlar, yukanda aç ıklanan
incelemenin niteli ği ile doğrudan ilgilidir. Temyizde sadece
denetim amacı söz konusu olduğundan ve bu denetim de
hukuki yönden yapıldığından, buna uygun kararlar verile-
cektir. Bu sebeple, temyiz sonunda, kural olarak ya alt derece
mahkemesi kararı doğru bulunarak, karar k ısmen veya ta-
mamen "ohanacak" veya doğru bulunmayarak "bozulacak"tır.
Temyizde, istinaftan farkl ı olarak, alt derece mahkemesi ka-
rannın yerine geçilerek yeniden karar verilmesi söz konusu
olmayacaktır. Özellikle bozmadan sonra, yeni bir karar veril-
mesi gerekiyorsa, o karar ı verecek olan alt derece mahkeme-
sidir. Sadece düzelterek onama halinde Yarg ıtay' ın şeklen bir
karar vermesi söz konusudur.

Burada, Yargıtay'm ilk derece mahkemesi olarak yargı-
lama yap ıp karar verdiği özel durumlar çok istisnai oldu ğun-
dan onlar, yap ılan açıklamaların tamamen dışında tutularak
düşünülmelidir.
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TEMYİZDE
ESASA İLİŞKİN OLMAYAN KARARLAR NELERDİR?

Temyizde bazen i şin esas ıyla (yani doğrudan gerçek bir
temyiz incelemesi olmadan) ilgili olmayan kararlar verilebil-
mektedir. Bu durumlar onama ya da bozma karar ı yerine,
geri çevirme veya ret karan gibi kararlard ır. örneğin, tebli-
gatla ilgili eksikli ğin bulunmas ı, yanlış dosyanm gönderil-
mesi, dosyada muhafazas ı gereken bir delilin ya da dosyanın
parças ı olan dosya veya evrakın dosya içine konulmamas ı
hallerinde, dosya mahalline geri çevrilir ve eksilcii ğin tamam-
lanmas ı istenir.

Özellikle ön incelemeden geçmeyen durumlarda ise,
temyiz istenil reddedilir. Burada asl ında, alt derece mahke-
mesinin (temyizi kabil olmayan bir karar, süresinden sonra
temyiz gibi) temyize göndermemesi gereken bir dosya gön-
derilmiştir. Böyle durumlarda temyiz istemi reddedilecek,
temyiz istemi hakkında bir karar verilmeyecektir.
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84 TEMWZDE
 ESASA İLİŞKİN KARAR TÜRLERİ NELERDIR?

Yukarıda belirtildiği üzere, temyizde i şin esas ıyla ilgili
olarak "onama", "düzelterek onama" veya "bozma" kararlan ve-
rilecektir. Bu konuda, bugüne kadar süregelen uygulamadan
bir farklihk yoktur. Sadece bu kararlarm sonucu ve etkisi,
daha farklı olacaktır. Zira onanan veya bozulan karar, kural
olarak bölge adliye mahkemesi karand ır. Yani, ilk dereceden
geçmiş, ardından istinaf incelemesi yap ılmış bir karar gözden
geçirilmekte, hukuki yönden doğruluğu denetlenerek bir ka-
rar verilmektedir. Dolay ıs ıyla böyle bir karar verilirken, sa-
dece kararı incelenen alt derece mahkemesinin (bölge adliye
mahkemesi) değil, ondan önce verilmi ş karar ya da kararla-
rm da mutlaka göz önünde tutulmas ı gereklidir. Aksi halde
sağl ıklı bir değerlendirme ve karar mümkün olmayacaktır.
Çünkü, doğru bir hukukî değerlendirme, tüm yarg ılama aşa-
malannın dikkate al ınması ile tam olarak sağlanabilecektir.
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TEMYİZDE ONAMA VE DÜZEL TEREK ONAMA
KARARI NASIL OLACAKTIR?

Temyiz incelemesi sonunda gönderilen dosya ve verilen
karar çerçevesinde, yargılamada ve kararda bir yanl ışlık yok-
sa, temyizen karan incelenen mahkemenin karar ı onanacak-
tır.

Temyiz incelemesine Mbi kararda, baz ı maddi ve usüli
hatalar yapılmış olmakla birlikte, bu hataların boyutu ve nite-
liği yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyecek nitelikte
ise, Yargıtay bu karar ın sonuç kısmını değiştirerek ve düzel-
terek onayabilir (m. 436/I4. Kararlann düzeltilerek onanma-
s ı hali, inceleme konusu dosyada taraflar ın kimlikleri, yaz ım
hataları, hesap hataları ile ifade yanl ışliklan dunımmıda da
uygulanabilir (m. 436/ili).

Alt derece mahkemesinin kararı, usüle ve kanuna uygun
olmakla birlikte, gösterilen gerekçe doğru bulunmazsa, ge-
rekçe değiştirilerek ve düzeltilerek onanır (m. 436/IV).

Yargıtay, onama kararında onadığı kararm hukuk kural-
larına uygunluk gerekçesini göstermek zorundad ır (m. 436/
1). Bu hükümle birlikte, Yargıtay'm bugüne kadar s ıklıkla uy-
guladığı "formül ortama" şeklindeki davranışını da terk etmesi
gerekir. Aksi halde, kendisi hukuki denetim yapan temyiz
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8 5	 mahkemesi, açık kanun hükmüne aykırı bir davranış sergile-
miş olacaktır. Şüphesiz ki, onanıa halinde bozmadaki kadar
ayrıntı l ı bir gerekçe yaz ılmayabilir. Ancak, en az ından temyiz
yoluna başvuran taraflar, bir tak ım somut hukuki gerekçeler
ortaya koyarak bozma istemi şlerse, bu temyiz sebeplerinin
neden kabul edilmedi ği belirtilmelidir. Eğer tarafların ciddi
ve somut temyiz gerekçeleri yoksa, o zaman kısa bir onama
kararı yeterli görülebilir.

Yeni dönemde karar düzeltme yolu kalkmış olacağıPdan,
onama karanyla birlikte karar, şekli anlamda kesinleşecektir.

Yargıtay' ın onama kararı, mahkeme yaz ı işleri müdürü
tarafından derhal taraflara tebliğ edilir. Tebliğ giderleri, tem-
yiz dilekçesiyle birlikte, temyiz isteminde bulunandan pe şin
olarak al ınır. Bu giderlerin ödenmemesi halinde 426/ D mad-
desi hükmü uygulanır (m. 438) (bu konuda bkz. yük. soru
32).
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TEMYİZDE
BOZMA KARARININ KAPSAMI NASIL OLACAKTIR?

Yargıtay, tarafların ileri sürdüğü sebeplere dayanarak
katan bozabileceği gibi, re'sen tespit ettiği hukuka aykırı-
l ıkları nazara alarak da bozabilir (m. 435/1). Nelerin bozma
sebebi olaca ğı 437. maddede belirtilmi ştir (bu konuda aynca
bkz. yuk. soru 63). Bu çerçevede gerekli inceleme yap ılarak
karar verilebilir.

Yeni kanun yolu sistemi içinde de, aleyhe bozma yasa-
ğın ın uygulamp uygulanamayaca ğı akla gelebilir. Yargıtay
temyiz sebepleri ile ba ğlı olmadığından, sadece taraflardan
birisi temyiz yoluna ba şvurmuş, diğer taraf başvurmanuşsa,
başvuranın daha aleyhine kararı bozabilir mi? Aleyhe bozma
yasağı HUMK'da aç ıkça dazenlenmemiş olsa da, Yarg ıtay'm
bugüne kadar verdiği kararlar, doktrindeki görü şler dikkate
al ınd ığında, aleyhe bozma yasağının kaynağı, temelde usüli
müktesep hak, tasarruf ve taleple ba ğlılık ilkelerine dayan-
maktad ır. Zira, karşı taraf, karan temyiz etmemi ş olmakla,
temyiz başvurusunda bulunan taraf lehine usüli bir müktesep
hak oluşmuştur; bir tarafın temyiz etmediği kararı, tasarruf
ilkesinin bir sonucu olarak onun lehine, temyiz eden aleyhi-
ne bozmak doğru olmayacakhr. Bu aç ıklamalar çerçevesinde,
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8 6	 aleyhe bozma yasa ğının kural olarak yeni kanun yolu siste-
mi içinde de uygulama alanı bulacağı sonucuna vanlabilir.
Buna göre, Yargıtay temyize konu karardalci hukuka ayk ınlık
hallerini tespit etmekle birlikte, eğer bu tespit aleyhe bozma
yasağinı ihlal edi>orsa, bozma karar ı veremeyecek ve sade-
ce hukuka aykırılığa işaret etmekle yetinecektir. Taraflar da,
aleyhe bozma yasağının önüne geçmek istiyorlarsa, temyi.ze
cevap vermeleri ve katılmalar ı yararl ı olacaktır.
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BOZMA KARARINDAİV SONRA

HANGİ İŞLEMLER YAPILACAKTIR?

Yargıtay'm bozma katan da oliama katan gibi mahkeme
yazı işleri müdürü tarafından derhal taraflara tebliğ edilir.
Tebliğ giderleri, temyiz dilekçesiyle birlikte, temyiz istemin-
de bulunandan peşin olarak alınır. Bu giderlerin ödenmemesi
halinde 426/D maddesi hükmü uygulanır (m. 438) (bu konu-
da bkz. yuk. soru 32).

Burada onama karanndan farklı olarak asıl sorun,

Yargıtay'm bozma kararından sonra dosyanın bölge adliye
mahkemesine mi, ilk derece mahkemesine mi gönderileceği
hususudur. Kanunda bu konuda ikili bir ayrım yapılmıştır:

Yarğıtay' ın kısmen veya tamamen bozmas ı, bölge ad-

liye mahkemesinin ba şvurunun esastan reddi hakkındaki

kararına ilişkinse, bölge adliye mahkemesi karar ı bozularak

dosya, kararı veren ilk derece mahkemesine veya uygun gö-
rülecek diğer bir ilk derece mahkemesine, kararm bir örne ği
de bölge adliye mahkemesine gönderilir (m. 439/1). Çünkü,
bu durumda bölge adliye mahkemesi, istinaf başvurusunu

esastan reddetmiş olmakla, ilk derece mahkemesi karar ını
doğru bulmuştur. Bölge adliye mahkemesi karar ının temyiz

edilmiş olması, aslında dolaylı olarak ilk derece mahkeme-

9
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si karar ını temyiz etmek anlam ına gelmektedir. Bölge adliye

87 mahkemesi kararı bozulsa da, bölge adliye mahkemesine ye-
niden dosyay ı göndermek yararl ı olmayacaktır. Bu sebeple,
bu durumda, bölge adliye mahkemesi karan bozulmakta,
ancak bozmadan sonra yeniden karar vermesi için, dosya,
kararı veren ilk derece mahkemesine ya da uygun görülen
(örneğin gerçekten görevli ya da yetkili) di ğer bir ilk derece
mahkemesine gönderilmektedir. Bilgisi olmas ı için de, bu ka-
rann bir örneği bölge adliye mahkemesine gönderilecektir.

Yargıtay'm kısmen ya da tamamen bozma karan, böl-
ge adliye mahkemesinin düzelterek yeniden veya yeniden
esas hakkında verdiği karar hakkında ise, dosya, karan veren
bölge adliye mahkemesi veya uygun görülen di ğer bir böl-
ge adliye mahkemesine gönderiir (m. 439/I1). Çünkü, bölge
adliye mahkemesi ilk derece mahkemesi karann ı kaldırarak,
kendisi dava hakkında ya tamamen veya düzelterek yeni bir
karar vermi ştir. Böyle bir durumda, ilk derece mahkemesi
karanndan farkl ı yeni bir karar ortaya çıktığı için, bu kararı
veren bölge adliye mahkemesi karar ı uygun bulunmayarak
bozulmuştur. Bu halde, bozmadan sonra ya ayn ı bölge adli-
ye mahkemesine veya duruma göre uygun görülen di ğer bir.
bölge adliye mahkemesine dosya gönderilecektir.

Burada pratik bir aynm yap ılabilir. Bölge adliye mahke-
mesi karan temyiz edilse de, dava hakkında as ıl karar kimin
ise, bozmadan sonra dosya o yere gönderilmektedir.
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BOZMA KARARJİVDAN SONRA
DOSYA İLK DERECE MAHKEMESINE GÖNDERİLİRSE,

NELER YAPILAcAKTİR?

Bozma ilAmı ile dosyanın gönderildiği ilk derece mah-
kemesi, öncelikle bir duruşma günü tespit ederek, taraflara
bozma kararı ile birlikte davetiye ç ıkaracaktır. Her ne kadar
bu konuda sadece bölge adliye mahkemesi bak ımından bir
düzenleme yap ılmışsa da (m. 439/111), dosyan ın ilk derece
mahkemesine gönderilmesi halinde de aynı işlemler yapıl-
malidır. Bozmadan sonra ilk derece mahkemesi, duru şmada
taraflar ı dinledikten sonra, bozmaya uyma veya direnme ka-
ran verecektir. Buna göre:

Bozmaya uyulmas ı halinde: İlk derece mahkemesi,
Yargıtay'm bozma kararının doğru olduğunu düştinüyorsa,
bozma ilAmına uyma kararı verecektir. Bu uymadan sonra,
yeniden inceleme yapılması gerekiyorsa bu incelemeyi ya-
parak, değilse bozma doğrultusunda karar verecektir. İlk
derece mahkemesi, bozmaya uyduktan sonra usüli müktesep
hak ilkesine (ve bunun istisnalarma) uygun hareket ederek
karar vermelidir. İlk derece mahkemesinin bu yeni kararına
karşı da, şartlan varsa kanun yoluna ba şvurulabilir. Ancak,
burada özellik gösteren ve dikkat edilmesi gereken husus,
ilk derece mahkemesinin Yargıtay' ın bozma karanna uyma-
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sından sonra vereceği yeni karara karşı, artık istinaf yoluna

88 değil, doğrudan temyiz yoluna ba şvurulması gerektiğidir (m.
439/IV). Bölge adliye mahkemesi, bozmadan önceki ilk veri-
len yerel mahkeme karannı doğru bulduğıına göre, bozmaya
uymadan sonra verilen bu yeni karar ı yanlış bulma ihtimali
yüksektir. Bu ise, Yargıtay bozmas ı ve buna uyma ile çelişe-
ceğinden, kanun koyucu, hem bu çelişkiye imkan tanımamak
hem de gereksiz zaman kayb ının önüne geçmek için böyle bir
yolu kabul etmiştir.

• Önceki kararda direnilmesi halinde: Bozmadarı sonra
dosyanın gönderildiği ilk derece mahkemesi, duruşmalı in-
celemeden sonra yapacağı değerlendirme üzerine, Yargıtay
bozmasına karşı direnme karan verebilir. Böyle bir durumda,
önceki karar aynen korunsa da, direnme kararına uygun ye-
niden gerekçe yazılmal ıdır. Bu karara (yani ilk derece mah-
kemesinin direnme kararına) karşı da kanun yoluna başvu-
rulabilir, ancak burada da istinafa değil, temyiz yoluna ba ş-
vurulacaktır. Ancak direnme karar ı hakkında temyiz yoluna
başvurulduğunda, bu konudaki inceleme Yarg ıtay Hukuk
Genel Kurulu tarafından yapılacaktır (nı. 4391V). Direnme
kararmdan sonra Hukuk Genel Kumlu karanna uymak ve
o doğrultuda inceleme yap ılarak karar verilmek zorunludur
(m. 439/yI).
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BOZMA IC4RARJNDAN SONRA
DOSYA BÖLGE ADL İYE MAHKEMESINE

GÖNDERİLİRSE NELER YAPILACAKTIR?

