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GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI 

• TEMEL AMAÇ:  
Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı 
sırasında alınan geçici nitelikteki kararlarla, 
yargılamanın sonucunda ulaşılmak istenen hukuki 
yararı koruma altına almaktır. 
Adil yargılanma hakkının bir parçasıdır.  
Etkin ve etkili bir hukuki koruma sağlar. 
 
İHTİYATİ TEDBİRİN KAPSAMA ALANI 
Ancak,  uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir 
kararı verilebilir (HMK m. 389).  
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GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI 

• HMK’da Yer Alan Geçici Hukuki Korumalar (m. 103/1-a, 316, 334, 406):  

– İhtiyati tedbir, 

– Delillerin tespiti, 

– Mal veya haklarla ilgili defter tutulması, 

– Mal veya haklarla ilgili mühürleme işlemi yapılması, 

– Açılan veya açılacak olan davayla ilgili her türlü muhafaza tedbirleri, 

– Davayla ilgili geçici düzenlemeler, 

• Diğer Kanunlarda Yer Alan Geçici Hukuki Korumalar: 

- İhtiyati haciz, icranın geri bırakılması, icranın durdurulması (İİK), 

- Aile Hukukuna ilişkin tedbirler (MK), 

- Fikri Mülkiyet Hukukunda ve Haksız Rekabet Hukukundaki arama, el koyma, 
durdurma, toplatma, işyerini kapatma, önleme vs. tedbirler (Marka, 
Tasarım, Patent, FSEK, TTK) 
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İstinafta Geçici  
Hukuki Koruma Tedbirleri 

İstinafta Geçici Hukukî Koruma Kararı Verilmesi 
 Bu konunda bir açıklık yoktur. Öncelikle HMK m. 360 

hükmünden hareketle, daha önce ilk derecede istenmemiş 
ya da karar verilmemiş olsa dahi istinaf aşamasında da 
ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz şeklinde geçici hukukî koruma 
kararları verilebilir. 

 Bu tür kararlar, ilk derecedeki usûl ve kurallarla, istinafın 
genel çerçevesi dikkate alınarak verilmelidir (HMK m. 
353/2, 360, 389 vd.).  
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GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI 

 İhtiyati tedbirde görev ve yetki genel hükümlere göre tespit 
edilecektir. Yani, esas hakkında hangi mahkeme görevli ve yetkili 
ise, ihtiyati tedbir bakımından da o mahkeme görevli ve yetkilidir. 
Dava açıldıktan sonra ise, ancak davanın görüldüğü mahkemede  
tedbir talep edilebilir (m. 390/1). 

 İhtiyati tedbir isteyen, bu konuda dilekçe ile talepte bulunacaktır. 
Dilekçede; (m. 390/3): 

 Dayanılan hakkın açıkça belirtilmesi. 

 Dayanılan sebeplerin somut ve açık olarak belirtilmesi, 

  Dayanılan ve ileri sürülen hususların en azından yaklaşık 
ispatını sağlayacak ölçüde delillerin gösterilmesi zorunludur. 
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GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI 

 

İHTİYATİ TEDBİR YARGILAMASI İLE  

DAVA YARGILAMASI ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR 

 İhtiyati tedbir kararları, karşı taraf dinlenmeden de verilebilir (m. 
390/2). Daha çok «acil durumlarda» veya karşı tarafın haberdar 
olmasının olumsuz sonuç doğuracak olması halinde bu yöntem 
tercih edilir.  

 

 İhtiyati tedbir kararının kabulü için tam ispata gerek olmayıp 
yaklaşık ispat seviyesinde ispat yeterlidir (m. 390/3).  

Dr. Adem ASLAN, Yargıtay 11. HD. Üyesi 6 



İSTİNAF’A KONU OLABİLECEK  
GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI 
• İSTİNAF KANUN YOLUNUN MÜMKÜN OLDUĞU HALLER 

(m. HMK 341) 

- Nihai hüküm halini almış ilk derece mahkemesi kararları, 

- «ihtiyati tedbir» ve «ihtiyati haciz» kararları, 

Yönünden istinaf kanun yolu mümkündür. 

