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İstinaf Kanun Yolu



İstinaf Arapça «enf» kökünden gelir ve Türkçe «yeniden işe başlamak» anlamına gelir. Bölge

adliye, yani istinaf mahkemelerinin göreve başlamasıyla birlikte ilk derece mahkemelerinden

verilen kararlara karşı olağan kanun yolu olarak önce istinaf yoluna başvurulacaktır. İstinaf, ilk

derece mahkemelerinin kararlarına karşı başvurulan, maddi ve hukuki denetiminin yapıldığı bir

kanun yoludur. Bazı kararlara karşı istinaftan sonra temyiz yoluna, Yargıtay’a

başvurulamayacaktır. Temyiz yoluna başvurulamayan kararlar istinaf kanun yolundan sonra şekli

anlamda kesinleşecektir. Buna karşılık temyiz yolu açık olan bölge adliye mahkemelerinin

kararlarına karşı Yargıtay’a temyiz yoluna başvurulacaktır. Böylelikle üç dereceli bir yargı

sistemine geçilecektir. Elbette bu çok daha güvenceli bir denetim sağlayacaktır. Zira temyizden

sonra başvurulan karar düzeltme gerçek anlamda bir kanun yolu değildi ve temyiz incelemesi

yapmış olan Yargıtay dairesi aynı incelemeyi tekrar yapıyordu. İstinaf kanun yoluna

başvurulmasından sonra karar düzeltme yoluna başvurulamayacaktır.

Avrupa Birliği müktesebatı bakımından hukuk davalarında kanun yolunun bir hak olarak

düzenlenmesi söz konusu değildir. Ancak tavsiye kararlarıyla kanun yolu düzenlemeleri

yapılması Türkiye’nin de katılım ortaklığı belgesinde istinaf mahkemelerinin kurulması

hedeflenmiştir.



İstinaf sistemi Türk yargı sistemine tanzimatla birlikte girmiş ve 1879 tarihli “Mahakim-i Teşkilâtı Kanun-u

Muvakkatı” adlı muvakkat kanun ile istinaf mahkemeleri kurulmuştur. Ancak uygulamada gerçek anlamda

bir istinaf mahkemesi kurulamamış, bu mahkemelerin görev alanına giren işler ağır ceza ve asliye

mahkemelerine verilmiştir. Aşağıdaki sebeplerle 1924 tarihli 469 sayılı “Mehakimi Şer’iyenin İlgasına ve

Mehakimin Teşkilatına Ait Ahkâmı Muaddil Kanun” ile şeriye mahkemeleri kaldırılırken, istinaf

mahkemeleri de kaldırılmıştır. Kaldırılma sebepleri şöyle sıralanabilir:

1. Ağır ceza ve asliye mahkemeleri, hem kendilerinde açılan davalarla hem de istinaf yoluyla gelen işlerle

uğraştığı için kendi görev alanına giren işlere öncelik tanıyor, istinaf başvurularını ihmal ediyordu. Bu

nedenle biriken iş ve davalar, içinden çıkılamaz boyutlara ulaşıyordu.

2. Laik hukuku bilmeyen, şer’i hukukta görev yapan kadıların istinaf mahkemelerine hakim olarak

atanmaları da bu mahkemelerin çalışmasını engellemiştir.

3. Çanakkale savaşında ağır kayıplar nedeniyle hakim açığı kapatılamamıştı;

4. İstinaf mahkemelerinde ehil hâkim azdı. Genellikle zabıt kâtipliğinden, mübaşirlikten gelme hâkimlerin

atanmasına karşılık, ilk derece mahkemesinde hukuk fakültesi mezunları görev yapmaktaydı. Bu

nedenle de temyiz mahkemesi, genellikle ilk derece mahkemesi kararlarını doğru bulmakta, istinaf

mahkemesi kararlarını ise iptal etmekteydi.

5. İstinafta, ilk yargılama tekrarlandığı için, davaların uzaması ve işlerin birikmesi sonucu doğuyordu.



Cumhuriyet döneminde 1932, 1952, 1963, 1977, 1978, 1985 ve 1993 tarihlerinde istinaf kanun yoluna ilişkin 

çeşitli(7) tasarılar hazırlanmıştır. 1998 yılında kurulan oluşturulan komisyon hukuk davaları bakımından;

• 2002 tarihli «Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve

Yetkileri Hakkında Kanun Tasarısı hazırlamış ve bu Tasarı 26.09.2004 tarihinde «Adli Yargı İlk derece

Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun olarak

yasalaşmıştır.

• Aynı Komisyon 2003 tarihli Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin

Kanun Tasarısını da hazırlamış ve bu Tasarı da 5236 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile yasalaşmıştır.

• 5.6.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak, İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Samsun, Adana

Erzurum ve Diyarbakır da 9 bölge adliye mahkemesi kurulmuştur.

• 13.06.2011 tarihinde Antalya, Gaziantep, Kayseri, Sakarya, Trabzon ve Van ilave edilerek sayı 15 bölge

adliye mahkemesine çıkarılmıştır.

• 29 Şubat 2016 tarihinde bölge adliye mahkemesi sayısı yediye indirilmiştir. Buna göre bölge adliye

mahkemeleri; Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Erzurum, Gaziantep, Antalya’da göreve başlayacaktır.