Bozma ilamı ile dosyanın gönderildiği bölge adliye mah-
kemesi, öncelikle bir duru şma günü tespit ederek, taraflara
bozma karan ile birlikte davetiye çıkaracaktır (m. 439/111).
Bozma üzerine bölge adliye mahkemesi de, duru şmada ta-
rafları dinledikten sonra bozmaya uyma veya direnme karar ı
verecektir. Buna göre:

• Bozmaya uyulmas ı halinde: Bölge adliye mahkemesi de
ilk derece mahkemesi gibi, Yarg ıtay' ın bozma karannın dog-
ru olduğunu düşünüyorsa, bozma ilmma uyma karan vere-
cektir. Bu uymadan sonra, yeniden inceleme yapılmas ı gere-
kiyorsa bu incelemeyi yaparak, değilse bozma doğrultusun-
da karar verecektir, Bölge adliye mahkemesinde de bozmaya
uyulduktan sonra, usülî müktesep hak ilkesine (ve bunun
istisnalanna) uygun hareket ederek karar verilmelidir. Boz-
maya uyduktan sonra verilen bu yeni karara karşı da, şartları
varsa temyiz yoluna başvurulabilir.

• Önceki kararda direnilmesi halinde: Bozmadan sonra dos-
yanın gönderildiği bölge adliye mahkemesi, duruşmalı in-
celemeden sonra yapaca ğı değerlendirme üzerine, Yargıtay
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89 	 bozmas ına karşı direnme karan verebilir. Böyle bir durum-
da, bölge adliye mahkemesi önceki katan korusa da, direnme
kararına uygun yeniden gerekçe yazmal ıdır. Bu karara kar-
şı da temyiz yoluna başvurulabilir. Direnme karan hakk ın-
da temyiz yoluna başvurulduğunda, bu konudaki inceleme
mercii yukarıda da belirtildiği üzere Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu'dur (m. 439/V). Direnme karanndan sonra Hukuk
Genel Kurulu kararına uyulmak ve o doğrultuda inceleme
yap ılarak karar verilmek zorunludur (m. 439/V İ).
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YEM KANUN YOLU ÇERÇEVESINDE,
YAR GIL4MANIN YENİLENMESİ KONUSUNDA

BİR DEĞİŞİKLİK OLMUŞ MUDUR?

Yeni kanım yoluna ilişkin hükümlerin kabulünden son-
ra, yargılamanm yenilenmesi ile ilgili hükümlerde herhangi
bir değişiklik yapılmamıştır. Yargılamanın yenilenmesi, mev-
cut haliyle (m. 445-545) uygulanmaya devam edilecektir.
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9 1 YENİ KANUN YOLU SİSTEMİNİN
SAĞLIKLI UYGULANABILMESI içPv
AVUKATLARıN Göz ÖNÜNDE TUTMASI GEREKEN
HUSUSLAR NELERDIR?

Yeni kanım yolu sisteminin sağlıklı uygulanabilmesi
için, öncelikle avukatların mevcut bilgilerinin tümünü göz-
den geçirmeleri gerekmelidir. Çünkü, yeni kanun yolu yeni
bir anlayışı da birlikte getirmektedir. Bu yeni sistemde, ilk
derece mahkemesi yarg ılamas ında ortaya konulacak iddia,
savunma ve yargılama performansı daha da önem taşıyaca-
ğından, dava öncesi haz ırl ık ve ilk derecede izlenen yolun
önemi artacaktır. Zira, ilk derecede çizilen rota, özel durum-
lar dışında istinaf aşamasında değiştirilemeyecek, orada ileri
sürülen vak ıa ve delillerle bağlı kalınacaktır.

İstinaf bir kanun yolu olmasına rağmen, gerek dilekçele-
rin hazırlanması gerekse yargılama, temyizden çok farkl ıd ır.
Bu sebeple, iyi bir istinaf dilekçesi yazılmas ı ve istinafa ha-
zırlık önemlidir. İstinafta temnyizdeki gibi, kararın onanmas ı
ya da bozulmas ı istenemeyecektir. İstinafta verilmesi istenen
karann niteliğine uygun şekilde dilekçe yazılmalı ve talepte
bulunulmal ıdır.

Yeni düzenlemede, artık Yargıtay'm tüm ayrıntılara gi-
rerek inceleme yapması düşünülemez. Bu sebeple özellikle
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maddi vakıalarla ilgili ko ı-ıulann, istinaf aşamasmda iyi or-
taya konulmas ı zorunludur. Temyiz dilekçelerinde, sadece 	 -
yargılama hukuku ve maddi hukukun uygulanmas ındaki
yanlışl ıklara dikkat çekilmelidir.

Yargılama hukukunun, hakkın kazamlınas ı ve kaybedil-
mesinde önemli rol oynad ığı düşünüldüğünde, üç dereceli
hale gelen yargılama sistemimiz kar şıs ında, tüm bu aşama-
lardan önce, bu a şamalara uygun iyi bir haz ırlık yapılmas ı;
her aşamanın niteliğine uygun davranılması önem taşımak-
tad ır. Yargılamanm sağlıkl ı, doğru ve çabuk yürütülmesin-
de avukat önemli bir role ve göreve sahiptir. Bu görevin iyi
yerine getirilmesi halinde, yeni kanun yolu sistemi iyi işleti-
lecek, daha doğru ve sağlıkl ı kararlara ula şılmas ı daha ko-
lay olacak, hak ve adalet daha doğru dağıtılacaktır. Bilhassa
yeni sistemle ilgili olarak ilk ba şta, mahkemeler tarafından
baz ı yanlış l ıkların yapılması normaldir. Ancak, avukatlar ın
hazırl ıkl ı olmalan durumunda, onlara yard ımc ı olunup yol
gösterilerek yargı organlarının ve hakimlerin de yapacaklar ı
yanl ışl ıklann önüne geçilmesi mümkün olacaktır. Bu Avu-
katl ık Kanunu'nun 1. ve 2. maddesi gereğince, avukatlar için
hem hak hem de bir görevdir.
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YEN! KANUN YOLU SISTEMININ

92 SA ĞLııaı UYGULANABİLMESİ İÇİN 1M KİMLERİN
GÖZ ÖNÜNDE TUTMASI GEREKEN
HUSUSLAR NELERDIR?

Yukarıda avukatlar için söylenen birçok şey hakim-
ler için de geçerlidir. Hakimlerin ilk derecede, istinafta ve
Yargıtay'da, her aşamanın niteliğine uygun davranmas ı ve
yargılama yapmas ı çok ama çok önemlidir. Her bir a şama-
da yapılan yanlış l ık, bir soıüalci aşamada katlanarak daha da
büyüyecektir.

Yargılamayı as ıl yürütenin hakimler olmas ı, orılarm
sorumluluklannı daha da çok artırmaktadır. Şu anda maa-
lesef, yargılama hukuku, adeta kısmen uygulanan, metruk
hükümler haline gelmi ş, yargılama kesitleri iç içe geçmiş,
bir yargılama aşaması tamamlanmadan diğerine geçilir hale
gelmiştir. Yargılama kurallanna, çoğunlukla gerek avukatlar
gerekse hakimler tarafından özen gösterilmemektedir. Her
mahkemeye her hakime göre, adeta yeni bir yarg ılama usü-
ki oluşmuş, her avukatın bir usül anlayışı ortaya çıkmıştır.
Uygulamada yargılamalar bazen kanun hükümleriyle değil,
kanun hükümlerine de ayk ın mahkemelerin prensip kararla-
rıyla yürütülmektedir. Oysa yargılamanın haritas ı, yargılama
kuralland ır. Yanhş bir harita ile doğru bir hedefe vanlamaz.
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Uygulamada önce, haritan ın dışma çıkılmakta, sonra bu ka-
nıksanmakta, ard ında da yanlış sonuçlara varılmca şikayet
edilmektedir. Hafta çok yanl ış bir düşünce sonucu "teori ba ş-
ka uygulama başka" bir özdeyiş olarak yerleşmiştir. Yargılama
kanunu tek olduğuma göre, ortaya ç ıkan "başkalık", yargıla-
ma kurallarmın uygulanmay ıp "başkalaştrnlmış " olmasından
kaynaklanmaktadır.

Yeni sistemle birlikte, yeni bir anlayışla bu yanlı$lıklann
önüne geçilmeye çahşılmalidır. Çünkü hak ve adalet sadece
bir iş değil, toplumsal düzenin temelidir. Bu temeli korumak
mahkeme ve hakimlerin görevidir. Ayr ıca hukuku uygula-
mada hem yetkili hem de göfevli olan hakimler daha da titiz
davranmandır.
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9 3 HUKUK YARGILAMASI KONUSUNDA
YENI hAZIRLANAN TASARI'NIN KANUNL4 ŞMASI
HALINDE, YUKARIDA VERILEN BILGILER
GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRECEK MİDİR?

Hukuk yargılamas ına ilişkin tasanda (Hukuk Muhake-
meleri Kanunu Tasar ıs ı), HUMK'da değişiklik yapan 5236
say ı l ı kanunla kabul edilen ve yukanda aç ıklanan sistemin
dışında yeni bir sistem kabul edilmemi ş, sadece baz ı küçük
ifade düzeltmeleri yap ılmıştır. Tasarı aynen veya mevcuda
yakm kanunlaştığı takdirde, yukarıda, sorular ve cevaplarla
ortaya konulmaya çalışılan sitemin ve düzenlemenin d ışında
bir yenilik söz konusu olmayacaktır.
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YEN! KANUN YOLU S İSTEMİ İLE İLGİLİ
TEMEL MEVZUAT'

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ
İLE BÖLGE ADLIYE MAHKEMELER İNİN

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ
HAKKINDA KANUN

(Kanun No: 5235 - RG, T. 07.10.2004, S. 25606)

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsain

MADDE 1. - Bu Kana adli yargı ilk derece mahkeme-
leri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş, görev ve yetki-
lerini düzenler.

Burada, konuyla ilgili tüm mevzuata değil, önemli ve temel
olanlanna yer verilmi ştir. Burada yer verilen düzenlemelerin bir
kısmı bağımsız bir kanun olarak uygulama alan ı bulmaktayken
(örneğin, 535 sayılı Adli Yargı Ilk Derece Mahkemeleri ile Bölge
Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında
Kanun böyledir), diğer bil' kısmı ise, ancak belirli bir kanunda
değişiklik yapmaktad ır (örneğin, 5236 sayıli Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun).
Ozetlilde değişiklik yapan kanunlar ın değişiklik yaptığı kanun
içindeki hükümlerle birlikte düşünülmesi yararl ı olacaktır.
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İlk derece mahkemeleri

MADDE 2. - Adli yargı ilk derece mahkemeleri, hukuk
ve ceza mahkemeleridir.

Bölge adliye mahkemelea

MADDE 3. - Adli yarg ı ikinci derece mahkemeleri, böl-
ge adliye mahkemeleridir.

İKİNCİ KISIM

Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri

BIRINCI BÖLÜM

Hukuk Mahkemeleri

Hukuk mahkemeleri.

MADDE 4. - Hukuk mahkemeleri, sulh hukuk ve asliye
hukuk mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan di ğer hukuk
mahkemeleridir.

Hukuk mahkemelerinin kurulu şu

MADDE 5. - Hukuk mahkemeleri, her il merkezi ile böl-
gelerin coğrafi durumdan ve i ş yoğunluğu göz önünde tutu-
larak belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kuru-
lunun olumlu görüşü alinarak Adalet Bakanlığmca kurulur.

Sulh hukuk ve asliye hukuk mahkemeleri tek hkimli-
dir.
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Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkeme-
de bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur ve mahkeme bir
başkan ve iki üye ile toplan ır.

Özel kanunlarla kurulan diğer hukuk mahkemelerinin
kuruluşuna ilişkin hükümler saklid ır.

İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahke-
melerinin birden fazla dairesi olu şturulabilir. Bu daireler nu-
maraland ırıl ır. Hukuk mahkemeleri aras ında iş dağılımi ya-
p ılmas ı ve iş dağılımına ilişkin esaslar HMcimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca belirlenir.

Hukuk mahkemeleri bulunduklar ı il veya ilçenin ad ı ile
arulır.

Hukuk mahkemelerinin görevleri

MADDE 6. - Sulh hukuk mahkemeleri, 18.6.1927 tarihli
ve 1086 sayı l ı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile di ğer
kanunlarda belirtilen görevleri yerine getirir.

Asliye hukuk mahkemeleri, sulh hukuk mahkemelerinin
görevleri dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan
her türlü dava ve i şler ile kanunlar ın verdiği diğer dava ve
işlere bakar.

Özel kanuniarla kurulan hukuk mahkemelerinin görev-
leri saklıd ır.

Hukuk mahkemelerinin yarg ı çevresi

MADDE 7. - Hukuk mahkemelerinin yargı çevresi, bu-
lundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden ba ğla-
nan ilçelerin idari s ınırlarıdır.
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Büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir bele-
diyesi smırları içindeki il ve ilçelerin ad ı ile anılan sulh veya
asliye hukuk mahkemelerinin yarg ı çevresi, il ve ilçe sm ırlan-
na bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkim-
lei ve Savc ılar Yüksek Kurukmca belirlenir.

Coğrafi durum ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak
bir hukuk mahkemesinin kald ınimas ına veya yargı çevresi-
nin değiştirilmesine, özel kanunlar ında yargı çevresi belir-
tilmemiş olan hukuk mahkemelerinin yargı çevresinin belir-
lenmesine, Adalet Bakanlığınm önerisi üzerine HMcimler ve
Savülar Yüksek Kurulunca karar verilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Ceza Mahkemeleri

Ceza mahkemeleri

MADDE 8.- Ceza mahkemeleri, sulh ceza, asli ye ceza ve
ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan di ğer ceza
mahkemeleridir.

Ceza mahkemelerinin kuruluşu

MADDE 9. - Ceza mahkemeleri, her il merkezi ile bölge-
lerin coğrafi dunımlan ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak
belirlenen ilçelerde Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunun
olumlu görüşü alinarak Adalet Bakanli ğınca kurulur.

Sulh ceza ve asliye ceza mahkemeleri tek hakimlidir.

Ağır ceza mahkemesinde bir başkan ile yeteri kadar üye
bulunur. Bu mahkeme bir başkan ve iki üye ile toplan ır.
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Özel kanmılarla kurulan di ğer ceza mahkemelerinin ku-
ruluşuna ilişkin hükümler sakl ıd ır.

İş durumunun gerekli ic ıldığı yerlerde ceza mahkemele-
rinin birden fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numara-
land ırılır.

Ceza mahkemeleri bulundukları il veya ilçenin ad ı ile
anılır.

Sulh ceza mahkemesinin görevi

MADDE 10. - Kanunlar ın aynca görevli kıldığı lüller
sakl ı kalmak üzere, iki yıla kadar (iki yıl dahil) hapis cezaları
ve bunlara bağl ı adli para cezalar ı ile bağımsız olarak hükme-
dilecek adli para cezalanna ve güvenlik tedbirlerine ili şkin
hükümlerin uygulanması, sulh ceza mahkemelerinin görevi
içindedir.