*NOT: Diğer geçici hukuki koruma kararları yönünden 
İSTİNAF KANUN YOLU kapalıdır.  

*HMK 362/1 (f) bendi uyarınca, HERTÜRLÜ geçici hukuki 
koruma kararlarına karşı TEMYİZ YOLU KAPALIDIR. 
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İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINDA 
KANUN YOLU 

  
 
 İhtiyati tedbir talebi reddedilirse, doğrudan kanun yoluna başvurulabilir, bu 

başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır (m. 391). Buradaki 
kanun yolu istinaftır. 

 
 İhtiyati tedbir talebinin kabulüne karar verilirse, karşı taraf dinlenmemişse, 

bu durumda önce tedbire karşı itiraz yoluna başvurulacak (m. 394/1), bu itiraz 
üzerine verilen karara karşı kanun yoluna başvurulabilir (m. 394/5). İhtiyati 
tedbir için öngörülen tek kanun yolu istinaftır BAM tarafından başvuru 
öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. 
 

 HMK m. 394 te Yüze karşı verilen ihtiyati tedbir kararına itiraz yolu ve kanun 
yolu öngörülmemiştir. Bununla birlikte HMK m. 341 de İhtiyati tedbir/haciz 
taleplerinin kabulü halinde itiraz üzerine verilecek kararlara karşı istinaf 
yolunun açık olduğu ifade edilmiştir. Yüze karşı verilen kararlara itiraz 
edilebilir mi? 341 ve 394 birlikte yorumlanmalıdır. 
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İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINDA 
İTİRAZ YOLU 

Gıyapta verilen ihtiyati tedbir talebinin kabulüne kararı verildiğinde, 
buna karşı itiraz imkânı getirilmiştir. Buna göre: 
 Aleyhine tedbire hüküm olunan karşı taraf,  
 Tedbirin uygulanması sebebiyle menfaati açıkça ihlâl edilen 3. kişiler, 
İhtiyati tedbir kararına itiraz edebilir. 

Taraf; - tedbirin şartlarına, -mahkemenin yetkisine ve - teminata ilişkin itiraz ileri 
sürülebilir (m. 394/2).  

3.kişiler; tedbirin şartlarına ve teminata itiraz mümkündür (m. 394/3). 

 İtirazın süresi bakımından ayrım yapılmalıdır. Tedbire itiraz eden karşı 
tarafsa, karşı taraf tedbirin uygulanması sırasında hazır bulunuyorsa, 
tedbirin uygulanmasından; hazır bulunmuyorsa, tedbirin uygulanmasına 
ilişkin tutanağın kendisine tebliğinden itibaren bir hafta içinde itiraz 
edebilir (m. 394/2). Tedbire itiraz eden üçüncü kişi ise, tedbiri 
öğrenmesinden itibaren bir hafta içinde itiraz edebilir (m. 394/3). 
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İHT. TED. KARARLARI İÇİN 
İSTİNAF SÜRECİNİN BAŞLANGICI 

HMK Geçici Madde 3 - (Ek madde: 31.03.2011 - 6217 S.K./30. md.)(1) 
Bölge adliye mahkemelerinin, 5235 sayılı K.’nun geçici 2 nci maddesi 
uyarınca Resmi Gazete'de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 
1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin 
uygulanmasına devam olunur. 
(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce 
aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, 
kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 
sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454 üncü madde 
hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
(3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu 
mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu 
Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 
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İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINDA 
KANUN YOLU – YARGITAY İBK  

HMK Geçici m. 3/3: Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen 
hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun 
bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Yargıtay 2013/1 E. – 2014/1 K. sayı ve 21.02.2014 T. İBK 

- İstinaf uygulaması başlayıncaya kadar temyize ilişkin olarak 1086 S. 
HUMK hükümlerinin uygulanması gerekir. HUMK hükümlerine göre ise 
ancak nihai kararlar aleyhine temyiz kanun yoluna gidilebilir. İhtiyati 
tedbir kararları nihai kararlardan değildir. 

- Mahkemelerin görevleri kıyas yoluyla genişletilemez. HUMK / HMK ile 
itirazlara karşı getirilen istinaf kanun yolu, hukukilik yanında yerindelik 
denetimi de yapan, İDM yerine geçip kendisi de karar verebilen BAM’a 
verilmiştir. 