Ankara Bölge Adliye Mahkemesi: Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük,

Karaman Kastamonu, Kayseri Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Zonguldak(Toplam 19

il)

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi: Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin( Toplam 6 il)

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi: Erzurum, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan,

Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli, Van( Toplam 15 il)

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi: Gaziantep, Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay,

Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak( Toplam 15 il)

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi: İstanbul, Bilecik, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ,

Yalova( Toplam 5 il)

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi: İzmir, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak(Toplam 8 il)

Samsun Bölge Adliye Mahkemesi; Samsun, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon(

Toplam 7 il)



İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: 59 Daire,  1 Başkan ile birlikte  280 üye

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: 44 Daire, 1 Başkan ile birlikte 210 üye

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: 32 Daire 1 Başkan ile birlikte 160 üye

GAZİANTEP BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: 34 Daire 1 Başkan ile birlikte 159 üye

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: 22 Daire, 1 Başkan ile birlikte 114 üye

SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ: 13 Daire, 1 Başkan ile birlikte 62 üye 

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ, 11 Daire, 1 Başkan ile 49 üye 



İSTİNAF KANUN YOLU SİSTEMİNİN OLUMLU YÖNLERİ

• Gelişmiş hukuk sistemlerinde istinaf mevcuttur. Bu daha güvenli bir yargı anlamına da gelmektedir. Bu
nedenle kanun yolu içinde istinaf mahkemelerine yer veren ülkelerde adil karar verilmesi amaçlanmıştır.

• Temyizdeki sınırlı hukukî denetime karşılık, istinafta maddî denetim de yapılır. Bu iki kanun yolunun
amacı farklıdır.

• İstinafla ilk derece mahkemeleri daha dikkatli kararlar vermek durumunda kalacaklardır. Ancak istinaf
mahkemelerinin yeniden yargılama yaparak karar vermeleri, ilk derece mahkemelerini rehavete
sokmamalıdır.

• İstinafta uzmanlaşma sağlanırsa, bilgili ve tecrübeli hâkimlerle daha iyi bir denetim sağlanacaktır

• Karar düzeltme yolu istinaf mahkemelerinin göreve başlamasıyla yürürlükten kalkacağından, istinaf
kanun yolu sürecinin uzatan bir yol olmayacaktır. Aksine birçok uyuşmazlık istinaf mahkemelerinde kesin
olarak hükme bağlanacaktır. HMK.m.362’ye göre temyiz edilemeyen kararlar sayılmış ve özellikle miktar
veya değeri 25.000 lirayı geçmeyen davalara ilişkin kararlar temyiz edilemeyeceği belirtilmiştir.

• Yargıtay iş yükü azalacağından temyiz incelemesi dışında içtihat birliğini daha hızlı ve etkin biçimde
sağlayacaktır.

• Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi adil bir yargılanma ve etkin bir hukuki yola başvuru bakımından istinaf
mahkemelerinin zorunlu görmemektedir.



İSTİNAF MAHKEMELERİNİN BUGÜNKÜ HALİ İLE OLUMSUZ YÖNLERİ

• Yedi bölgede kurularak göreve başlayacak olan bölge adliye mahkemesinin sayısı yetersizdir. Ülkemiz

için bölge adliye mahkemelerinin kurulması gereken ideal sayı 21-25 bölge adliye mahkemesidir.

Böylelikle en fazla bir il sınırı geçilerek yargılama yapılabilecektir. En azından 15 bölge adliye

mahkemesinin göreve başlaması uygun olurdu. Başlangıçta 9 olan bölge adliye mahkemesi sayısı, daha

sonra 15 e çıkarılmış, son anda ise 7’ye indirilmiştir. Bu durum, bölge adliye mahkemelerinin amacına

uygun bir plan, düzen ve bilgi içinde kurulmadığını göstermektedir.

• Örnek vermek gerekirse, Ankara bölge adliye mahkemesi kendi yetki çevresi içinde bulunan 19 ilin

mahkemelerinden verilen kararlar hakkında istinaf başvurusu üzerine yeniden yargılama yapmak

istediğinde, tanık dinlenilmesi, keşif yapılması gibi işlemler için istinabe yoluna başvuracaktır. Bu kadar

çok istinabe yoluna başvurulması doğrudanlık ilkesine aykırı olacaktır. Üstelik istinabe yolu ile bu

incelemeyi daha önce hüküm veren mahkeme yapacaktır. İstinabenin yanı sıra Hukuk Muhakemeleri

Kanununun 149. maddesi uyarınca ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşmaların icrasına ilişkin

hüküm istinaf yargılamasında da uygulanabilecektir. Ancak bunun için tarafların rızasının alınması gerekir.

• Bölge adliye mahkemeleri arasında içtihat uyuşmazlıkları çıkabilecektir. Bunu önlemek için acilen içtihadı

birleştirme yoluna başvurulması gibi gereken tedbirlerin alınması gerekecektir.



• Binden fazla(1034) hakim ve savcının bölge adliye mahkemelerinde görevlendirilmesinden sonra ilk

derece mahkemelerindeki hakim ve savcı sayısında önemli eksiklikler olacaktır. İstinaf sisteminin

başarı ile sürdürülebilmesi için ilk derece hukuk mahkemelerinde güçlü ve isabetli karar veren

hakimlerden oluşması gerekir. Yeni başlayan bir uygulama ile 3 yıllık avukatlık süresinden sonra alınan

hakim adaylarına sadece altı ay staj yaptırılarak hakim olarak atanmaları ilk derece mahkemelerinde

sorunlar yaşanacağını göstermektedir.