Asliye ceza mahkemesinin görevi

MADDE 11. - Kanunlarm ayr ıca görevli kıldığı lüller
sakl ı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin
görevleri dışmda kalan dava ve işlere asliye ceza mahkeme-
lerince bakılır.

Ağır ceza mahkemesinin görevi

MADDE 12. - Kanunlarm ayr ıca görevli kıldığı haller
saklı kalmak üzere, a ğırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet
hapis ve ön y ıldan fazla hapis cezalarmı gerektiren suçlarla
ilgili dava ve i şlere balcmakla ağır ceza mahkemeleri görev-
lidir.
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Diğer ceza mahkemelerinin görevleri

MADDE 13. - Diğer ceza mahkemeleri, özel kanunlarla
belirlenen dava ve i şleri görür.

Mahkemenin görevinin belirlenmesi

MADDE 14. - Mahkemelerin görevlerinin belirlefime-
sinde ağırlaştırıc ı veya hafifletici nedenler gözetilmeksizin
kanunda yer alan suçun cezasmın üst smm göz önünde bu-
lundurulur.

Ceza mahkemelerinin yarg ı çevresi

MADDE 15. - Ceza mahicemelerinin yarg ı çevresi, bu-
lundukları il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden ba ğla-
nan ilçelerin idari s ırurlarıd ır.

Ağır ceza mahkemeleri ile büyük şehir belediyesi bulu-
nan illerde, büyükşehir belediyesi s ınırları içerisindeki il ve
ilçenin ad ı ile anılan sulh veya asliye ceza mahkemelerinin
yargı çevresi, il veya ilçe s ırıırlanna bakılmaksızın Adalet Ba-
kanlığının önerisi üzerine Hkimler ve Savc ılar Yüksek Ku-
rulunca belirlenir.

Coğrafi durum ve i ş yoğunluğu göz önünde tutularak
bir ceza mahkemesinin kald ınlmas ına veya yargı çevresinin
değiştirilmesine, özel kanunlarında yargı çevresi belirtilme-
miş olan diğer ceza mahkemelerinin yargı çevresinin belir-
lenmesine, Adalet Bakanl ığının önerisi üzerine Hükimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Cumhuriyet Başsavcılığı

Cumhuriyet başsavc ılığın ın kurulu şu

MADDE 16. - Mahkeme kurulu şu bulunan her il mer-
kezi ve ilçede o il veya ilçenin ad ı ile amlan bir Cumhuriyet
başsavc ılığı kurulur.

Cumhuriyet başsavcılığında, bir Cumhuriyet ba şsavc ıs ı
ve yeteri kadar Cumhuriyet savc ısı bulunur. Gerekli görülen
yerlerde Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimler ve
Savcı lar Yüksek Kurulunun karanyla bir veya birden fazla
Cumhuriyet başsavcıvekili atanır.

Cumhuriyet ba şsavc ı lığın ın görevleri

MADDE 17.- Cuhıhuriyet başsavcılığmın görevleri şun-
lard ır:

1.Kamu davasının açılmas ına yer olup olmad ığına karar
vermek üzere soruşturma yapmak veya yaptırmak,	 -

2. Kanun hükümlerine göre, yargılama faaliyetlerini
kamu ad ına izlemek, buıilara katılmak ve gerektiğinde ka-
nun yollarına başvurmak,

3. Kesinleşen mahkeme kararlann ın yerine getirilmesi ile
ilgili işlemleri yapmak ve izlemek,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Cumhuriyet ba şsavc ıs ının görevleri

MADDE 18. - Cumhuriyet ba şsavcısmın görevleri şun-
lard ır:
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1. Cumhuriyet ba şsavc ı lığını temsil etmek,

2. Başsavc ı lığın verimli, uyumlu ve düzenli bir şekilde
çalışmasını sağlamak, iş bölümünü yapmak,

3. Gerektiğinde adli göreve ili şkin işlemleri yapmak, du-
ruşmalara katılmak ve kanun yollar ına başvurmü,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet ba şsavc ısının; ağır
ceza mahkemesinin yargı çevresinde görevli Cumhuriyet
başsavcılan, Cumhuriyet ba şsavc ıvekillerL Cumhuriyet say

-cılan ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi
vard ır.

Asliye ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcıs ının e yer
yargı çevresinde görevli Cumhuriyet savc ıları ile bağlı birim-
ler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi vard ır.

Cumhuriyet başsavcıvekilinin görevleri

MADDE 19. - Cumhuriyet ba şsavcıvekilinin görevleri
şunlardır:

1. Cumhuriyet ba şsavcısının verdiği görevleri yerine ge-

tirmek,

2. Cumhuriyet savcılannın adli ve idari görevlerine ili ş-

kin işlemlerini inceleyip Cumhuriyet başsavc ıs ına bilgi ver-

mek,

3. Gerektiğinde adli göreve ili şkin işlemleri yapmak, du-

ruşmalara kat ılmak ve kanun yollar ına başvurmak,

4. Cumhuriyet ba şsavcısınm yokluğunda ona vekMet et-

mek.
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Aynı yerde görev yapan birden çok Cumhuriyet ba ş-
savcıvekili bulunduğunda, Cumhuriyet ba şsavcısma vekalet
edecek olanı Cumhuriyet ba şsavcısı belirler.

Cumhuriyet savc ı s ının görevleri

MADDE 20. - Cumhuriyet savc ıs ının görevleri 5unlar-
d ır:

1. Adli göreve ilişkin işlemleri yapmak, duru şmalara ka-
t ılmak ve kanun yollanna ba şvurmak,

2. Cumhuriyet başsavcıs ı tarafından verilen adli ve idari
görevleri yerine getirmek,

3. Gerektiğinde Cumhuriyet ba şsavcıs ına vekalet etmek,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Aynı yerde görev yapan Cumhuriyet ba şsavc ıvekili bu-
lunmadığında, Cumhuriyet başsavcısma vek5let edecek olanı
Cumhuriyet başsavcısı belirler.

Cumhuriyet savcilann ın yetkisi

MADDE 21. - Cumhuriyet savc ıları, bulundukları il
merkezi veya ilçenin idari sm ırlan ile bunlara adli yönden
bağlanan ilçelerin idari s ınırian içerisinde yetkilidirler.

Ağır ceza mahkemesi ile özel kanunlarla kurulan di ğer
ceza mahkemelerinin yarg ı çevresinde yer alan Cumhuriyet
başsavc ı l ıklan, yetki alanlan içerisinde yürüttükleri bu mah-
kemelerin görevine giren suçlarla ilgili soruşturnülan yapar
ve ivedi, zorunlu i şlerin tamamlanmas ından sonra dü şünce
yazısına soruşturma evrakını ekleyip a ğır ceza mahkeme-
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si veya özel kanuniarla kurulan di ğer ceza mahkemelerinin
Cumhuriyet ba şsavc ı lığına gönderirler.

Büyükşehir belediye s ınırları içerisinde bulunan Cum-
huriyet başsavc ılan, bu yer ceza mahkemelerinin yarg ı çevre-
sinde yetkilidir. Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisin-
de yer alan ağır ceza mahkemeleri ile özel kanunlarla kurulan
diğer ceza mahkemelerinin görevine giren işlerde yukandaki
fıkra hükmü uygulanır.

Cumhuriyet savcıları gecikmesinde sakınca bulunan
veya olay ın özelliğinin gerektirdiği hMlerde, yer ald ıklan
veya görevli oldukları Cumhuriyet ba şsavcı l ıklarının yetki
sınırları ile bağl ı oimaks ızm keşif ve diğer soruşturma işlem-
lerini yapmaya yetkilidirler.

Diğer kanunların Cumhuriyet savc ılanrun yetkisine iliş-
kin hükümleri saklıd ır.

Duruşmalarda Cumhuriyet başsavcılığım temsil

MADDE 22. - Kanuniarda Cumhuriyet savc ılığının gö-
rev yapacağı belirtilen mahkemelerdeki duru şmalara, Cum-
huriyet başsavcısı, görevlendirece ği Cumhüriyet ba şsavcıve-
km veya Cumhuriyet savc ıs ı katılır. Gerektiğinde duruşma-
lara birden çok Cumhuriyet savc ıs ı katılabilir.	 -
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu

MADDE 23. - Ağır ceza mahkemelerinin bulundu ğu
yargı çevresinde görev yapmak üzere bir adli yargı ilk de-
rece mahkemesi adalet komisyonu kurulur. Bu komisyonun
kurulu ş şekli, görev ve yetkileri hakkında 24.2.1983 tarihli ve
2802 say ı l ı Hakimler ve Savc ılar Kanununun 113 ilğ 115 inci
maddeleri uygulanır.

Müdürlükler

MADDE 24. - Her mahkemede bir yaz ı işleri müdürlü-
ğü kurulur.

Her Cumhuriyet başsavcılığmda, yaz ı işleri müdürlüğü
ile Adalet Bakanlığınca gerekli görülen yerlerde aynca idari,
mali ve teknik i şlerle ilgili müdürlükler kurulur.

Her müdürlükte bir müdür ile yeterli say ıda memur bu-
lunur.
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ÜÇÜNCÜ 1(191M

Bölge Adliye Mahkemeleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş

Kuruluş

MADDE 25. - Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin co ğ-
rafi durumlar ı ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirle-
nen yerlerde, Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunun olum-
lu görüşü al ınarak Adalet Bakanlığrnca kurulur.

Bölge adliye mahkemeleriı in yarg ı çevrelerinin belirlen-
mesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerirı kald ınlmas ı-
na Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimler ve Savc ılar
Yüksek Kurulunca karar verilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince al ınacak kararlar, Resmi
Gazetede yay ımlamr.

Bölge adliye mahkemelerinin olu şumu

MADDE 26.- Bölge adliye mahkemeleri, ba şkanlık, baş-
kanlar kurulu, daireler, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavc ılığı, bölge adliye mahicemesi adalet komisyonu ve
müdürlüklerden olu şur.

Bölge adliye mahkemesi ba şkanlığı

MADDE 27. - Her bölge adliye mahkemesinde bir baş-
kan bulunur. Başkanl ık, başkan ile yaz ı işleri müdürlü ğün-
den oluşur.
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Bölge adliye mahkemesi ba şkanlar kurulu

MADDE 28. - Bölge adliye mahkemesi ba şkanlar kuru-
lu, bölge adliye mahkemesi ba şkanı ile daire ba şkanlanndan
oluşur.

Bölge adliye mahkemesi ba şkanının bulunmadığı hMler-
de kurulun başkanlığını daire başkanlanndan kıdemli olanı
yerine getirir.

Daire başkanının mazereti hJinde, o dairenin kıdemli
üyesi kurula ütılır.

Bölge adliye mahkemesi daireleri

MADDE 29. - Bölge adliye mahkemeleri, hukuk ve ceza
dairelerinden olu şur. Her bölge adliye mahkemesinde en az
üç hukuk ve en az iki ceza dairesi bulunur. Gerekli hallerde
dairelerin say ısı, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine H.kim-
ler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca artırı l ıp azaltılabilir.

Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur.

Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet ba şsavcılığı

MADDE 30. - Her bölge adliye mahkemesinde bir Cum-
huriyet başsavcılığı bulunur. Bölge adliye mahkemesi Cum-
huriyet başsavcılığı, Cumhuriyet ba şsavcısı ve yeteri kadar
Cumhuriyet savc ısmdan oluşur.

En kıdemli Cumhuriyet savc ıs ı, Cumhuriyet ba şsavcıve-
kili olarak görev yapar.
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Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu

MADDE 31. - Her bölge adliye mahkemesinde bir bölge
adliye mahkemesi adalet komisyonu bulunur.

Komisyon, bölge adliye mahkemesi başkanın ın baş-
kanlığında, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca daire
başkanlan arasından belirlenen bir as ıl üye ile bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet başsavcısından oluşur. Hakimler
ve Savcılar Yüksek Kurulu ayr ıca daire başkan veya üyeleri
arasından bir yedek üye belirler. Ba şkanın yokluğunda en ki-
demli daire ba şkanı, Cumhuriyet ba şsavcısınm yokluğunda
Cumhuriyet başsavcıvekili ve as ıl üyenin yokluğunda yedek
üye komisyona katılır.

Komisyon eksiksiz toplan ır ve çoğunlukla karar verir.

Müdürlükler

MADDE 32. - Bölge adliye mahkemesi ba şkanlığında,
dairelerinde, Cumhuriyet ba şsavcılığında ve adalet komis-
yonunda birer yan i şleri müdürlüğü, Cumhuriyet başsavc ı -
lığında ayrıca bir idari işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan
diğer müdürlükler kurulur.

Her müdürlükte bir müdür ile yeterli say ıda memur bu-
lunur.

Müdürlüldrde çalışanlann atama, disiplin ve diğer öz-
lük işlerinde adli yargı ilk derece mahkemelerinde görevli
personelin tabi olduklar ı hükümler uygulanır.
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IKİNCİ BÖLÜM

Görevler

Bölge adliye mahkemelerinin görevleri

MADDE 33. - Bölge adliye mahkemelerinin görevleri
şunlardır:

1. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin
olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılca1c başvuruları in-
celeyip karara bağlamak,

2. Adli yargı ilk derece mahkemesi olarak yargı çevresi
içerisindeki adli yargı ilk derece mahkemesi h ğkimleri aley-
hinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre aç ılacak
tazminat davalanna bakmak,

3. Kanunlarla verilen di ğer görevleri yapmak.

Başkanın görevleri

MADDE 34. - Bölge adliye mahkemesi ba şkanının gö-
revleri şunlard ır:

1. Mahkemeyi temsil etmek,

2. Bölge adliye mahkemesi ba şkanlar kuruluna ve adalet
komisyonuna başkanlık etmek, başkanlar kurulu ile komis-
yon kararlarını yürütmek,

3. Mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çali şmasmı
sağlamak, genel yönetim işlerini yürütmek ve bu yolda uy-
gun göreceği önlemleri almak,

4. Bölge adliye mahkemesi memurlar ını denetlemek
veya denetletmek, personelden kendisine do ğrudan bağl ı
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olanlar hakkında ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalar ını
uygulamak,

5. Hükme bağlanan işlerde adli yargı ilk derece mahke-
me hakim ve savc ılarma verilen not fi şlerini mercilerine gön-
dermek,

6. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Başkanlar kurulunun görevleri

• MADDE 35. - Bölge adliye mahkemesi başkanlar kuru-
lunun görevleri şunlardır:

• 1. Bölge adliye mahkemesi hukuk ve ceza dairelerinin
numaralarını ve aralarındaki işbölümünü belirlemek, daireler
arasında çıkan iş bölümü uyuşmazhklarrru karara bağlamak,

2. Hukuki veya fiili nedenlerle bir dairenin kendi üyeleri
ile toplanamadığı hallerde ilgisine göre diğer dairelerden ki-
dem ve sıraya göre üye görevlendirmek,

3. Re'sen veya bölge adliye mahkemesinin ilgili hukuk
veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet ba şsavcıs ının, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Usu-
ki Kanununa göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunan-
lann, benzer olaylarda bölge adliye mahkemesi hukuk veya
ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar aras ında ya
da bu mahkeme ile başka bir bölge adliye mahkemesi hukuk
veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar ara-
sında uyuşmazlık bulunmas ı halinde bu uyu şmazlığın gide-
rilmesini gerekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görü şleri-
ni de ekleyerek Yargıtay Birinci Başkanlığından istemek,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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(3) numaralı bende göre yap ılacak istem hakkında
4.2.1983 tarihli ve 2797 say ıli Yargıtay Kanununun 45 inci
maddesi k ıyas yoluyla uygulamr.