- 6100 S. HMK’nın Geçici 3.maddesinin yorumundan; İstinaf uygulaması 
başlayıncaya kadar, ihtiyati tedbir kararlarına karşı kanun yolu kapalıdır. 
Diğer bir anlatımla İhtiyati tedbir kararlarının temyizi mümkün değildir. 
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İHTİYATİ TEDBİR KARARLARINDA 
KANUN YOLU – YARGITAY İBK  

HMK m. 345 - İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, 
ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf 
yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır. 

- 20 Temmuz 2016 tarihinde BAM’lar faaliyete geçeceğine göre, bu 
tarihten önce verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına karşı, tebligat 
yapılmış ve 2 haftalık süre dolmamış ise istinaf kanun yoluna 
başvurulabilecek midir?  

- Ya da, «kararın verildiği tarih itibariyle geçerli olan pozitif kurallara 
ihtiyati tedbir kararlarına karşı her türlü kanun yolu kapalıdır» 
denilebilecek midir? 
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İCRA MAHKEMLERİ KARARLARI 
KANUN YOLU 

• İİK 363: İcra Mah. Kararlarına karşı, istinaf yolu tefhim veya 
tebliğden itibaren 10 gündür. 

• Ancak 363/1 de sayılan kararlar için istinaf yolu kapalıdır. 
• BUGÜNKÜ DURUM: 
• İİK Geçici Madde 7 - (Ek madde: 02.03.2005 - 5311 S.K./29. 

md.)(*)Bölge adliye mahkemelerinin, 26/09/2004 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 İflas Kanununun bu Kanunla yapılan 
değişiklikten önceki temyiz ve karar düzeltmeye ilişkin 
hükümleri uygulanır. 
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İHTİYATİ HACİZDE KANUN YOLU 

• BUGÜNKÜ DURUM: 
İİK m. 258’e 17.07.2003 T. ve 4949 S. K. İle eklenen 3.fıkradaki; 
«İhtiyati haciz talebinin reddi halinde alacaklı istinaf yoluna 
doğrudan başvurabilir.» 

• İİK m. 265’e, 17.07.2003 T. ve 4949 S. K. ile aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir.  

«İtiraz üzerine verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulabilir. 
Yargıtay bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. 
Temyiz, ihtiyati haciz kararının uygulanmasını durdurmaz.» 

• Her iki durumda da KD yolu kapalıdır. 
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İHTİYATİ HACİZDE KANUN YOLU 

• İSTİNAF UYGULAMASI: 
İİK m. 265. Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı 
sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı;  
huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine 
tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde  
mahkemeye müracaatla itiraz edebilir. 
Menfaati ihlal edilen üçüncü kişiler de ihtiyati haczi öğrendiği tarihten itibaren 
yedi gün içinde ihtiyati haczin dayandığı sebeplere veya teminata itiraz edebilir. 
Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya 
reddeder.  
İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. 
Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı 
varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da 
gelmezse evrak üzerinde inceleme yapılarak karar verilir. 

İtiraz üzerine verilen karara karşı istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye 
mahkemesi bu başvuruyu öncelikle inceler ve verdiği karar kesindir. İstinaf yoluna 
başvuru, ihtiyati haciz kararının icrasını durdurmaz. 
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DİĞER GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ 

İstinaf Aşamasında Verilen Geçici Hukukî 
Koruma Kararlarının Denetimi?  

Kanaatimizce; BAM tarafından gerek denetim 
nedeniyle, gerekse yeniden yargılama yaptığı sırada 
vermiş olduğu geçici hukuki koruma kararlarına 
karşı kanun yolu kapalıdır. 

 
HMK 362/1 (f) bendi uyarınca, İDM veya BAM 

tarafından verilmiş  Geçici hukuki korumalar 
hakkında verilen kararlara (iht. Ted. K. Dahil) 
karşı temyiz yolu kapalıdır. 
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DİKKAT VE SABRINIZ İÇİN  

TEŞEKKÜR EDERİM 
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