• Bölge adliye mahkemelerindeki yeniden yapılacak tahkikat aşamasında duruşmalara katılacak olan

taraflar ve vekilleri çoğu zaman başka bir ile seyahat edecek ve konaklayacağından istinaf

mahkemesinde yargılamanın daha pahalı olmasına neden olacaktır.

• İstinaf mahkemelerinde göreve başlayan hakimlerin yerine atanacak olan hakimlerdeki tecrübe ve bilgi

eksikliği önemli bir sorun olarak ortaya çıkacaktır.

• İstinaf mahkemelerinde çalışacak olan personel de çok önemlidir. Yargıtay gibi tetkik hakimi

bulunmayan istinaf mahkemelerinde personelin sayısı ve iyi yetişmiş olmaları çok önemlidir.

• Bölge adliye mahkemelerine atanan hakimler de bugüne kadar bir eğitim verilememiştir. Kısa sürede

verilecek eğitimin yetersiz olması muhtemeldir.



İSTİNAF MAHKEMELERİ ÖRGÜTÜ
Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüş alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur(5235 sayılı Kanun, m.25, 1). 

Kurulan bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin 

kaldırılmasına ise Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca karar verilir( 5235 Sayılı 

K.m.25, 2). 

BAŞKANLIK 
Başkan ile yazı işleri müdürlüğünden oluşur. HSYK tarafından dört yıl için atanır. Görevleri 5235 sayılı Kanunun 34. 

maddesinde sayılmıştır.  Yargılama faaliyetlerine katılmaz. 

BAŞKANLAR KURULU
Bölge  adliye mahkemesi başkanı  ile daire başkanlarından oluşur. Hukuk ve Ceza dairelerinin numaralarını ve 

aralarındaki iş bölümünü, daireler arasında çıkacak olan iş bölümü uyuşmazlıklarını karara bağlar. Yargıtay Birinci 

Başkanlığından kendi görüşünü de ekleyerek daireler arasındaki kararlar arasındaki uyuşmazlığın giderilmesi için içtihadı 

birleştirme talebinde bulunur.

DAİRELER
Her bölge adliye mahkemesinde en az üç hukuk ve iki ceza dairesinden oluşur. Dairelerde bir başkan ve yeteri kadar 

üye yer alır. Daire sayısı Adalet Bakanlığının önerisi üzerine HSYK tarafından belirlenir. 



BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET SAVCILIĞI 
Cumhuriyet başsavcısı ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısından oluşur.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU
Bölge adliye mahkemesinin başkanlığında, Hakimler ve Savcılar Kurulunca daire başkanları arasından 
HSYK tarafından belirlenen bir asıl üye ile bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcısından oluşur

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜKLERİ
Bölge adliye mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet başsavcılığında ve adalet komisyonuna 

birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet  başsavcılığında ayrıca bir idari işler müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan 

diğer müdürlükler kurulur. Bir müdür ve yeteri kadar memur bulunur( 5235 sayılı K.m.32).

Bölge adliye mahkemelerinde tetkik hakimi yoktur



İSTİNAFIN AMACI

İstinaf kanun yolu ilk derece mahkemelerinin kural olarak nihai kararlarına karşı gidilebilen bir kanun yoludur.

İstinaf yoluna başvuru kural olarak ilk derece mahkemesi tarafından verilen hükmün icrasını etkilemez, sadece

hükmün şekli anlamda kesinleşmesini önler. Ancak kesinleşmeden icraya konulamayacak olan hükümler istinaf

yoluna başvurulduğu takdirde icraya konulamayacaktır. Örneğin kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile

ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icraya konulamaz. İstinaf yoluna başvuru hükmün icrasının

etkilemese de, İcra ve İflas Kanununun 36. maddesine göre icranın geri bırakılması istenebilir( HMK.m.350).

İstinaf incelemesinde ilk derece mahkemesi kararlarının yeniden ele alınarak incelenip yeni bir karar verilmesi tam

istinaf olarak ifade edilmektedir. Zaman içinde bu tür istinaf, ilk derece mahkemesi hakimlerinin dikkatli bir

inceleme yapmadan karar vermelerine neden olmuştur. Yanlış veya hatalı bir karar verilse bile, bu karar istinaf

aşamasında yeniden ele alınıp karara bağlanacağından, ilk derece hakimleri dikkatli ve titiz bir inceleme

yapmamaya başlamışlardır. Bu nedenle istinaf kanun yoluyla ilgili yapılan reform çalışmalarında ilk derece

mahkemelerinin özellikle dava şartı eksikliği gibi nedenlerden ötürü kanuna aykırı karar vermeleri halinde,

dosyanın kendilerine iade edilerek onların yeniden yargılama yaparak karar vermeleri kabul edilmiştir. Dar

anlamda istinafta ilk derece mahkemesinde ileri sürülen vakıalar ve deliller kural olarak geçerliliğini korumaktadır.

Böylelikle istinafta yapılacak yeniden yargılamada, yeni baştan yargılama yapmak yerine, küçük temyiz

mahkemesi gibi denetim yapılması benimsenmiştir. Bu tür istinafa dar anlamda istinaf denilmektedir. Bölge

adliye mahkemeleri dar anlamda istinaf görevini yerine getirecektir.