Başkanlar kurulu eksiksiz toplanır ve çoğunlukla karar
verir.

Hukuk dairelerinin görevleri

MADDE 36. - Bölge adliye mahkemesi hukuk daireleri-
nin görevleri şunlardır:

1. Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden verilen
ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan başvuru-
lan inceleyip karara ba ğlamak,

2. Adli yargı ilk derece mahkemesi olarak; yargı çevresi
içerisindeki adli yargı ilk derece mahkemesi lükimleri aley-
hine Hukuk Usulü Muhakemeleri Karıununa göre aç ılan taz-
minat davalarına bakmak,

3. Yargı çevresi içerisinde bulunan adli yargı ilk derece
hukuk mahkemeleri aras ındaki yetki ve görev uyu şmazl ık-
larıru çözmek,

4. Yargı çevresindeki 'yetkili adli , yargı ilk derece hukuk
mahkemesinin bir davaya bakmas ına fiili veya hukuki bir
engel çıktığı veya iki mahkemenin yargı s ınırlan kapsamının
belirlenmesinde tereddüt edildiği takdirde, o davanın bölge
adliye mahkemesi yargı çevresi içerisinde başka bir hukuk
mahkemesine nakline veya yetkili mahkemenin tayinine ka-
rar vermek,

3. Kanunlarla verilen di ğer görevleri yapmak.
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Ceza dairelerinin görevleri

MADDE 37. - Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin
görevleri şunlard ır:

1. Adli yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve
kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuru-
ları inceleyip karara ba ğlamak,

2. Yargı çevresi içerisinde bulunan adli yarg ı ilk derece
ceza mahkemeleri aras ındaki yetki ve görev uyuşmazl ıklann ı
çözmek,

3. Yargı çevresindeki adli yargı ilk derece ceza mahke-
meleri hakimlerinin davay ı görmeye hukuki veya fiili engel.
lerinin ç ıkmas ı halinde, o davanın bölge adliye mahkemesi
yargı çevresi içerisinde ba şka bir adli yargı ilk derece ceza
mahkemesine nakli hakk ında karar vermek,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Daire başkanlannın görevleri

MADDE 38. - Bölge adliye mahkemesi daire ba şkanları-
nın görevleri şunlard ır:

1.Dairelerinde uyumlu, verimli ve düzenli bir çal ışman ın
gerçekleşmesini ve işlerin makul süre içinde incelenmesini ve
karara bağlanmasım sağlamak, dairenin kendi kararlan ara-
s ında meydana gelen farkl ılık ve uyumsuzluklar ın giderilme-
si için tedbirler almak, dosya hakk ında rapor haz ırlayacaklan
tespit etmek ve kararların yazılmas ını sağlamak,

2.Personelin sicil raporlar ım düzenlemek, izin isteklerini
düşünceleriyle birlikte adalet komisyonuna aktarmak,

3. Dairede görevli yazı işleri müdürlüğünün işleyişirıi
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denetlemek ve personel hakk ında ilgili kanunda belirtilen di-
siplin cezalar ını uygulamak,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Üyelerin görevleri

MADDE 39. - Bölge adliye mahkemesi üyelerinin görev-
leri şunlard ı r:

1. Daire başkan tarafından verilen dosyalan gerekli şe-
kilde ve zamanında inceleyerek heyete sunmak, rapor haz ır-
lamak ve kararlarını yazmak,

2. Dairelerindeki duru şma ve müzakerelere katılmak,

3. Dairenin uyumlu, verimli ve düzenli çal ışmasının sağ-
lanmasında ve işlerin makul süre içinde incelenip karara bağ-
lanmas ında daire başkanına yardım etmek,

4. Bu Kanun uyarmca daire ba şkanı tarafından verilen
diğer görevleri yapmak.

Cumhuriyet başsavcıs ının görevleri

MADDE 40.- Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet ba ş-
savcısının görevleri şunlard ır:

1. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet ba şsavcılığmı
temsil etmek,

2. Cumhuriyet başsavc ılığının verimli, uyumlu ve dü-
zenli bir şekilde çalışmasını sağlamak,

3. Bölge adliye mahkemesinin genel yönetim i şleriniyü-
rütınek,
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4. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına iliş-
ki hüküm ve kararlara ait dosyaların incelenerek yazıl ı dü-
şünce ile birlikte ilgili daireye gönderilmelerini ve duru şma-
lara katılmayı sağlamak,

5. Ceza dairelerinin kararlar ına karşı gerektiğinde kanun
yollanna başvurmak,

6. Dairelerin benzer olaylarda kesin olarak verdikleri
kararlar arasındaki uyuşmazlığm giderilmesi için başkanlar
kuruluna başvurmak,

7. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savc ılarının iler-
leme belgelerini düzenlemek,

8. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savc ılan üzerin-
de gözetim ve denetim yetkisini kullanmak,

9. Cumhuriyet başsavcılığı müdürlüklerini ve personeli-
ni denetlemek veya denetletmek,

10.Cumhuriyetbaşsavcılığında görevli personel hakk ın-
da ilgili kanunda belirtilen disiplin cezalar ını uygulamak,

11.Kanunlarla verilen di ğer görevleri yapmak.

Cumhuriyet savcilarının görevleri

MADDE 41. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet sa y
-cılannın görevleri şunlardır:

1. Bölge adliye mahkemesine gelen ceza davalarına iliş-
kin hüküm ve kararlara ait dosyalardan kendilerine verilen-
leri inceleyerek yaz ılı düşüncesiyle birlikte ilgili daireye gön-
dermek ve duru şmalara katılmak,

2. Ceza daireleri kararlanna kar şı gerektiğinde kanun
yollarına başvurmak,
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3. Cumhuriyet başsavcısmın vereceği diğer görevleri

yapmak,

4. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

Bölge adliye mahkemesi adalet komisyonunun görev-
leri

MADDE 42. - Bölge adliye mahkemesi adalet komisyo-
nunun görevleri şunlard ır:

1.Bölge adliye mahkemelerinin hakim ve savc ıları dışın-
da kalan personeli hakkında, kanunlarla adli yargı ilk derece
mahkemesi adalet komisyonuna verilen tüm görevleri yerine
getirmek,

2. Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Nitelik ve Atama

Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire başkanları ve
üyelerin nitelikleri ve atanmalar ı

MADDE 43. - Bölge adliye mahkemesi başkanı birinci
s ınıf; daire başkanı birinci smıfa ayrılmış ve Yargıtay üyeli-
ğine seçilme hakkını yitirmemiş, daire üyeleri birinci s ınıfa
ayrılmış adli yargı hakim ve savc ıları arasından Hakimler ve
Savc ılar Yüksek Kurulunca atan ır. Bunlar, dört y ıldan önce
başka bir yere veya göreve atanamazlar, ancak me şru maze-
retleri durumunda muvafakatlar ı al ınarak veya haklarında
yap ılacak soruşturma sonunda görev yeri veya görevlerinin
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değiştirilmesine Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca ka-
rar verilebilir.

Cumhuriyet başsavcısı ve savc ılarının nitelikleri
ve atanmalan

MADDE 44. - Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet ba ş-
savcılan birinci s ın ıfa aynimış ve Yargıtay üyeliğine seçilme
hakkım yitirmemi ş; bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
savc ılan hAkimlik ve savcı lık mesleğinde fiilen en az sekiz
yıl görev yapmış ve üstün ba şarısı ile bölge adliye mahkeme-
sinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunan adli yargı hAkim ve
savc ıları arasmdan Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca
ataııır. Bunlar, dört yıldan önce başka bir yere veya göreve
atanamazlar, ancak meşru mazeretleri durumunda muvafa-
katları al ınarak veya haklarında yapılacak soruşturma sonun-
da görev yeri veya görevlerinin değiştirilmesine HAkimler ve
Savc ılar Yüksek Kurulurıca karar yenilebilir.

istek üzerine atama

MADDE 45. - Yargıtay daire ba şkan ve üyeleri, bu gö-
revlerinden dolayı kazanlm ış haklar ı ile üyelik hukuklar ı
saklı kalmak kayd ıyla, istekleri üzerine HAkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunca bölge adliye mahkemesi ba şkanlığına, da-
ire ba şkarılıklanna veya Cumhuriyet başsavc ılığına atanabi-
lirler. Bu şekilde ataması yapılanlarm başka bir bölge adliye
mahkemesine atanmas ında da aynı usul uygulanr.

Adli yargı hAkim sınıfından olan Adalet Bakanl ığı yük-
sek müşavirleri, müsteşar yard ımcıları, Teftiş Kurulu Ba şkanı
ve genel müdürleri, bağıms ız daire başkanlan istekleri üzeri-
ne HAkimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca bölge adliye mah
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kemesi ba şkanlığına, daire başkanlıklarına veya Cumhuriyet
başsavc ıhğma atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Toplantı ve karar

MADDE 46. - Her daire, bir başkan ve iki üyenin katıl-
masıyla toplanır. Görüşmeler gizli yap ılır, kararlar çoğunluk-
la verilir.

Hukuki veya fiili nedenlerle bir daire toplanamazsa, ba ş-
kanlar kurulunun kararıyla diğer dairelerden, bu da müm-
kün olmazsa, Hakimler ve Savc ılar Yüksek Kurulunca di ğer
bölge adliye mahkemelerinden yetkili olarak görevlendirilen
üyelerle eksiklik tamamlanır.

Daire başkanının hukuki veya fiili nedenlerle buluna-
maması halinde dairenin en kıdemli üyesi daireye ba şkanl ık
yapar.

Soruşturma ve kovuşturma usulü

MADDE 47. - Bölge adliye mahkemesi başkanı, daire
başkanları, üyeleri, Cumhuriyet ba şsavc ıs ı ve Cumhuriyet
savc ılarmırı görevden doğan veya görev s ırasında işlenen
suçları ile şahsi suçlarından, s ıfat ve görevleri gereklerine uy-
mayan tutum ve davramşlanndan dolay ı haklarında yap ıla-
cak soruşturma ve kovuştumıalarda özel kanunlar ında yaz ıli
hükümler uygulan ır.

Şu kadar ki, bunların görevden doğan veya görev s ıra-
s ında işledikleri suçlar nedeniyle soruşturma ve kovuşturma
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mercii olarak kanunda yaz ı lı ağır ceza mahkemesi ile bu mah-
keme nezdindeki Cumhuriyet başsavcıs ına verilen görevler,
en yakm bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin suç türüne
göre görevli ceza dairesi ile bu mahkeme nezdindeki Cumhu-
riyet başsavc ısı tarafından yerine getirilir. Kovu şturma mer-
cii Yargıtaym görevli ceza dairesidir.

Bölge adliye mahkemesi ba şkan ve üyeleri ile Cumhuri-
yet başsavcısı ve Cumhuriyet savc ılannın şahsi suçları hak-
londa genel hülcünilere göre yap ılacak soruşturma ve kovuş-
turma görevi, en yakın bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet
başsavc ıs ı ile bu bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin suç
türüne göre görevli ceza dairesine aittir.

Denetleme

MADDE 48. - Bölge adliye mahkemeleri ve bölge adli-
ye mahkemeleri Cumhuriyet başsavcı lıklar ı ile bölge adliye
mahkemeleri adalet komisyonlarm ın denetimleri, adalet baş-
müfettişlerince yap ılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Son Hükümler

Değiştirilen hükümler

MADDE 49.- 24.2.1983 tarihli ve 2802 say ıl ı Hakimler ve
Savc ılar Kanununun 28 inci maddesinin kenar ba şhğı "Yargı-
tay, Danıştay ve bölge adliye mahkemesi notlar ı" olarak, 113
ve 114 üncü maddelerde geçen "adli yarg ı adalet komisyon-
lar ı" ibaresi "adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komis-
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yonları" olarak değiştirilmiş; 28 inci maddeye be şinci fıkra-
dan sonra gelmek üzere a şağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bölge adliye mahkemesi daireleri, yapt ıklar ı inceleme-
ler s ıras ında kararı veren hakimler ve Cümhuriyet savc ıları
hakkmda bu madde hükümlerine göre not verirler. Dolduru-
lan fişler Adalet Bakanl ığına gönderilmek üzere bölge adliye
mahkemesi başkanlığına verilir.

MADDE 50. - 2802 say ılı Hakimler ve Savc ılar Kanunu-
na ekli (1) say ı l ı cetvelin "Birinci S ınıf' bölümüne "Bölge ad-
liye mahkemesi başkanlığı", "Bölge adliye mahkemesi daire
başkanl ığı", "Bölge adliye mahkemesi üyeli ği", "Bölge adliye
mahkemesi Cumhuriyet ba şsavc ılığı "; "Birinci Sınıfa ayrı l-
mış" bölümüne "Bölge adliye mahkemesi daire ba şkanlığı",
"Bölge adliye mahkemesi üyeli ği", "Bölge adliye mahkemesi
Cumhuriyet ba şsavc ı l ığı", "Bölge adliye mahkemesi Cumhu-
riyet savc ı lığı" ile "2. Sınıf" bölümünün 1 ilâ 4 üncü derece-
lerine "Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet savc ılığı" görev
unvanlan eklenmiştir.

MADDE 51. - 4.2.1983 tarihli ve 2797 say ılı Yargıtay Ka-
nununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasmın (2) numaralı
bendine aşağıdaki (a) bendi eklenmi ş, mevcut (a) ve (b) bent-
leri (b) ve (c) olarak teselsül ettirilmiştir.

2. a) Aynı veya farkl ı yer bölge adliye mahkemelerinin
kesin olarak verdikleri kararlar.bak ımından hukuk daireleri
aras ında veya ceza daireleri arasında uyuşmazlık bulunursa,

MADDE 52. - 2.7.1964 tarihli ve 492 say ıl ı Harçlar Ka-
nununa bağl ı (1) sayıl ı tarifenin "(A) Mahkeme Harçlar ı"
baş l ıklı bölümünün "1- Ba şvurma harcı :" başlıklı bendirıin (3)
numaral ı alt bendinin giri şine, "111- Karar ve İlam harcı :" baş-
l ı kl ı bendinin nispi harçla ilgili (e) alt bendindeki "Yukanda-
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ki nispet.ler" ibaresinden sonra gelmek üzere ve maktu harçla
ilgili (e) alt bendinin giri şine "Bölge Adliye Mahkemeleri,"
ibaresi eklenmiştir.

MADDE 53. - Bu Kanunla kurulan bölge adliye mah
kemelerinin ihtiyaçlar ı için Adalet Bakanlığı taşra teşkilMın-
da kullanılmak üzere ekli (1) ve (2) sayıl ı listelerde yer alan
kadrolar. ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hak-
kında Kanun Hükmünde Kararname ııin eki (1) ve (Il) sayı l ı
Cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmi ştir.

Kaldırılan hükümler

MADDE 54. - 8.4.1924 tarihli ve 469 say ı l ı Mehakimi
Şer'iyenin İlgas ına ve Mehakimin Teşkilatına Ait Ahkam ı
Muaddil Kanun, 11 Nisan 1329 tarihli Sulh Hkimleri Hak-
kmda Kanunu Muvakkat, 26.4.1926 tarihli ve 825 say ılı Ceza
Kanununun Mevkii Mer'iyete Vaz' ına Mütealliic Kanunun 25,
26, 27,28 ve 29 uncu maddeleri yürürlükten kald ınlrnış tır.