İstinaf mahkemelerinin göreve başlama zamanı

(HMK GEÇİCİ Madde 3)

İstinaf mahkemelerinin göreve başlayacağı tarih Resmi Gazetede ilân edilecektir

İlândan önce istinaf yoluna başvurulmuş olan kararlar kesinleşinceye kadar eski kanun(HUMK)

hükümlerine göre kanun yoluna başvurulacaktır

İlândan sonra ise başvuru HMK daki istinaf hükümlerine tabi olacaktır

Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasının 
Resmi Gazetede İlân Edilmesi

20 Temmuz 2016

İlân tarihinden önce kanun yoluna başvurulmuşsa, 
HUMK.m.427454 hükümleri uygulanacak( Geçici Madde 3, 2)

İlân tarihinden sonra kanun yoluna başvurulmak 
istenirse HMK daki kanun yolu hükümleri uygulanır 



DİĞER MAHKEMELERDE ZAMAN İTİBARİYLE UYGULAMA

İCRA MAHKEMESİNDE
5311 sayılı Kanunun 29. maddesiyle getirilen Geçici 7.

maddeye göre İcra ve İflâs Kanununa göre icra

mahkemelerince verilen kararlara karşı istinaf yoluna

başvurulmasında zaman itibariyle uygulama farklı biçimde

düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre;

Bölge adliye mahkemelerinin 29.09.2004 tarihli ve 5235

sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye

Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında

Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca göreve başlama

tarihinden önce verilen kararlar hakkında,

kesinleşinceye kadar İcra ve İflâs Kanununun bu

Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyiz ve karar

düzeltmeye ilişkin hükümleri uygulanır.

İŞ MAHKEMESİNDE
5308 sayılı İş Mahkemeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Kanununa göre

Bölge adliye mahkemelerinin, 26.9.2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli

Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin

Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci

maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek göreve

başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında yapılan

temyiz başvuruları, kesinleşinceye kadar Yargıtay tarafından

sonuçlandırılır. Bu kararlar hakkında İş Mahkemeleri

Kanununun bu Kanunla yapılan değişiklikten önceki temyize

ilişkin hükümleri uygulanır."



İstinaf  Yoluna Başvurulabilecek Kararlar( HMK.m.341)

İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar;

İhtiyati tedbir( HMK.m, 391, 3; 394,5), ihtiyati haciz taleplerinin reddi( İİK.m.258, 3) ve bu taleplerin kabulü

halinde itiraz üzerine verilecek kararlar(İik.m.265, 5);

Hakimin reddi hakkında verilen kararlar(m.43)

Miktar veya değeri 1500 liranın altında kalan nihai kararlar temyiz edilemez( Dikkat: HMK’da yer verilen parasal

sınırlar her yıl belirlenen yeniden değerleme oranına göre arttırılmayacaktır!).

Alacağın bir kısmı dava edilmişse, alacağın tamamı istinaf sınırında nazara alınır.

Alacağın tamamı dava edilmişse, alacağın kabul edilmeyen bölümü 1500 liradan fazla ise istinaf yoluna

başvurulabilir.



Diğer kanunlarda ilk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği ya da

Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olan kararlara karşı da istinaf yoluna başvurulacaktır.(

HMK.m.341)

Çekişmesiz yargı kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilecektir( HMK.m.387).

İcra ve İflâs Kanununun 363. maddesinde icra mahkemesinin verdiği kararlardan istinaf yoluna

gidilemeyecek olanlar tek tek sayılmıştır. Bu kararlar dışında kalan ve ait olduğu alacak, hak veya

malın değer ya da miktarı 2.190 liradan fazla olması şartıyla istinafa başvurulabilir( İİK.m.363).

Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği

karar kesindir( TKHK.m.70, 5).

Milletlerarası Tahkim Kanununa göre verilen hakem kararlarına karşı başvurulan iptal davası

sonuna verilen kararlara karşı istinaf yoluna başvurulup başvurulmayacağı şimdiden tartışmalıdır.



İstinaf Dilekçesi( HMK.m.342)

• Başvuran ile karşı tarafın adı soyadı, TC kimlik numarası ve adresleri

• Varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı soyadı ve adresleri

• Kararın hangi mahkemeden verilmiş olduğu ve tarihi ile sayısı

• Kararın başvurana tebliğ edildiği tarih

• Kararı özeti

• Başvuru sebepleri ve gerekçesi

• Talep sonucu

• Başvuranın ve varsa kanuni temsilci veya vekilinin imzası

• Başvuranın kimliği ve imzası ile başvurulan karar yeteri kadar belirtilmiş ise, diğer kayıtlar

yazılı olmasa bile başvuru reddedilmeyip, HMK.m.355 çerçevesinde inceleme yapılır.

• İstinaf dilekçesi kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir(

HMK.m.343).

• İstinaf yoluna başvurma tarihi konusunda HMK.m.118 hükmü uygulanır.



İstinaf dilekçesi, kararı veren mahkemeye veya başka bir yer mahkemesine verilebilir( m.343).

Dosya, kararı veren mahkemece, istinaf dilekçesinde gösterilen daire ile bağlı

kalmaksızın , ilgili bölge adliye mahkemesine gönderilir.

Bölge adliye mahkemelerinin yetkisi hakkında yetki sözleşmesi yapılamaz( HMK.m.357).

Bölge adliye mahkemesi, kararına karşı istinaf yoluna başvurulan istinaf mahkemesinin yargı

çevresi içinde değilse, re’sen dosyanın yetkili bölge adliye mahkemesine gönderilmesine karar

verir.

Dosya kendisine gönderilen bölge adliye mahkemesinin bu kararla bağlı olduğu söylenemez.

Eğer bu mahkemede yetkisizlik kararı verirse, HMK.m.25’e göre merci tayini için Yargıtay’a

başvurulmalıdır.

Kötüniyetle istinaf yoluna başvurulursa, HMK.m.329 hükmü uygulanır( HMK.m.351).



İstinaf Başvurusunda Harç ve Giderler

5235 sayılı Kanunun 52 maddesi ile Harçlar Kanununa ekleme yapılmıştır. Buna göre Harçlar Kanununun (1)

sayılı Tarifesi gereğince Mahkeme Harçları Bölümünde başvuru harcı ile niteliğine göre nisbi ya da maktu

karar ve ilâm harcı alınır.

Başvuru harcı alınıp alınmayacağı tartışılmalıdır. Zira 10.05.1965 tarih ve 1/1 sayılı İçtihadı Bileştirme Kararı(

RG. 7.7.1965, S.12042) temyiz başvurusunda başvuru harcının alınmayacağına karar vermiştir. Bu içtihadı

birleştirme kararı istinaf başvurusunda geçerli olacak mıdır? İçtihadı bileştirme kararının gerekçesinden bu

istisnanın istinaf başvurusunda da geçerli olacağı sonucuna varılamayacaktır.

İlk derece mahkemelerinde alınan maktu veya nisbi harçlarla ilgili oran, Bölge Adliye Mahkemelerince verilen

işin esası hakkında verdiği kararlar hakkında da uygulanır( (1) sayılı Tarife A ,1i III, e ve A ,1, III 2 c).

Bölge Adliye Mahkemelerinin yazı işleri hizmetleri, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile

Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik(RG 06.08.2015,

S.29437) hükümlerine göre yürütülür.



İstinaf Süresi( HMK.m.345)

Avukatın istinaf yoluna başvurabilmesi için vekâletnamesinde özel yetkisinin bulunması gerekli değildir

İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Süre ilâmın taraflara tebliğinden itibaren başlar. Sürenin elde

olmayan nedenlerle kaçırılması halinde eski hale getirmeden yararlanılabilir. İcra ve İflâs Kanununa

göre icra mahkemesi kararlarına karşı istinaf süresi, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür(

İİK.m.363). İş mahkemelerinde istinaf yoluna başvurma süresi, karar yüze karşı verilmişse nihai kararın

taraflara tefhimi, yokluklarında verilmiş ise tebliği tarihinden itibaren sekiz gündür( İŞ Mah. K. M. 8).

İstinaf dilekçesi kendisine tebliğ edilen tarafın başvurma hakkı bulunmasa veya başvuru süresini

geçirmiş olsa bile, kendisine dilekçenin tebliğinden itibaren iki haftalık süre içinde vereceği cevap

dilekçesi ile katılma yolu ile istinafa başvurabilir( HMK.m.348, 1).

Asıl başvuran taraf istinaf başvurusundan feragat eder veya istinaf başvurusu esastan reddedilirse,

katılma yolu le istinaf talebinde başvuran kişinin de talebi reddedilir. ( HMK.m.348, 2)

İstinaf yoluna başvuru hakkından, ilâmın tarafa tebliğinden önce feragat edilemez. Feragat halinde

başvuru incelenmeden reddedilir



İstinaf Sebepleri

İstinaf sebepleri Hukuk Muhakemeleri Kanununda sayılmamıştır. Bu nedenle istinaf sebeplerinin

sınırlandırılmadığını söyleyebiliriz. İlk derece mahkemelerinin karar verirken yapmış oldukları tüm hukuka

aykırılıklar, hükmün sonucunu etkilemesi ve başvuran tarafın aleyhine olması sebebiyle istinaf sebebidir.

İstinaf sebepleri dilekçede açıkça gösterilmelidir. Bu istinafın temyizden en önemli bir farkıdır. İstinaf

sebepleri hiç gösterilmemişse, ön inceleme aşamasında istinaf başvurusu reddedilir. Kamu düzenine ilişkin

olanlar hariç tüm istinaf sebepleri dilekçede ayrı ayrı gösterilmelidir. İstinaf sebepleri gösterilmekle birlikte

yanlış nitelendirilmişse, bu istinaf sebebinin incelenmemesi sonucunu doğurmamalı, aksine istinaf

mahkemesi doğru hukuki nitelendirmeye göre bu sebebi incelemelidir

Taraflar ileri sürdükleri istinaf sebepleri ile kural olarak bağlıdırlar. Taraflarca ileri sürülmeyen vakıalar istinaf

sebebi olarak kabul edilemez. İstinaf sebepleri daha sonra genişletilemez veya değiştirilemez.

Bu sebeplerin ıslah yolu değiştirilmesi ya da genişletilmesi de mümkün olmamalıdır.