GEÇ İCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlü ğe girdi-
ği tarihte görüşülmekte olan dava ve işlerde mahkemelerin
görevinde bir değişikliğin söz konusu olduğu hallerde, üst
görevli mahkemeler yarg ı lamaya devam ederler, alt görevli
mahkemeler görevsizlik karar ı vererek dosyay ı üst görevli
mahkemeye gönderirler.

GEÇİCİ MADDE 2. - Adalet Bakanlığı , bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki y ıl içinde 25
inci maddede öngörülen bölge adliye mahkemelerini kurar.
Bölge adliye mahkemelerinin kurulu şları, yargı çevreleri ve
tüm yurtta göreve ba şlayacaklar ı tarih, Resmi Gazetede iMn
edilir.

Bölge adliye mahkemeleri göreve ba şlamadan önce H-
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kimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu mahkemelerin ba ş-
kanları, daire ba şkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet başsavc ı s ı
ve savc ılarının atamalan yap ıl ır. Bölge adliye mahkentele-
rinde görev yapacak diğer personelin atamalan da ayn ı süre
içinde yapılır.

GEÇİCİ MADDE 3. - Bu Kanunun yürürlü ğe girdiği ta-
rihten ba şlayarak en geç iki y ıl içinde bölge adliye mahkeme-
leri için ihtiyaç duyulan bina, araç ve gereçler, yap ım, satın
alma veya kiralama yoluyla sa ğlanır.

Kurulacak mahkemelerin ihtiyaçlarını karşılamak ama-
c ı ile, Adalet Bakanl ığı bütçesi içinde mevcut veya yeniden
aç ılacak tertiplere Maliye Bakanl ığı bütçesinin ilgili tertip-
lerinden aktarma ve bununla ilgili diğer işlemleri yapmaya
Maliye Bakanl ığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 55. - Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürür-
lüğe girer.

Yürütme

MADDE 56. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu
yürütür
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HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

(Kanun No: 5236 - EG, T. 07.10200 S. 25606)

MADDE 1. - 18.6.1927 tarihli ve 1086 Say ı lı Hukuk Usu-
lü Muhakemeleri Kanununun 25 inci maddesi aşağıdaki şe-
kilde değiştirilmiştir.

MADDE 25. - Yetkili mahkemenin bir davaya bakma-
sina fiili veya hukuki bir engel çıktığı veya iki mahkemenin
yargısal s ınırları kapsamının belirlenmesinde tereddüt edil-
diği takdirde, yetkili mahkemenin tayininde, ilk derece mah-
kemeleri için bölge adliye mahkemelerirte, bölge adliye mah-
kemeleri için Yargıtaya başvurulur.

İki mahkemenin aynı dava hakkında göreve veya yetki-
ye ilişkin olarak verdikleri kararlar kanun yoluna ba şvurul-
maksızın kesinleştiği takdirde, görevli veya yetkili mahkeme
ilgisine göre bölge adliye malılcemesince veya Yargıtayca be-
lirlenir.

Bölge adliye mahkemesince veya Yargıtayca verilen
merci tayini kararlan ile kanun yolu incelemesi sonucunda
kesinleşen göreve veya yetkiye ilişkin kararlar, davaya ondan
sonra bakacak mahkemeyi bağlar.

MADDE 2. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
30 uncu maddesinin ikinci cümlesi a şağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

"Aksi takdirde memnuiyet sebebinin doğduğu tarihten
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itibaren yapılan tiim işlemler, karan veren ilk derece mahke-
mesi ise bölge adliye mahkemesince, bölge adliye mahkemesi
ise Yargıtayca iptal ohmabilir."

MADDE 3. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
33 üncü maddesine a şağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin ba şkan ve
üyelerinin reddi istemi, reddedilen ba şkan ve üye kat ılmaksı-
zm görevli olduğu dairece incelenerek karara ba ğlanır."

MADDE 4. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
35 inci maddesinin son fıkras ı a şağıdaki şekilde değiştirilmiş-
tir.

" İlk derece mahkemesinin bu kararlar ına karşı istinaf yo-
luna, bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin başkan ve
üyeleri hakkındaki kararlarına karşı da temyiz yoluna ancak
hükümle birlikte başvurulabilir."

MADDE 5. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
36 nc ı maddesinin son fıkras ının son cümlesi aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

"Merci karar ının uygun bulunmayaraic kald ınlmas ı veya
bozulmas ı bilinde tahsil olunmuş para cezas ı ilgilinin isteği
üzerine geri verilir."

MADDE 6. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
36/A maddesi a şağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 36/A. - Esas hüküm bak ımından istinaf yolu
kapal ı bulunan dava ve i şlerde hkimin reddi istemi ile ilgili
merci kararlan kesindir.

Esas hüküm bak ımından istinaf yolu açık bulunan dava
ve işlerde ise ret istemi hakkındaki merci kararlar ına karşı
tefhim veya tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf
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yoluna başvurulabilir; bu halde 426/G maddesi hükmü uy-
gulanmaz. Bölge adliye mahkemesinin bu husustaki kararla-
rına uymak zorunludur. -

Ret isteminin reddine ili şkin merci karar ının bölge adli-
ye mahkemesince uygun bulunmayarak kald ınlmas ı veya ret
isteminin kabulüne dair merci kararının bölge adliye mah-
kemesince uygun bulunması halinde, ret sebebinin do ğduğu
tarihten itibaren reddedilen hakimce yapılmış olan ve ret
isteminde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili i şlemler,
davaya daha sonra bakacak hakim tarafından iptal olunur.

MADDE 7. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa
36/A maddesinden sonra gelmek üzere a şağıdaki 36/8 mad-
desi eklenmiştir.

MADDE 36/B. - Esas hüküm bak ım ından temyiz yolu
kapal ı bulunan dava ve işlerde, bölge adliye mahkemesi ba ş-
kan ve üyelerinin reddine ili şkin bölge adliye mahkemesi ka-
rarlan kesindir.

Esas hüküm bak ımından temyiz yolu aç ı k bulunan dava
ve işlerde ise, ret istemi hakk ındaki karar, tefhim veya tebli ği
tarihinden itibaren yedi gün içinde temyiz edilebilir. Bu hal-
de 426/C maddesi hükmü uygulanmaz. Yargıtay ın bu bu-
sustaki kararına uymak zorunludur.

Bölge adliye mahkemesi lükiminin reddine ili şkin iste-
min reddi konusundaki karann temyizi üzerine Yar ğıtayca
bozulması veya ret isteminin kabulüne ili şkin kararın Yargı -
tayca onanmas ı halinde, ret sebebinin doğduğu tarihten iti-
baren reddedilen hakimce yapılmış olan ve ret isteminde bu-
lunan tarafça itiraz edilen esasa ili şkin i şlemler, davaya daha
sonra bakacak olan bölge adliye mahkemesi tarafından iptal
olunur.
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MADDE 8. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
37 nci maddesine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu konuda verilecek kararlar kesindir,"

MADDE 9. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
48 inci maddesinin ikinci f ıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

"Aynı mahkemede görülmekte olan davalar yönünden
verilen birleştirme ve ayırma hususundaki ilk derece mah-
kemesi kararlan hakkında istinaf yoluna; bölge adliye mah-
kemesi kararlan hakkında ise temyiz yoluna; ancak hükümle
birlikte gidilebilir. Şu kadar ki, bu husus tek başma; bölge
adliye mahkemesinde hükmün kald ırılarak esastan incelen-
mesi, Yargıtay da bozma sebebi teşkil etmez."

MADDE 10. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
149 uncu maddesi a şağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 149. - Duruşma herkese açıktır.

Genel ahlak ın veya kamu güvenli ğinin kesin olarak ge-
rekli kıldığı hMlerde, duruşman ın bir kısmının veya tamam ı-
nın kapal ı yapılmasma mahkemece karar verilebilir.

Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli ka-
rar aç ık duruşmada aç ıklanır.

Kapalı yapılan duruşmalar hakk ında Ceza Muhakemele-
ri Usulü Kanunu hükümleri uygulanır.

MADDE 11. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
170 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 170. - İlk derece mahkemeleri veya bölge adliye
mahkemelerine yap ılacak eski hMe getirme istemleri, hadi-
seler hakkmdaki usule, Yarg ıtayda ileri surulecek eski lüle
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getirme istemleri, temyiz usulüne göre yap ılır ve incelenir.

MADDE 12. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
176 ncı maddesinin üçüncü ve son fıkralar ı aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Adli ara verme süresi içinde, yukarıdaki fıkralarda gös-
terilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen
dava, karşılık dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri, bunlara kar-
şı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyas ı işlemden kald ır ılan
davaları yenileme dilekçelerinin al ınmas ı, ilam verilmesi, her
türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye
mahkemesine veya Yarg ıtaya gönderilmesi işlemleri de ya-
pılır.

Bu madde hükümleri bölge adliye mahkemesi ve Yarg ı-
tay incelemelerinde de uygulanır."

MADDE 13. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
193 üncü maddesinin üçüncü fıkras ı aşağıdaki şekilde değiş-
tirilmiştir.

"Her iki halde kararm kesinle şmesi tarihinden itibaren
on gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden ça ğrı
kağıdı tebliğ ettirilmesi gerekir."

MADDE 14. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
388 inci maddesinin (4) numaral ı bendinde geçen "kanun yol-
ları" ibaresi "kanun yolu ve süresi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-
nun Üçüncü Bap baş l ığı "Kanun Yollar ı", Birinci Fas ıl başhğı
"Istinaf" olarak de ğiştirilmiş ve Kanuna aşağıdaki 426/A ila
426/U maddeleri eklenmi ştir.
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İstinaf yoluna başvurulabilen kararlar

MADDE 426/A. - İlk derece mahkemelerinden verilen
nihai kararlara karşı istinaf yoluna ba şvurulabilir.

Miktar veya değeri bir milyar liray ı geçmeyen malvarlığı
davalarına ilişkin kararlar kesindir.

Alacağın bir kısm ının dava edilmi ş olması durumunda
bir milyar liral ık kesinlik sınırı alacağm tamamına göre be-
lirlenir.

Alacağın tamamının dava edilmiş olmas ı durumunda,
kararda asıl isterninin kabul edilmeyen bölümü bir milyar li-
rayı geçmeyen taraf, istinaf yoluna ba şvuramaz.

İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edi-
lebileceği veya haklarıhda Yargıtaya başvurulabileceği be-
lirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alan ına
giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlanna karşı bölge adliye
mahkemelerine ba şvurulabilir.

İstinaf dilekçesi

MADDE 426/B. - İstinaf yoluna ba şvurma, dilekçeyle
yapılır ve dilekçeye karşı tarafın say ısı kadar örnek eklenir.

İstinaf dilekçesinde a şağıdaki hususlar bulunur:

1. Başvuran ile karşı tarafın davadaki sıfatlan, ad ı, soya-
d ı ve adresleri.

2. Varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ı, soyad ı ve ad-
resleri.

3. Kararın hangi mahkemeden verilmi ş olduğu ve tarihi
ile say ıs ı .
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4. Karann başvurana tebliğ edildiği tarih.

5. Kararın özeti.

6. Başvuru sebepleri ve gerekçesi.

7. İstem sonucu.

8. Başvuramn veya varsa yasal temsilci yahut vekilinin
imzas ı .

İstinaf dilekçesi, başvuranın kimliği ve imzas ıyla, başvu-
rulan kararı yeteri kadar belli edecek kay ı tlan taşımas ı duru-
munda diğer hususlar bulunmasa bile reddolunmay ıp, 426/
0 maddesi çerçevesinde gerekli inceleme yapılır.

İstinaf dilekçesinin verilmesi

MADDE 426/C. - İstinaf dilekçesi, karan veren mah-
kemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir. tstinaf
dilekçesi hangi mahkemeye verilmişse, o mahkemece bölge
adliye mahkemesi ba şvuru defterine kaydolunur ve ba şvura-
na ücretsiz bir al ınd ı belgesi verilir.

Karan veren mahkemeden ba şka bir mahkemeye veril-
miş olan istinaf dilekçesi, bu mahkemece yukandaki f ıkraya
göre işlem yapıld ıktan sonra kararı veren mahkemeye örnek-
leriyle birlikte gönderilir. Bu durum derhal mahkemesine bil-
dirilir.

İstinaf yoluna başvurma tarihi konusunda 178 inci mad-
de hükmü uygulanır.

Dosya, karan veren mahkemece, istinaf dilekçesinde
gösterilen daire ile bağl ı kalınmaks ızın, yetkili bölge adliye
mahkemesine gönderilir.
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Harç ve giderlerin yat ırılması

MADDE 426/D. - İstinaf dilekçesi verilirken, tebliğ gi-
derleri de dahil olmak üzere gerekli harç ve giderler ödenir.
Bunların eksik ödenmiş olduğu sonradan anla şı l ırsa, katan
veren mahkeme tarafından verilecek yedi günlük kesin süre
içinde tamamlanması, aksi halde başvurudan vazgeçmi ş
say ılacağı hususu başvurana yazıli olarak bildirilir; Verilen
kesin süre içinde harç ve giderler tamamlanınadığı takdirde,
mahkeme başvurunun yapılmamış say ılmasına karar verir.
Bu karara kar şı istinaf yoluna başvurulmas ı halinde, 426/F
maddesinin ikinci fıkras ı hükmü kıyas yoluyla uygulanır.

Başvuru süresi

MADDE 426/E. - İstinaf yoluna ba şvuru süresi onbeş
gün, 8.1.1943 tarihli ve 4353 say ılı Kanuna tabi kamu kurum-
ları hakkında otuz gündür. Bu süre, ilam ın usulen taraflardan
her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstirıaf yoluna başvuru
süresine ilişkin özel kanun hükümleri sakl ıd ır.

İstinaf dilekçesinin reddi

MADDE 426/F. - İstinaf dilekçesi, yasal süre geçtikten
sonra verilir veya kesin olan bir karara ili şkin olursa, kara-
rı veren mahkeme istinaf dilekçesinin reddine karar verir ve
426/D maddesine göre yatınlan giderden kar şılanmak sure-
tiyle ret karann ı kendiliğinden ilgiliye tebliğ eder.

Bu ret karanna karşı tebliği tarihinden itibaren yedi gün
içinde istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvurul-
duğu ve gerekli giderler de yat ınidığı takdirde dosya, karan
veren mahkemece yetkili bölge adliye mahkemesine gönde-.
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nur. Bölge adliye mahkemesi ilgili dairesi istinaf dilekçesinin
reddine ilişkin karar ı yerinde görmezse, ilk istinaf dilekçesine
göre gerekli incelemeyi yapar.

İstinaf dilekçesine cevap

MADDE 426/G. - İstinaf dilekçesi, karar ı veren mahke-
mece karşı tarafa tebliğ olunur.

Karşı taraf, tebliğden itibaren onbeş gün içinde cevap di-
lekçesini kararı veren mahkemeye veya bu mahkerbeye gön-
derilmek üzere ba şka bir yer mahkemesine verebilir.

Kararı veren mahkeme, dilekçeler verildikten veya bu-
nun için belli süreler geçtikten sonra, dosyay ı dizi listesine
bağl ı olarak yetkili bölge adliye mahkemesine gönderir.