İSTİNAF SEBEPLERİ

Temyiz sebeplerini istinafa uyarlarsak, istinaf sebepleri:

1. Maddi hukuk kurallarına aykırılık(hukuki sorunun yanlış çözülmesi) Somut olaya uygulanacak olan maddi

hukuk kuralının hiç uygulanmaması veya yanlış uygulanması,

2. Maddi sorun hakkında yanlış sonuca varılması (Vakıa tespitlerine ilişkin hatalar) Delillerin yanlış

değerlendirilmesi, vakıaların hatalı veya eksik tespit edilmesi,

3. Usul kurallarına aykırılık

a) Mutlak istinaf sebebi

* Mahkemeye ilişkin sebepler: Örneğin, yargı yetkisi, görev, dava şartlarına aykırılık, hakimin davaya

bakmasının yasak olması, reddedilen hakim tarafından karar verilmiş olması

* Taraflara ilişkin sebepler: Örneğin, Taraf ehliyeti, dava ehliyeti, davayı takip yetkisi, vekalet ehliyeti,

* Dava konusuna ilişkin sebepler: Örneğin, hukuki yararın bulunmaması, kesin hükmün bulunması, usule

aykırı olarak davaların ayrılmasına veya birleştirilmesine karar verilmiş olması,

Diğer mutlak bozma sebepleri: Hukuki dinlenilme hakkına aykırılık, delillerin toplanmadan gösterilen deliller

değerlendirilmeden karar verilmiş olması,

b) Nisbi istinaf sebepleri: Mahkemenin yanlış karar vermesine sebep olan her usul hatası nisbi bozma

sebebidir. Usul hatası ile yanlış karar arasında illiyetin bulunması gerekir.



Bölge adliye mahkemesinde inceleme davanın özelliğine göre heyetçe veya görevlendirilecek bir üye

tarafından yapılır. Ancak kararlar heyet tarafından alınır.

İstinaf mahkemesine özgü özel bir hüküm öngörülmemişse, inceleme ilk derece mahkemesinde

hangi yargılama usulü uygulanmışsa, o yargılama usulüne uygun olarak yürütülecektir. Ancak

istinafta taraflar sadece bir kez dilekçe verme hakkına sahiptirler. İlk derecede yazılı yargılama usulü

geçerli olsa bile tarafların ikişer kere dilekçe verme hakkı yoktur.

İnceleme sırasında başka bir bölge adliye mahkemesi ya da ilk derece mahkemesi istinabe edilebilir(

HMK.m.354).

İnceleme istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır( HMK.m.355).

Ancak kamu düzenine aykırılıklar kendiliğinden nazara alınır.

353. maddede belirtilen haller dışında inceleme duruşmalı olarak yapılır( HMK.m.356).



İSTİNAF TALEBİ

İstinaf Konusu Kararı Vermiş Olan 
YEREL MAHKEME

İstinaf talebi

* Süresi içinde yapılmışsa,
* Karar istinaf edilebilir bir kararsa,
* Gerekli harç ve giderler ödenmişse 
Dosya yerel mahkeme tarafından Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir.
İstinaf talebi yukarıdaki üç koşulu taşımıyorsa, talep reddedilir. Ancak kanuni süre geçtikten sonra istinaf
dilekçesi verilmiş ise, istinaf dilekçesi reddedilir ve karar ilgiliye tebliğ edilir. Bu red kararına karşı istinafa
başvuran taraf bir hafta içinde istinaf yoluna başvurulursa, yerel mahkemenin dosyayı bölge adliye
mahkemesine göndermesi gerekir( HMK.m.346) Yine başvuru harcı ve giderler ödenmeden istinaf
yoluna başvurulmuşsa, yerel mahkemece talepte bulunan kişiye bir haftalık süre verilir. Bu red kararına
karşı bir haftalık süre içinde tekrar istinaf yoluna başvurulabilir( HMK.m.344)



İstinaf İncelemesinin Aşamaları

Dilekçeler aşaması

Ön İnceleme 

Tahkikat

Sözlü Yargılama

Hüküm



BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

ÖN İNCELEME
Dosya başka bir dairenin görev alanına giriyorsa

Karar kesin ise

Başvuru süresi içinde yapılmamışsa,

Başvuru ve sebepleri gösterilmemişe

ÖN İNCELEME SONUNDA GEREKLİ KARARI VERİLİR

ASIL İNCELEME
İlk derece mahkemesindeki yargılama usulü uygulanır

İstinaf mahkemesinden ihtiyati haciz ya da ihtiyati tedbir kararı istenebilir



DURUŞMA YAPILMADAN KARAR VERİLEREK 

DOSYANIN İLK DERECE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİ

1. Davaya bakması yasak olan hakimin karar vermiş olması,

2 İleri sürülen haklı red talebine rağmen, reddedilen hakimin davaya bakmış olması,

3. Mahkeme görevli veya yetkili olduğu halde, görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş veya mahkeme görevli

veya yetkili olmadığı halde davaya bakmış yahut mahkemenin bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi

dışında kalması,

4. Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması

5. Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, davaların

birleştirilmesine veya ayrılmasına, merci tayinine karar verilmiş olması,

6. Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen

deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması



BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ AŞAĞIDAKİ HALLERDE DAVANIN ESASIYLA İLGİLİ 
OLARAK DURUŞMA YAPMADAN KARAR VERİR

1. İncelenen mahkeme kararının usul veya esas yönünden hukuka uygun olduğu anlaşıldığı takdirde başvurunun 

esastan reddine,

2. Yargılamada eksiklik bulunmamakla beraber, kanunun olaya uygulanmasında hata edilip de yeniden yargılama 

yapılmasına ihtiyaç duyulmadığı takdirde veya kararın gerekçesinde hata edilmiş ise düzelterek yeniden esas 

hakkında,

3. Yargılamada bulunan eksiklikler duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise, bunların tamamlanmasından 

sonra yeniden esas hakkında 



BÖLGE ADLİYE HUKUK DAİRELERİNDE YAPILAMAYACAK İŞLER(HMK.M.357)

1. Karşı dava açılamaz

2. Davaya müdahale( asli ve fer’i müdahale) talebinde bulunulamaz,( Bu durumda davanın ihbarı

da yapılamayacaktır)

3. Dava ıslahı edilemez

4. HMK’nun 166. maddesinin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesi

istenemez

5. Bölge adliye mahkemesinde re’sen göz önünde tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde

ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenmez,

6. Yeni delillere dayanılamaz. Ancak ilk derece mahkemesinde gösterilmesine rağmen

incelenmeyen delillerle reddedilen veya mücbir sebepler gösterilemeyen deliller incelenebilir.

7. Yetki sözleşmesi yapılamaz



DURUŞMALI OLARAK İNCELENEN İŞLERDE, 

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 353.üncü maddesinde belirtilen haller dışında inceleme

duruşmalı olarak yapılır( HMK.m.356).

Taraflar davetiye ile çağrılır ve ayrıca tahkikatla ilgili olarak belirlenen avansı yatırması istenir.

Yine davetiyede duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde tahkikata yokluklarında devam

edileceği bildirilir. Bu nedenle bölge adliye mahkemesinde dosya işlemden kaldırılmaz.

Kendisine davetiye gönderilen taraf mazerete dayanarak duruşmaya gelmemişse, bu mazereti

kabul edildiği takdirde yeni bir duruşma günü tayin edilerek taraflara bildirilir.

İstinaf yoluna başvuran taraf duruşmalara katılmazsa veya tahkikatla ilgili giderleri süresi içinde

ödemezse dosyanın mevcut durumuna göre karar verilir. Tahkikat yapılmaksızın karar

verilmesine olanak bulunmayan hallerde başvuru reddedilir. ( HMK.m.358).

İlk derece mahkemelerinde uygulanan yargılama usulü, aksine hüküm yoksa bölge adliye

mahkemesinde de uygulanır( HMK.m.360).



İSTİNAF BAŞVURUSUNUN KABULÜ

İlk derece mahkemesi kararının 
kaldırılarak gönderme kararı 

verilmesi
Özellikle usule ilişkin hatalarda yeniden
yargılama yapılması için dosya ilk derece
mahkemesine veya istisnaen başka bir
yetkili ve görevli mahkemeye gönderilir

İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak 
davanın reddine karar verilmesi

İşin esasına girilen hallerde, ilk derece
mahkemesi davayı kabul etmiş ve bu kararı
doğru değilse, bu karar kaldırılarak davanın
reddine karar verilir

İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak davanın kısmen veya 
tamamen kabulü kararı verilmesi

İşin esasına girilirse, ilk derece mahkemesi davayı reddetmiş ancak 
kararı doğru değilse, bu karar kaldırılarak davanın kısmen veya 

tamamen kabulüne karar verilir
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İSTİNAFTAN SONRA TEMYİZ İNCELEMESİ



TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR

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

2. 4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan doğup

taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk mahkemesinin görevine girdiği

belirtilen davalarla ilgili kararlar.

3. Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarını çözmek

için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.

4. Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.

5. Soybağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin

davalarla ilgili kararlar.

6. Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya fiilî engellerinin

çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye nakline ilişkin kararlar.

7. Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar.

Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, yirmibeşbin

Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir. Alacağın tamamının dava edilmiş olması hâlinde,

kararda asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü yirmibeşbin Türk Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur.

Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı

temyiz edebilir.



İcra ve İflâs Kanununun 364. maddesine göre «Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerince

verilen ve miktar veya değeri on bin lirayı geçen nihai kararlara karşı temyiz yoluna

başvurulabilir.»

Temyiz yoluna başvurma satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. 
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Temyiz yolu açıksa, bölge adliye mahkemesi kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde temyiz yoluna başvurulabilir

(m. 361. Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine veya Yargıtay’ın bozması üzerine

hüküm veren ilk derece mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine

veya ilk derece mahkemesine verilir( m.365). Bu durumda,

* Temyiz süresi içinde yapılmışsa,

* Temyiz edilebilen bir karar ilişkin ise,

* Gerekli harç ve giderler ödenmişse, dosya temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilir.

Bu üç unsurdan birisi eksikse, temyiz talebi reddedilir; harç eksikse bir haftalık ek süre verilir. Bu red kararlarına

karşı da tebliğinden itibaren bir hafta içinde temyiz mümkündür. Temyiz kararın icrasını durdurmaz. Ancak

İİK.m.36’ya göre icranın geri bırakılması istenebilir.

Yargıtay temyiz sebepleriyle bağlı olmayıp, kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü tüm sebepleri inceleyerek karar

verir. Bozma sebepleri;

1. Hukukun veya taraflar arasındaki sözleşmenin yanlış uygulanmış olması

2. Dava şartlarına aykırılık bulunması

3. Taraflardan birinin davasını ispat için dayandığı delillerin kanuni bir sebep olmaksızın kabul edilmemesi,

4. Karara etki eden yargılama hatası ve eksikliklerin bulunmasıdır.



Temyiz dilekçesi

Temyiz, dilekçe ile yapılır ve dilekçeye, karşı tarafın sayısı kadar örnek eklenir. Temyiz dilekçesinde 

aşağıdaki hususlar bulunur: 

a) Temyiz eden ile karşı tarafın davadaki sıfatları, adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve 

adresleri. 

b) Bunların varsa kanuni temsilci ve vekillerinin adı, soyadı ve adresleri.

c) Temyiz edilen kararın hangi bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinden verilmiş olduğu, tarihi ve sayısı. 