Katılma yolu ile başvurma

MADDE 426/H. - İstinaf dilekçesi kendisine tebli ğ edi-
len taraf, başvurma hakkı bulunmasa veya ba şvuru süresini
geçirmiş olsa bile, vereceği cevap dilekçesi ile istinaf yoluna
başvurabilir. İstinaf yoluna as ıl başvuran taraf, buna karşı
onbeş gün içinde cevap verebilir.

İstinaf yoluna başvuran, bu isteminden feragat eder veya
istemi bölge adliye mahkemesi tarafından esasa girilmeden
reddedilirse, katılma yolu ile ba şvuranın istemi de reddedi-
lir.

Başvurma hakkından feragat

MADDE 426/t. - Taraflar, ilamın kendilerine tebliğinden
önce, istinaf yoluna başvurma hakkından feragat edemez.
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• Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse; dosya bölge
adliye mahkemesine gönderilmez ve kararı veren mahke-
mece başvurunun reddine karar verilir. Dosya bölge adliye
mahkemesine gönderilmiş ve henüz karara bağlanmamış ise
başvuru feragat nedeniyle reddolunur.

Başvurunun iaaya etkisi

MADDE 426/J. - tstinaf yoluna başvurma, kararın ic-
rasim durdurmaz. 9.6.1932 tarihli ve 2004 sa yılı icra ve Jfls
Kanununun icranın geri bıralölmasıyla ilgili 36 no maddesi
hükmü saklıd ır. Nafaka kararlannda icran ın geri bırakılma-
sina karar verilemez.

Kişiler ve aile hukukuna, ta şınmaz mala ve bununla ilgili
ayni haklara ilişkin kararlar kesinle şmedikçe yerine getirile-
mez.

Kötüniyetle istiriaf yoluna ba şvurma

MADDE 426/K. - İstinaf başvurusimun kötüniyetle ya-
p ıldığı anlaşılırsa bölge adliye mahkemesince 422 nci madde
hükümleri uygulanır.

Ön inceleme

MADDE 426/L. - Bölge adliye mahkemesi hukuk daire-
since dosya üzerinde yapılacak ön inceleme sonunda; ince-
lemenin başka bir dairece yap ılmas ı gerektiği, kararın kesin
olduğu, başvurunun süresi içinde yap ılmadığı , başvuru şart-
lannın yerine getirilmediği, başvuru sebeplerinin veya ge-
rekçesinin hiç gösterilmediği tespit edilen dosyalar hakkmda
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öncelikle gerekli karar verilir. Eksiklik bulunmadığı anlaşılan
dosya incelemeye al ınır.

Duruşma yapılmadan verilecek kararlar

MADDE 426/M. - Ön inceleme sonunda dosyada eksik-
lik bulunmadığı anlaşılırsa;

1. Aşağıdaki durumlarda bölge adliye mahkemesi, esas ı
incelemeden kararın kald ınlmas ına ve davanın yeniden gö-
rülmesi için dosyanın karan 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 bakmas ı yasak olan hakimin karar vermi ş ol-
ması .

2. İleri sürülen hakl ı ret istemine rağmen reddedilen lü-
kimin davaya bakmış olmas ı .

3. Mahkemenin görevli ve yetkili olmas ına rağmen gö-
revsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması veya mahke-
menin görevli ya da yetkili olmamas ına rağmen davaya bak-
mış bulunmas ı veyahut mahkemenin bölge adliye mahkeme-
sinin yargı çevresi dışmda kalmas ı .

4. Taraf ve dava ehliyeti ya da davay ı takip yetkisi bu-
lunmayan veya vekil ve temsilci olmayan kimseler önünde
davaya bakılmış ve karar verilmiş olmas ı .

5. Mahkemece usule ayk ırı olarak davan ın veya kar şılık
davanın açılmamış sayılmas ına, davaların birleştirilmesine
veya ayr ılmasına, merci tayinine karar verilmi ş olmas ı .

6. Mahkemece, taraflarm davan ın esas ıyla ilgili olarak
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gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen
deliller hiç de ğerlendirilmeden karar verilmi ş olmas ı .

İİ . Aşağıdaki durumlarda davan ın esas ıyla ilgili olarak;

1. incelenen mahkeme karar ının usul veya esas yönün-
den hukuka uygun oldu ğu anla şıldığı takdirde başvurunun
esastan reddine,

2.Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun
olaya uygulanmas ında hata edilip de yeniden yargılama ya-
p ılmasma ihtiyaç duyulmad ığı takdirde veya kararın gerekçe-
sinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas hakkında,

3. Yargılamada bulunan eksiklikler duru şma yapılmaksı-
zın tamamlanacak nitelikte ise bunlann tamamlanmas ından
sonra yeniden esas hakk ında,

Duruşma yapılmadan karar verilir.

İnceleme

MADDE 426/N. - Bölge adliye mahkemesi hukuk daire-
since inceleme, davan ın özelliğine göre heyetçe veya görev-
lendirilecek bir üye taraf ından yap ı l ır.

İnceleme sırasında gereken hallerde ba şka bir bölge adli-
ye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi istinabe edilebilir.

incelemenin kapsam ı

MADDE 426/0. - İnceleme, istinaf dilekçesinde be-
lirtilen sebeplerle s ınırl ı olarak yap ıl ır. Ancak, bölge adliye
mahkemesi kamu düzenine ayk ır ı l ık gördüğü takdirde bunu
re'sen gözetir.
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Duruşma yap ılmas ına karar verilmesi

MADDE 426/P. - 426/M maddesinde belirtilen haller
dışında inceleme duruşmal ı olarak yapılır. Bu durumda du-
ruşma günü taraflara tebliğ edilir.

Yapılamayacak işlemler

MADDE 426/R. - Bölge adliye mahkemesi hukuk dai-
relerinde karşılık dava açılamaz, davaya kat ılma isteminde
bulunulamaz, davanın ıslahı ve 45 inci maddenin birinci f ık-
ras ı hükmü sakl ı kalmak üzere davalar ın birleştirilmesi iste-
nemez, bölge adliye mahkemesince re'sen göz önünde tutula-
caklar d ışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen id-
dia ve savunmalar dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz.

Bölge adliye mahkemeleri için yetki sözleşmesi yap ıla-
maz.

İlk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak gösteril-
diği halde incelenmeden reddedilen veya mücbir bir sebeple
gösterilmesine olanak bulunmayan deliller bölge adliye malı-
kemesince incelenebilir.

Duruşmaya gelinmemesi ve giderlerin ödenmemesi

MADDE 426/S. - Duruşmalı olarak incelenen işlerde
taraflara ç ıkartılan çağrı kağıtlarmda, duruşmada hanr bu-
lunmadıklan takdirde tahkikatın yokluklannda yapılarak
karar verileceği hususu ile ba şvuran tarafa ç ı kartılacak çağrı
kağıd ında, ayr ıca, yap ılacak tahkikatla ilgili olarak bölge ad-
liye mahkemesince belirlenen gideri duru şma gününe kadar
avans olarak yatırmas ı gerektiği açıkça belirtilir.
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Başvuran, kabul edilebilir bir mazeretE dayanarak du-
ruşmaya gelemediğini bildirdiği takdirde, yeni bir duruşma
günü tayin edilerek taraflara bildirilir.

Başvuran mazeretsiz olarak duru şmalara katılmadığı
veya tahkikatla ilgili giderler süresi içinde yatırıimadığı tak-
dirde, dosyanm mevcut durumuna göre karar verilir. Şu ka-
dar ki, öngörülen tahkikat yap ılmaks ızın karar verilmesine
olanak bulunmayan hallerde ba şvuru reddedilir.

Karar

MADDE 426/T. - Karar a şağıdaki hususları içerir:

1. Karan veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesi
ile başkan, üyeler ve tutanak kğtibinin ad ve soyadları, sicil
numaraları .

2.-Taraflann ve davaya ilk derece mahkemesinde katı-
lanların kimlikleri ile varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ı,
soyad ı ve adresleri.

3. Taraflarm iddia ve savunmalar ınm özeti.

4. İlk derece mahkemesi kararmın özeti.

3. İleri sürülen istinaf sebepleri.

6. Taraflar arasında uyuşmazl ık konusu olan veya olma-
yan hususlarla bunlara ili şkin delillerin tartışması, ret ve üs-
tün tutma sebepleri, sabit görülen olaylarla bunlardan ç ıkan-
lan sonuç ve hukuki sebep.

7. Hüküm sonucu ile varsa kanun yolu ve süresi.

8.Kararm verildiği tarih, ba şkan ve üyeler ile tutanak k-
tibinin imzalar ı .
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Hüküm sonucu kısmında, gerekçeye ait herhangi bir söz
tekrar edilmeksizin, istem sonuçlarmdan her biri hakk ında
verilen hükümle taraflara yüklenen borç veya tan ınan hak-
larm, tereddüde yer vermeyecek şekilde açıkça gösterilmesi
gereklidir.

Uygulanacak di ğer hükümler

MADDE 426/U. - Bu Fas ılda aksine hüküm bulunma-
yan hallerde ilk derece mahkemesinde uygulanan yarg ılama
usulü bölge adliye mahkemesinde de uygulan ır.

MADDE 16. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa,
bu Kanunla eklenen 426/U maddesinden sonra gelmek üze-
re "İkinci Fasıl Temyiz" başlığı eklenmiş, "Ikinci Fas ıl" ve
"Üçüncü Fasıl" baş l ıklan "Üçüncü Fasıl" ve "Dördüncü Fa-
sıl" şeklinde değiştirilmiş, Kanunun 427 ilâ 439 uncu madde-
leri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmi ştir.

Temyiz edilebilen kararlar

MADDE 427. - Bölge adliye mahkemesi hukuk dairele-
rinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararla-
nna -karşı tebliğ tarihinden itibaren onbe ş gün içinde temyiz
yoluna ba şvurulabilir; bu süre, 8.1.1943 tarihli ve 4353 say ılı
Kanuna tabi kamu kurumlan hakkmda otuz gündür.

Davada hakl ı çıkmış olan taraf da hukuki yaran bulun-
mak şartıyla temyiz yoluna ba şvurabilir.
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Temyiz edilemeyen kararlar

MADDE 428. - Bölge adliye mahkemelerinin a şağıdaki
kararları hakkında temyiz yoluna gidilemez:

1. Miktar veya değeri beşmilyar lirayı geçmeyen davala-
ra ilişkin kararlar,

2. 8 inci maddede gösterilen davalar ile (Kat Mülkiyeti
Kanunundan doğup gayrimepkulün aynna ilişkin olan da-
valar hariç) özel kanuniarda sulh hukuk mahkemesinin göre-
vine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.

3. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri
arasındaki yetki ve görev uyu şmazl ıklarmı çözmek için veri-
len kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.

4. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.

5. İrs ve soybağma ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç
olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ili şkin dava-
larla ilgili kararlar.

6. Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hakim-
lerinin davayı görmeye hukuki veya fiili engellerinin ç ıkması
halinde, davamn o yargı çevresi içindeki başka bir mahkeme-
ye nakline ili şkin kararlar.

(1) numaralı bentteki kararlarda alaca ğın bir kısmının
dava edilmi ş olmas ı durumunda, be şmilyar liralık kesinlik
s ınırı alacağın tamamma göre belirlenir. Alaca ğm tamamı-
nın dava edilmi ş olması hMinde, kararda as ıl istemin kabul
edilmeyen bölümü beşmilyar lirayı geçmeyen tarafın temyiz
hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu
takdirde, diğer taraf da düzenleyece ği cevap dilekçesiyle ka-
ran temyiz edebilir.
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Kanun yararma temyiz

MADDE 429. - İlk derece mahkemelerinin ve bölge ad-
liye mahkemesi hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri
kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden ke-
sinleşmiş bulunan kararlara karşı , yürürlükteki hukuka ayki-
n bulunduğu ileri sürülerek Adalet Bakanlığı veya Yargıtay

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanun yarar ına temyiz

yoluna başvurulur.

Temyiz istemi Yargıtayca yerinde görüldüğü takdirde,
karar kanun yarar ına bozulur. Bu bozma, kararın hukuki so-
nuçlarını ortadan kaldırmaz.

Bozma kararın ın bir örneği Adalet Bakanlığına gönderi-
lir ve Bakanl ıkça Resmi Gazetede yay ımlanır.

Temyiz dilekçesi

MADDE 430. - Temyiz, dilekçeyle yap ılır ve dilekçeye
karşı tarafın sayıs ı kadar örnek eklenir.

Temyiz dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur:

1. Temyiz eden ile karşı tarafm davadaki s ıfatları, ad ı ,
soyad ı ve adresleri.

2: Bunların varsa yasal temsilci ve vekillerinin ad ı, soya-
d ı ve adresleri.

3. Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi
hukuk dairesinden verilmi ş olduğu, tarihi ve say ısı .

4. Yargıtaym bozma kararı üzerine, bozııaya uygun ola-
rak ilk derece mahkemesince verilen yeni karar ın veya diren-
me kararına karşı temyizde direnme karar ının, hangi mahke-
meye ait olduğu, tarihi ve sayıs ı .
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5. İlamın temyiz edene tebli ğ edildiği tarih.

6. Kararın özeti.

7. Temyiz sebepleri ve gerekçesi.

8. Duruşma istenmesi halinde bu istek.

9. Temyiz edenin veya varsa yasal temsilci yahut vekili-
nin imzas ı .

Temyiz dilekçesi, temyiz edenin kimli ği ve imzas ıyla
temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek kay ıtlan ta şı-
mas ı halinde, diğer şartlar biilunmasa bile reddolunmay ıp
temyiz incelemesi yap ılır.

Temyiz dilekçesinin verilmesi

MADDE 431. - Temyiz dilekçesi, karan veren bölge ad-
liye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtayın bozması
üzerine hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz
edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk daire-
sine veya ilk derece mahkemesine verilebilir.

Temyiz dilekçesi karan veren mahkemeden başka bir
mahkemeye verilmişse temyiz defterine kaydolunur ve du-
rum derhal karan temyiz edilen mahkemeye bildirilir.

Temyiz edene ücretsiz bir al ınd ı belgesi verilir.

Kıyas yoluyla uygulanacak hükümler

MADDE 432. - Bu Kanunun istinaf yolu ile ilgili 426/C
ila 426/! ve 426/L maddeleri hükümleri, temyiz yolu konu-
sunda da kıyas yoluyla uygulanır.
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Temyizin icraya etkisi

MADDE 433. - Temyiz, karar ın icras ın durdurmaz. icra
ve İfls Kanununun icran ın geri bırakılmasıyla ilgili 36 no
maddesi hükmü saklıd ır. Nafaka kararlannda icranın geri bi-
rakılmas ına karar verilemez.

Kişiler ve aile hukukuna, taşınmaz mala ve bununla ilgili
ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirile-
mez.

Kararm kesinleştiği ilamın altına veya arkas ına yazılıp,
tarih ve mahkeme mührü konmak ve mahkeme ba şkan veya
hAkinıi tarafından imzalanmak suretiyle belirtilir.

Kötüııiyetle temyiz

MADDE 434. - Temyiz isteminin kötüniyetle yap ıldığı
anlaşı lırsa Yargıtayca 422 nci madde hükümleri uygulan ır.

Temyiz incelemesi ve duru şma

MADDE 435. - Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri tem-
yiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun aç ık hülcmüne ayk ırı
gördüğü diğer hususlar ı da inceleyebilir.

Yargıtay temyiz incelemesini dosya üzerinde yapar.
Ancak, tüzel kişiliğin feshine veya genel kurul kararlarının
iptaline, evlenmenin butlan ına veya iptaline, bo şanma veya
aynlığa, velAyete, soybağma ve kısıtlamaya ilişkin.davalarla
miktar veya değeri onmilyar liray ı aşan alacak ve ay ın da-
valarında taraflardan biri temyiz veya cevap dilekçesinde
duruşma yap ılmasın ı istemiş ise, Yargıtayca bir gün belli
edilerek taraflara usulen çağrı kağıd ı gönderilir. Tebliğ tarihi
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ile duruşma günü aras ında en az onbeş gün bulunmas ı ge-
rekir; taraflar gelmi şlerse bu süreye bakılmaz. Tebligat gide-
ri verilmemi şse duruşma istemi dikkate al ınmaz. Duruşma
giderinin eksik ödenmi ş olduğu anlaşı lırsa, dairenin başkanı
tarafından verilecek yedi günlük kesin süre içinde tamamlan-
mas ı, aksi Mide duruşma isteminden vazgeçilmiş say ılacağı,
duruşma isteyene yaz ı l ı olarak bildirilir. Verilen süre içinde
giderler tamamlanmad ığı takdirde, Yargıtay incelemesini
dosya üzerinde yapar.

On milyar liralık duruşma sınırının belirlenmesinde 428
inci maddenin ikinci fıkrası kıyas yoluyla uygulanır.

Yargıtay, ikinci fıkra hükmü ile bağl ı olmaks ızm, bilgi al-
mak üzere re'sen de duru şma yap ılmas ına karar verebilir.

Duruşma günü belli edilen hMlerde Yargıtay, taraflar ı
veya gelen tarafı dinledikten sonra, taraflardan hiçbiri gelme-
miş ise dosya üzerinde inceleme yaparak karann ı verir.

Duruşma günü kararı verilemeyen işlerin en geç yirmi
gün içinde karara ba ğlanmas ı zorunludur.

Kanunda ivedi olduğu bildirilen dava ve işlere ait tem-
yiz incelemesi öncelikle yap ılır.

Onama kararları

MADDE 436. - Yarg ıtay, onama kararında, onadığı ka-
rann hukuk kurallarına uygunluk gerekçesini göstermek zo-
rundad ır.

Temyiz olunan karar ın, kanunun olaya uygulanmas ında
hata edilmiş olmasmdan dolay ı bozulması gerektiği ve kanu-
na uymayan husus hakkında yeniden yargılama yap ılmasına
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ihtiyaç duyulmadığı takdirde Yargıtay, kararı değiştirerek ve
düzelterek onayabilir.

Tarafların kimliklerine ait yanlışl ıklarla, yaz ı, hesap veya
diğer açık ifade yanlışliklan hakkında da bu hüküm u'gula-
mr.

Karar, usule ve kanuna uygun olup da gösterilen gerek-
çe doğru bulunmazsa, gerekçe değiştirilerek ve düzeltilerek
onanır.

Bozma sebepleri

MADDE 437. - Yargıtay, aşağıda belirtilen sebeplerden
dolayı gerekçe göstererek temyiz olunan kararı kısmen veya
tamamen bozar:

1. Hukukun veya taraflar arasmdaki sözle şmenin yanl ış
uygulanmış olması .

2. Dava şartlanna ayk ınlık bulunmas ı .

3. Taraflardan birinin davasmı ispat için dayand ığı delil-
lerin kanuni bir sebep olmaks ızın kabul edilmemesi.

4. Karara etki eden yargılama hatas ı veya eksiklikleri bu-
lunmas ı .

Yargıtay kararlarmm tebliği
MADDE 438. - Yarg ıtayın bozma kararları ile onama ka-

rarları mahkeme yazı işleri müdürü tarafından derhM taraf-
lara tebliğ edilir.

Tebliğ giderleri, temyiz dilekçesiyle birlikte, temyiz iste-
minde bulunandan pe şin olarak al ınır. Bu giderlerin ödenme-
mesi halinde 426/D maddesi hükmü uygulan ır.
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Bozmaya uyma veya direnme

MADDE 439. - Yargıtay ilgili dairesinin tamamen veya
kısmen bozma kararı, başvurunun bölge adliye mahkeme-
si tarafmdan esastan reddi karar ına ilişkin ise, bölge adliye
mahkemesi kararı kaldınlarak dosya, kararı veren ilk dere-
ce mahkemesine veya uygun görülecek di ğer bir ilk derece
mahkemesine, kararın bir örneği de bölge adliye mahkeme-
sine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesinin düzelterek yeniden veya ye-
niden esas hakkmda verdiği karar Yargıtayca tamamen veya
kısmen bozulduğu takdirde dosya, kararı veren bölge adliye
mahkemesi veya uygun görülen di ğer bir bölge adliye mah-
kemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemesi, 426/D maddesi uyannca peşin
alınimş ölan gideri kullanmak suretiyle, kendiliğinden taraf-
lan duruşmaya çağırıp dinledikten sonra Yarg ıtay ın bozma
kararına uyulup uyulmayacağına karar verir.

Yargıtaym bozma kararı üzerine ilk derece mahkemesin-
ce bozmaya uygun olarak karar verildi ği takdirde, bu karara
karşı temyiz yoluna başvurulabilir.

ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi ka-
rannda direnirse, bu kararın temyiz edilmesi durumunda in-
celeme, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca yap ıl ır.

Hukuk Genel Kurulunun verdiği karara uymak zorun-
ludur.

MADDE 17. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
452 nci maddesinin ikinci cümlesi a şağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.	 -

Bu karara karşı kanun yollan aç ıktır.
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MADDE 18. - Hukuk Usulü Miihakemeleri Kanununun
575 inci maddesinin ikinci f ıkras ı aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

İlk derece mahkemelerinde görev yapan hakimler hak-
kında tazminat davaları bölge adliye mahkemesi hukuk da-
iresi, bölge adliye mahkemesi hakimleri hakk ında ise Yargı -
tayin ilgili hukuk dairesi taraf ından incelenerek karara bağ-
lanır.

MADDE 19. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa
aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 4. - Görev, kesin hüküm, istinaf, temyiz,
Yargıtayda duruşma, senede ispata ve sulh mahkemelerinde-
ki taksim davalarında muhakeme usulünün belirlenmesine
ilişkin maddelerdeki parasal s ınırlar; her takvim y ı l ı başından
geçerli olmak üzere, önceki yılda uygulanan parasal s ınırla-
nn, o yıl için 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298
inci maddesi hükümleri uyarınca Maliye Bakanl ığınca her yıl
tespit ve ilan edilen yeniden de ğerleme oranında artırılması .
suretiyle uygulanır. Bu şekilde belirlenen s ınırlann onmilyon
lirayı aşmayan kıs ımları dikkate almmaz. Bu uygulama nede-
niyle mahkemelerce görevsizlik karan verilemez.

Yukandaki fıkra uyarınca her takvim yıl ı başmdan ge-
çerli olmak üzere uygulanan parasal s ınırların artışı, artışın
yururlüğe girdiği tarihten önce ilk derece mahkemelerince
nihai olarak karara bağlanmış davalar ile bölge adliye mah-
kemesi kararı üzerine yeniden bakılan davalarda ve Yarg ıta-
ym bozma kararı üzerine karar ı bozulan mahkemece yeniden
bakılan davalarda uygulanmaz.

MADDE 20. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
45-inci maddesinin son f ıkras ı, 440 ila 444 üncü maddeleri ile
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449 uncu maddesinde yer alan "443 üncü madde mucibince"
ibaresi yürürlükten kald ırılmıştır.

MADDE 21. - Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa
aşağıdaki geçici maddeler eklenmi ştir.

(Değişüc11.05.2005- 5348 say ı lı Kanun) 18.6.1927 ta-
rihli ve 1086 sayıli Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa
26.9.2004 tarihli ve 5236 say ılı Kanunla eklenen geçici 1 inci
maddesi geçici 2 nci madde olarak aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiş ve geçici maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2. - Bölge adliye mahkemelerinin,
26.9.2004 tarihli ve 5235 sayıl ı Adli Yargı İlk Derece Mahke-
meleri ile Bölge Adliye Mahlcemelerinin Kurulu ş, Görev ve
Yetkileri Hakk ında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyar ınca
Resmi Gazetede iMn edilecek göreve ba şlama tarihinden önce
aleyhine temyiz yoluna ba şvurulmuş olan kararlar hakkında,
kesinleşinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu-
nun 26.9.2004 tarihli ve 5236 say ı l ı Kanunla yap ılan değişik-
likten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulan-
masına devam olunur.

GEÇİCİ MADDE 3. - Bölge adliye mahkemelerinin gö-
reve başlama tarihine kadar, Hukuk Usulü Muhakemleri
Kanununun temyize ili şkin yürüilüktekı hükümlerinin uy-
gulanmas ına devam olunur.

MADDE 21- Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürür-
lüğe girer.

MADDE 23. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kumlu
yürütür.
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İCRA VE İFLAS KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

(Kanun No: 5311 - RG, T. 18.03.2005, S. 25759)

MADDE 1. - 9.6.1932 tarihli ve 2004 say ıl ı icra ve İfik
Kanununun 10/a maddesi baş lığı ile birlikte aşağıdaki şekil-
de değiştirilmiştir.

icra mahkemesi hğkiminin reddi

MADDE 10/A. - icra mahkemesi hakimi reddedildiği
takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hüküm-
ler uygulan ır. Ret talebinde bulunan, dilekçesir ıde ret sebep-
lerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundad ır.

Ret talebinin reddi hakk ındaki karara karşı istinaf yolu-
na başvurulması, lükimin işe bak ıp karar vermesine engel
değildir. Ret talebinin reddi hakk ındaki kararın kald ınlması
hMinde reddedilen hAkimin verdiği karar yerine getirilmez.
Bu durumda dosya, bölge adliye mahkemesince icra mahke-
mesinin başka bir dairesine, o yerde icra mahkemesinin ba ş-
ka bir dairesi yoksa en yakın icra mahkemesine gönderilir. 40
inci madde hükümleri k ıyas yoluyla uygulanır.

MADDE 2. - icra ve iflas Kanununun 24 üncü maddesi-
nin ikinci fıicas ında yer alan "icra mahkemesinden" ibaresin-
den sonra gelmek üzere "veya istin" ibaresi eklenmi ştir.

MADDE 3. - icra ve iflas Kanununun 32 nci maddesi-
nin ikinci cümlesinde yer alan "temyiz yahut" ibaresi "istinaf
veya temyiz yahut" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4. icra ve iflas Kanununun 33 üncü madde-
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sinin üçüncü fıkras ında yer alan "temyiz süresi" ibareleri
"istinaf veya temyiz yoluna ba şvuru süresi", "temyiz yoluna
gidebilir." ibaresi "istinaf veya temyiz yoluna ba şvurabilir."
şeklinde değiştiriiniiştir.

MADDE 5. - icra ve iflas Kanununun 36 nc ı maddesi
başlığı ile birlikte a şağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İcranın geri bırakılması için verilecek süre

MADDE 36. - İlama karşı istinaf veya temyiz yoluna ba ş-
vuran borçlu, hükmolunan para veya e şyanm resmi bir mer-
cie depo edildiğini ispat eder yahut hükınolunan para veya
eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabül edilecek
taşmır rehni veya eshain veya tahvilat veya ta şınnıaz rehni
veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hük-
molunan para ve eşyay ı karşılayacak malı mahcuz ise icran ın
geri bırakılmas ı için bölge adliye mahkemesi veya Yarg ıtay-
dan karar al ınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine
uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk halinde uza-
tılabilir.

Borçlu, Devlet veya adli yard ımdan yararlanan bir kimse
ise teminat gösterme zorunluluğu yoktur.

Ücreti ilgililer tarafından verilirse bölge adliye mahke-
mesi veya Yargıtayca icramn geri b ırakılmas ı hakkındaki ka-
rar icra dairesine en uygun vas ıtalarla bildirilir.

Nafaka hükümlerinde böyle bir süre verilemez.

Bölge adliye mahkemesince başvurunıınhaklı görülmesi
halinde teminatm geri verilip verilmeyeceğine karar verilir.
Yargıtayta hükmün bozulmas ı halinde borçlunun başvurusu
üzerine, bozmanın mahiyetine göre teminat ın geri verilip ve-
rilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir.
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Bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddine
karar verilmesi veya Yargıtayca hükmün onanması halinde
alacakl ının istemi üzerine başkaca işleme gerek kalmaksizm
teminata konu olan para alacald ıya ödenir. Mal ve haklar ise,
mal ın türüne göre icra dairesince paraya çevrilir. ham alacak-
l ıs ının teminat üzerinde rüçhan hakkı vardır.

MADDE 6. - icra ve iflas Kanununun 38 inci maddesin-
de yer alan "noter senetleri ve" ibaresi "noter senetleri, istinaf
ve" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7.- icra ve iflas Kanununun 40 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bir ilamm bölge adliye mahkemesince kald ınlmas ı
veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde
durdurur.

Bir ilam hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mah-
kemesince kald ınlır veya yeniden esas hakk ında karar veri-
lir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yap ılmış
olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmad ığı kesin bir ilam-,
la tahakkuk ederse, aynca hükme hacet kalmaks ız ın icra ta-
mamen veya kısmen eski hAline iade olunur."

MADDE 8. - icra ve Mas Kanununun 69 uncu maddesi-
nin dördüncü fıkrasında yer alan "karan temyiz eden" ibare-
si "karara karşı istinaf yoluna ba şvuran" şeklinde değiştiril-
miştir.

MADDE 9. - icra ve İflAs Kanununun 97 nci maddesinin
beşinci ve ondördüncü fıkralan aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

"Takibin devamma dair verilen icra mahkemesi karari
kesindir.
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Davanın reddi hakkındaki karara karşı istinaf veya tem-
yiz yoluna başvuran istihkak davacısı icra dairesinden 36 nc ı
maddeye göre mühlet isteyebilir."

MADDE 10. - icra ve İfls Kanununun 149/ a maddesi-
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Icra mahkemesinin geri b ırakılma isteminin reddine
ilişkin. karanna karşı istinaf yoluna başvuran borçlu veya
üçüncü şahıs, takip konusu alaca ğın yüzde on beşi nispetin-
de teminat yatırmadığı takdirde satış durmaz. Bölge adliye
mahkemesince talebin reddi halinde bu teminat, ayr ıca hük-
me hacet kalmaksızın alacakhya tazminat olarak ödenir."

MADDE 11. - icra ve İfls Kanununun 150/a maddesi-
nin (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2. itiraz ın kaldırılmas ı kararına karşı istinaf yoluna ba ş-
vurulmas ı halinde 149/a maddesinin ikinci f ıkras ı hükmü
kıyas yoluyla uygulanır."

MADDE 12. - icra ve İlflas Kanununun 164 üncü madde-
si ba şlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değ iştirilmiştir.

Kanun yollarına başvurma

Madde 164. - Ticaret mahkemesince verilen nihai karar-
lar, 160 inci maddenin son fıkrasma göre alman masraftan
karşılanmak suretiyle mahkemece re'sen taraflara tebliğ olu-
nur.

Bu kararlara kar şı tebliğ tarihinden itibaren on gün için-
de istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi ka-
ranna karşı da tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz
yoluna başvurulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yap ılır.
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ifls kararına karşı kanun yoluna başvurulmas ı, if1s ın
ilünına ve masanın teşkiline mani değildir. Yalnız ikinci ala-
caklılar toplantısı, ifMs karan kesinleşmedikçe yap ılamaz.