ç) Yargıtay’ın bozma kararı üzerine, bozmaya uygun olarak ilk derece mahkemesince verilen yeni kararın 

veya direnme kararına karşı temyizde direnme kararının, hangi mahkemeye ait olduğu, tarihi ve sayısı. 

d) İlamın temyiz edene tebliğ edildiği tarih. 

e) Kararın özeti. 

f) Temyiz sebepleri ve gerekçesi.

g) Duruşma istenmesi hâlinde bu istek. 

ğ) Temyiz edenin veya varsa kanuni temsilci yahut vekilinin imzası.

(3) Temyiz dilekçesinin, temyiz edenin kimliği ve imzasıyla temyiz olunan kararı yeteri kadar belli edecek 

kayıtları taşıması hâlinde, diğer şartlar bulunmasa bile reddolunmayıp temyiz incelemesi yapılır.
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Temyiz İncelemesi ve Kararı

Yargıtay’da duruşma için alacağın 60.000 Liradan fazla olması ve ayrıca 369 uncu maddenin ikinci

fıkrasındaki davalardan birisinin olması gerekir.

Yargıtay temyiz incelemesi üzerine onama( m.370) veya bozma( m.371 kararı verir.

Ön İnceleme: Yargıtay Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesinin yaptığına benzer şekil ve

sebeplerle, ön inceleme yapar ve bu konuda ön incelemede gerekli kararı verir (m. 366; HUMK m.

432’nin atfı).

Asıl İnceleme: Yargıtay, tarafların sebepleri ile bağlı olmadan m. 366-369 (HUMK m. 432-

435)’deki hükümlere göre, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarının temyiz incelemesini yaparak bir karar

verir.

Temyizde üç şekilde karar verilebilir:

* Onama (m. 370; HUMK m. 436)

* Bozma (m. 371; HUMK m. 437)

* Düzelterek Onama (m. 370/2; HUMK m. 436)
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Bozma Üzerine Yapılacak İşlemler

Temyiz incelemesi üzerine verilen bozma kararı, Bölge Adliye Mahkemesinin istinaf başvurusunun

esastan reddine ilişkin kararı hakkında verilmişse, bu red kararı kaldırılarak, dosya, kararı veren ilk

derece veya uygun görülecek diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilir. Kararın bir örneği de bilgi

sahibi olması için Bölge Adliye Mahkemesine gönderilir.

Temyiz incelemesi üzerine verilen bozma kararı, Bölge adliye mahkemesinin düzelterek yeniden veya

yeniden esas hakkında verdiği karara ilişkinse, dosya kararı veren bölge adliye mahkemesine veya uygun

görülen diğer bir bölge adliye mahkemesine gönderilir.
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Bölge adliye mahkemesi veya İlk Derece Mahkemesinin Kararı

Temyiz incelemesi sonunda verilen bozma kararı üzerine dosya kendisine gönderilen bölge
adliye mahkemesine veya ilk derece mahkemesi bozmaya uyma veya direnme kararı
verebilir.

Bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesi uyma kararı verirse, uyma
doğrultusunda yeni bir karar verir ve bu yeni karara karşı da temyiz mümkündür (m. 373/3).
Ancak bu kararı veren ilk derece mahkemesi ise, ilk derece mahkemesi kararlarına karşı
artık istinaf değil, doğrudan Yargıtay’a temyiz yoluna başvurulur(m. 373/4).

Bölge adliye veya ilk derece mahkemesi temyiz incelemesi sonunda verilen bozma kararına
karşı direnebilir. Direnme kararı temyiz edilebilir ve temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulu
tarafından yapılır ve bu karar kesindir (m. 373/5, 6).



İstinaf mahkemesinin yeniden yargılama yaparak karar vermesi halinde istinaf mahkemesi bakımından usuli

müktesep hak söz konusu olamaz. Keza istinaf başvurusu reddedilirse, yine bir usuli müktesep hak

doğmayacaktır. İstinaf mahkemesi ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunduğunu anlarsa, duruşma

yapmadan kesin olarak karar verdiğinden( m.353, 1, a) bu karara karşı ilk derece mahkemesi uymak

zorundadır. Dosya kendisine gönderilen ilk derece mahkemesi HMK.m.353/1 de sayılan hallerde bölge

adliye mahkemesinin gönderme kararı ile bağlı olup, direnme kararı veremez.

Gönderme kararı, ilk derece mahkemesinde yeniden yargılama yapılmasını önlemekte ise, örneğin

davacının davayı takip ehliyeti bulunmadığını tespit ederek ilk derece mahkemesinin kararının kaldırarak

gönderme kararı vermişse, ilk derece mahkemesi yargılama yapmadan, dava şartı yokluğundan davayı

reddetmelidir.

Temyiz incelemesinden sonra dosya kendisine gönderilen istinaf mahkemesi bu bozma kararına uyarsa, bu

durumda da usuli müktesep hakkın doğduğu kabul edilmelidir. Yargıtay temyiz incelemesi sonunda istinaf

mahkemesinin düzelterek veya yeniden esas hakkında verdiği kararı hakkında bozma kararı vermişse, bu

durumda dosya kararı veren istinaf mahkemesine gönderir. Buna karşılık Yargıtay’ın temyiz incelemesi

sonunda verdiği bozma kararı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin ise, dosya davanın esası

hakkında karar veren mahkemeye gönderilecektir.