Bölge adliye mahkemesince iflas kararı kaldınlırsa, borç-
lunun mallar ı üzerindeki tedbirler devam eder. Şu- kadar ki,
ticaret mahkemesi davanın seyrine göre bu tedbirleri değiş-
tirmeye veya kald ırmaya yetkilidir.

MADDE 13. - icra ve İfls Kanununun 169/a maddesi-
nin son fıkras ı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Itirazın reddi kararma karşı istinaf yoluna ba şvurulma-
s ı, hiçbir icra muamelesini durdurmaz. Şu kadar ki, borçlu 33
üncü maddenin üçüncü fıkras ına göre teminat gösterirse icra
durur."

MADDE 14. - icra ve iflas Kanununun 182 nci maddesi-
nin ikinci f ıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Iflas ın kaldırılmasma, alacak hakk ındaki taleplerin kay-
dı için muayyen müddetin bitmesinden iflas ın kapanmas ına
kadar karar verilir. iflasın kald ınlması hakkında verilen hük-
me karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yo-
luna başvurulabilir. Bölge adliye mahkemesi kararma kar şı
tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde temyiz yoluna başvu-
rulabilir. İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muha-
kemeleri Kanunu hükümlerine göre yap ılır."

MADDE 15. - icra ve iflas Kanununun 254 üncü mad-
desine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

"iflasın kapanması hakkında verilen hükme kar şı tebliğ
tarihinden itibaren on gün içinde istinaf yoluna başvurulabi-
lir. Bölge adliye mahkemesi karanna kar şı tebliğ tarihinden
itibaren on gün içinde temyiz yoluna ba şvurulabilir. İstinaf
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ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
hükümlerine göre yapılır."

MADDE 16. - icra ve iflas Kanununun 258 inci maddesi-
nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

" İhtiyati haciz talebinin reddi halinde alacakl ı istinaf
yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu
öncelikle irıceler ve verdiği karar kesindir."

MADDE 17. -. icra ve iflas Kanununun 265 inci maddesi-
nin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"itiraz üzerine verilen karara kar şı istinaf yoluna baş-
vurulabilir. Bölge adliye mahkemesi bu ba şvuruyu öncelikle
inceler ve verdi ği karar kesindir. İstinaf yoluna başvuru, ihti-
yati haciz kararının icrasını durdurmaz."

MADDE 18. - Icra ve Iflas Kanununun 299 uncu madde-
si başlığı ile birlikte a şağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kanun yollarına başvurma

MADDE 299. - Konkordato hakk ında verilen hükme
karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde borçlu ve iti-
raz eden her alacakli tarafından istinaf yoluna başvurulabi-
lir. Bölge adliye mahkemesi karar ına karşı tebliğ tarihinden
itibaren on gün içinde temyiz yoluna ba şvurulabilir. İstinaf
ve temyiz incelemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
hükümlerine göre yap ılır.

MADDE 19. - icra ve iflas Kanununun 307 nci maddesi-
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Fesih talebi üzerine verilecek hükmün tebliğinden itiba-
ren on gün içinde istinaf yoluna ba şvurulabilir. Bölge adliye
mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren on gün
içinde temyiz yoluna başvurulabilir."
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MADDE 20. - icra ve tfMs Kanununun 320 nci maddesi
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İstinaf yoluna ba şvurma

MADDE 320. - Karar hakkında tebliğ tarihinden itibaren
on gün içinde borçlu ile alacaklılardan her biri istinaf yoluna
başvurabilir.

icra mahkemesi taraf ından verilmiş olan fevkalade müh-
letin hükmü, bölge adliye mahkemesinin kesin karar ına ka-
dar geçerlidir.

MADDE 21. - icra ve iflas Kanununun 327 nci maddesi-
nin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde geçen "temyize mü-
racaat olunabilir." ibaresi, "istinaf yoluna ba şvurulabilir.";
altmcı fıkras ında geçen "Temyiz" ibaresi "Bölge .adliye mah-
kemesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 22. - icra ve rna5 Kanununun 328 inci madde-
sinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesinde geçen "temyiz de"
ibaresi "bölge adliye mahkemesi de" şeklinde değ iştirilmiş-
tir.

MADDE 23. - icra ve iflas Kanununun 353 üncü madde-
si baş lığı ile birlikte a şağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İstinaf yoluna başvurma

MADDE 353 - icra mahkemesinin duruşma yaparak
verdiği kararlara karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren
yedi gün içinde san ık veya şikayetçi veya Cumhuriyet savc ısı
tarafından istinaf yolunaba şvurulabilir.

Başvuru, dilekçeyle veya tutanağa geçirilecek sözlü be-
yanla icra mahkemesine yap ı l ır. Dilekçe veya beyan üzerine
dosya hemen bölge adliye mahkemesine gönderilir.
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Bölge adliye mahkemesi ceza dairesinin bu kararlarına
karşı temyiz yoluna ba şvurulamaz.

MADDE 24. - İcra ve ma5 Kanununun 362 nci madde-
sinden sonra gelen bölüm ba ş lığı "KANUN YOLLARINA
BAŞVURMA VE SON MADDELER" olarak, 363 üncü mad-
desi başh ğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştiriiniiştir.

İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi

MADDE 363. - icra mahkemesince 85 inci maddenin uy-
gulanma biçimi, icra dairesi taraf ından hesaplanan vekalet
ücreti, 103 üııcü maddenin uygulanma biçimi ve bu madde-
de düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin
değiştirilmesi, hacizli ta şınır malların muhafaza şekli, kıymet
takdirine ilişkin şikayet, ihaleye icat ılabilmek için teminat
yatırılmas ı ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış
ilanın ın iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın
düşürülmesi, 263 üncü maddenin uygulannıa biçimi, iflas
idaresinin olu şturulmas ı, icra mahkemesinin iflas idaresinin
işlemleri hakkında şikayet üzerine verdi ği kararlara karşı, if-
1k idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap
pusulas ı ve 36 nc ı maddeye göre icramn geri b ırakılmasma
ilişkin kararlar ı dışındaki kararlarına kar şı, ait olduğu alacak,
hak veya mal ın değer veya miktar ınrn bin lirayı geçmesi şar-
tıyla istinaf yoluna ba şvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru sü-
resi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür.

icra mahkemesi kararları aleyhine işlemleri uzatmak gibi
kötüniyetle istinaf yoluna ba şvurulduğu anlaşılırsa Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanununun 422 nci maddesi hükmü
uygulanır.	 -

Kesin bir karara karşı kötüniyetle istinaf yoluna başvu-
ranlar hakkında da yukandaki fıkra hükmü uygulanır.
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İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini
durdurmaz. İcranın devamı için gereken evraic alıkonularak
bunlann birer örne ği bölge adliye mahkemesine gönderile-
cek dosyaya konulur.

MADDE 25. - icra ve iflas Kanununun 364 (Incil madde-
si başhğı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Temyiz yoluna ba şvurma ve incelenmesi

MADDE 364. - Bölge adliye mahkemesi hukuk dairele-
rince verilen ve miktar veya de ğeri onbin liray ı geçen nihai
kararlara karşı temyiz yoluna başvunilabilir.

Yukanda belirtilen kararlara kar şı temyiz yoluna baş-
vurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
hükümlerine göre yap ı l ır. Bu durumda da 363 üncü madde-
nin ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulan ır.

Temyiz yoluna ba şvurma, satıştan başka icra işlemlerini
d ur d urmaz

MADDE 26. - icra ve iflas Kanununun 365 inci maddesi
baş lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

İstinaf dilekçesinin reddi

MADDE 365. - İstinaf yoluna başvurma, yasal süre geç-
tikten sonra yap ılır veya istinaf yoluna ba şvurulmasma ola-
nak bulunmayan bir karara veya vazgeçme nedeniyle itiraz
veya şikayetin reddine yahut süresi geçmi ş bir şildyete iliş-
kin olursa, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ilgili
hükümleri gereğince istem icra mahkemesince reddedilir.

İstinaf yoluna ba şvuran kişi ret karann ı kabul etmezse,
istinaf dilekçesi diğer tarafa tebliğ edildikten sonra, karar su-
reti ve verilirse cevap dilekçesiyle birlikte yetkili bölge adliye
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mahkemesine gönderilir. Şu kadar ki bu Mide satış dahil hiç-
bir icra işlemi durmaz.

Bölge adliye mahkemesi, birinci fiba kapsam ına girdiği
halde reddine karar verilmemiş başvuruyu geri çevirmeyip
doğrudan kesin karara ba ğlar.

MADDE 27. - icra ve iflas Kanununun 366 nc ı maddesi
baş lığı ile birlikte a şağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bölge adliye mahkemesi ve Yarg ıtay kararlan

MADDE 366. - İstinaf ve temyiz incelemeleri, Hukuk
Usulü Muhakemeleri Kanun ıma göre yapı lır ve onbeş gün
içinde karara bağlanır.

ilgili ister ve ücretini verir veya gönderirse karar özeti en
seri vas ıtalarla mahalline bildirilir.

Yargıtayın icra ve ifls işlerine bakan hukuk dairesiriin
kararlarina karşı genel hükümlere göre direnme karar ı veri-
iebilir. Direnme kararlan, Hukuk Genel Kurulunda acele i ş-
lerden sayılır.

Yargıtayın bozma karan veya bölge adliye mahkeme-
sinin kald ırma, düzelterek veya yeniden esas hakk ında ve-
receği kararları üzerine icra ve iflas i şlerinde 40 ma madde
hükmü kıyas yoluyla uygulanır.

MADDE 28. - icra ve iflas Kanununun 227 nci maddesi-
nin ikinci fıkras ı yürürlükten kald ırılmıştır.

MADDE 29. - icra ve iflas Kanununa a şağıdaki geçici
madde eklenmi ştir.

GEÇICI MADDE 7. - Bölge adliye mahkemelerinin,
26.9.2004 tarihli ve 5235 sayıl ı Adli Yargı İlk Derece Mahke-
meler ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulu ş, Görev ve
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Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyar ınca
göreve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakk ında,
kesinleşinceye kadar Icra ve İfls Kanununun bu Kanunla ya-
pılan değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ili şkin
hükümleri uygulanır.

MADDE 30. - Bu Kanun 1 Nisan 2005 tarihinde yürür-
lüğe girer.

MADDE 31. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yurutür.
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İŞ MAHKEMELER! KANUNUNDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN

(Kanun No: 5308 - RG, T. 18.03.2005, S. 25759)

MADDE 1. - 30.1.1950 tarihli ve 5521 say ılı İş Mahke-
meleri Kanununun 8 inci maddesi a şağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

MADDE 8. - i ş mahkemelerince verilen nihai kararlara
karşı istinaf yoluna ba şvurulabilir. Şu kadar ki, para ile de-
ğerlendirilemeyen dava ve işler hakkındaki kararlar hariç,
miktar veya de ğeri bin lirayı geçmeyen davalar hakkındaki
nihai kararlar kesindir.

İstinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze kar şı veril-
mişse nihai kararm taraflara tefhimi, yokluklarmda verilmi ş
ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür.

Bölge adliye mahkemesinin para ile de ğerlendLrileme-
yen dava ve işler hakkındaki karaman ile miktar veya de ğeri
beşbin liray ı, geçen davalar hakkındaki nihai kararlara kar şı
tebliğ tarihinden başlayarak sekiz gün içinde temyiz yoluna
başvurııl'abilir.

Kanun yoluna başvurulan kararlar, bölge adliye mahke-
mesi ve Yargıtayca iki ay içinde karara ba ğlanır.

Yargıtaym kararlarına karşı karar düzeltme yoluna ba ş-
vurulamaz."
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MADDE 2. - İş Mahkemeleri Kanununa a şağıdaki geçici
madde eklenmi ştir.

GEÇİCİ MADDE 1. - Bölge adliye mahkemelerinin,
26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahke-
meleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulu ş, Görev ve
Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyann-
ca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve başlama tarihinden
önce verilen kararlar hakkında yap ılan temyiz başvurulan,
kesinleşinceye kadar Yargıtay tarafından sonuçland ınl ır. Bu
kararlar hakkında İş Mahkemeleri Kanununun bu Kanunla
yapılan değişiklikten önceki te ınyize ilişkin hükümleri uygu-
lanır."

MADDE 3. - Bu Kanun (Değişik ibare: 5328 -31 .3.2005
m.gl/h) "1 Haziran2005" tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu
yürütür.
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ADALET BAKANLIĞI KARAR

(RG, T. 05.06.2007, S. 26543)

Adalet Bakanl ığından:

BÖLGE ADL İYE MAI-IKEMELERİNİN
KURULMASINA İLİŞKİN KARAR

5235 say ı l ı Adli Yargı İ lk Derece Mahkemeleri ile
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri
Hakkmda Kanun'un 25 inci maddesi uyarınca Hakimler ve
Savc ılar Yüksek Kurulu'nun olumlu görü şü al ınarak böl-
gelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluklanna göre; İstan-
bul, Bursa, İzmir, Ahkara, Konya, Samsun, Adana, Erzurum
ve Diyarbak ır'da bölge adliye mahkemeleri kurulmu ştur.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

(RG, T. 05.06.2007, S. 26543)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Ba şkanlığından:

Karar Tarihi	 15.5.2007
Karar No	 : 206

5235 say ı l ı Adli Yarg ı İlk Derece Mahkemeleri ile Böl-
ge Adliye Mahkemelerinin Kurulu ş, Görev ve Yetkileri
Hakkında Kanun'un 25 inci maddesi uyannca Hakimler ve
Savc ılar Yüksek Kurulu'nun olumlu görüşü al ınarak böl-
gelerin coğrafi durumlar ı ve i ş yoğunluklanna göre Adalet
Bakanlığı'nca kurulmuş bulunan Bölge Adliye Mahkemele-
rinden;

1- İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi-
nin; İstanbul, K ırklareli, Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya
ve Düzce,

203



Sorularla İ stinaf

2- Bursa Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin;
Bursa, Çanakkale, Bal ıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova,

3- Izmir Bölge Adliye Mahkemesinin yarg ı çevresinin;
İzmir, Manisa, Uşak, Aydın. Denizli ve Muğla,

4- Konya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi-
nin; Konya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Antalya, Ak-
saray ve Karaman,

5- Adana Bölge Adliye Mahkemesinin yarg ı çevresi-
nin; Adana, Mersin, Niğde, Kayseri, Hatay, Osmaniye, Kah-
ramanmaraş , Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Kilis,

6- Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresinin.
Ankara, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kasta-
monu, Çankın, Çorum, K ırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Yoz-
gat,

7-Samsun Bölge Adliye Mahkemesinin yarg ı çevresinin;
Samsun, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Ordu, Giresun, Gü-
müşhane, Trabzon, Rize ve Artvin,

8- Erzurum Bölge Adliye Mahkemesinin yarg ı çevresi-
nin; Erzurum, Erzincan, Bingöl, Mu ş, Ağn, Iğd ır, Kars, Arda-
han ve Bayburt,

9- Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesinin yarg ı çev-
resinin; Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Şanl ıurfa, Mardin, Bat-
man, Siirt, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari

illerinin mülki hudutlar ım kapsayacak şekilde belirlen-
mesine karar verilmiştir.
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