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6100 SAYILI HMK’DA TEMYİZE İLİŞKİN  
GENEL KURALLAR 

• Temyiz kavramı; Bir şeyi diğerinden seçip, ayırmak. Seçmek. İyiyi kötüden 
ayırmak (TDK). 

 

• HMK Uygulamasında Temyiz İncelemesi; Yargıtay tarafından, Bölge Adliye 
Mahkemelerinden (BAM) verilen kararların HUKUKA UYGUNLUK 
denetiminin yapıldığı kanun yoludur.  

• Yargıtay uygulamasında, ilk derece veya BAM tarafından yapılan 
vakıa incelemesi yapılamaz. 

• Daha önce ileri sürülmeyen vakıa ve delillerin ileri sürülmesi 
mümkün değildir.  

• KARAR DÜZELTME YOLU KALDIRILMIŞTIR. 

• Yargıtay; Onama / Bozma / Düzelterek Onama kararları verir. 

• Kanun yararına temyiz yolu devam etmektedir. 
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İSTİNAF KANUN YOLUNUN 
BAŞLANGIÇ TARİHİ 

KLASİK HUKUK YARGILAMASINDA: 
HMK Geçici Madde 3 - (Ek madde: 31.03.2011 - 6217 S.K./30. 
md.)(1) Bölge adliye mahkemelerinin, … 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. 
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İSTİNAF KANUN YOLUNUN 
BAŞLANGIÇ TARİHİ 

İCRA MAHKEMELERİ YARGILAMASINDA: 
•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. 
 
• İcra mahkemeleri yargılaması ? 
•İİK da yer alan konulara ilişkin yargılama (iht.haciz, tas.iptali vs.) 
•İİK 364/2 Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve 
incelemesi HUMK hükümlerine göre yapılır 
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İSTİNAF KANUN YOLUNUN 
BAŞLANGIÇ TARİHİ 

İŞ DAVALARI YARGILAMASINDA: 
•İş Mahkemeleri Kanunu Geçici Madde 1 - (Ek madde: 02.03.2005 - 
5308 S.K./2. 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 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. 
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TEMYİZ EDİLEBİLEN KARARLAR 

 

• BAM tarafından, yargısal denetim kapsamında 
verilmiş TEMYİZİ MÜMKÜN NİHAİ kararlar, 

• BAM tarafından, hakem mahkemeleri 
kararlarının iptali istemi üzerine doğrudan 
verilen kararlar, 

(HMK m. 361) 
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TAHKİM 

 

 

 Görevli ve yetkili mahkeme; 

6100 HMK 410 m. (yürürlük T. 01.10.2011)  

Tahkim yargılamasında, mahkeme tarafından 
yapılacağı belirtilen işlerde görevli ve 

yetkili mahkeme tahkim yeri bölge adliye mahkemesidir.  
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MİLLETLERARASI TAHKİM 

 Görevli ve yetkili mahkeme; 

4686 S. M. A. T. KANUNU (21.06.2001 T.) 

m. 3 : Davalının yerleşim yeri veya olağan oturma yeri ya da 
işyerinin bulunduğu yer ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, 

m. 15: İptal davası hakkında verilen kararlara karşı HUMK 
hükümlerine göre TEMYİZ YOLU AÇIK, karar düzeltme yolu kapalıdır. 

 

HMK m.341/son: İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda 
temyiz edilebileceği veya haklarında Yargıta’ ya başvurulabileceği 
belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin görev alanına giren 
dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye 
mahkemelerine başvurulabilir. 
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TAHKİM 

As. Tic. Mah. Görev Kapsamına Giren Davalar  

(5235 S. K. 18.06.2014 T./6545 S. K. İle Değ. 5/4.maddesi)  
6100 sayılı HMK ve 4686 sayılı M.A. Tahkim K. göre yapılan 
tahkim yargılamasında;  

-tahkim şartına ilişkin itirazlara, 
- iptal davalarına,  
- hakemlerin seçimi ve reddine, 
- yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine 

yönelik davaların tüm yargılama safhaları, bir başkan ve iki üye 

ile toplanacak heyetçe yürütülür ve sonuçlandırılır. 
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İSTİNAFI MÜMKÜN OLAN KARARLAR 

• HMK m. 341 -  

İlk derece mahkemelerinden verilen nihai 
kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz 
taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü 
halinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı 
istinaf yoluna başvurulabilir. 

• İDM’nin (Asliye Tic. Mah.) tahkim kararının 
iptali ile ilgili kararları da istinafa tabi midir?  
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TAHKİM 

HMK m. 361 - (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden 
verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem kararlarının iptali 
talebi üzerine  verilen (HANGİ MAHKEME? : BAM/İDM) 
kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde temyiz 
yoluna başvurulabilir. (Hakeme ilişkin diğer kararlar kesin mi?) 

 HMK sonrasında 5235 S. K. Da yapılan  değişiklik sebebiyle, 
hakem kararlarının iptali istemiyle açılan davalarda verilen 
kararlar için; KANUN YOLU: istinaf / sıçrama yoluyla temyiz ?  

 Hakem kararlarıyla ilgili olarak, -tahkim şartına itiraz, -hakem 
seçimi ve reddi ile -hakem kararlarının tanıma ve tenfizine 
ilişkin davalar yönünden KANUN YOLU: İSTİNAF  ve BAM 
tarafından verilen kararlara karşı da TEMYİZ’dir 
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TEMYİZ SÜRESİ 
• BAM kararının tebliğinden itibaren BİR AY, 

• 5521 S. İş Mah. K. . 8/3 e göre, iş mahkemelerinden verilen 
kararlar üzerine BAM’ın verdiği kararlara karşı, tebliğ 
tarihinden itibaren 8 gün içinde temyize başvurulabilecektir 

• BAM Kararının tebliği; re’sen / talep üzerine=? 

– Yargıtay Kararının tebliği HMK m. 372 re’sen, 
• HMK m. 301: Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile 
mühürlendikten sonra, nüshaları yazı işleri müdürü tarafından taraflardan her 
birine makbuz karşılığında verilir ve bir nüshası da gecikmeksizin diğer 
tarafa tebliğ edilir. 

– HMK 360 m. yollaması  ? 

– BAM Yazıişleri Yönetmeliği m. 67:  kural olarak talep 
olmadan karar tebliği yapılamaz (re’sen harekete geçilecek 
davalar / özel kanunlar hariç). 
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TEMYİZE HAKKI BULUNANLAR 

 

 

• Aleyhine hüküm kurulan taraf, 

• Lehine hüküm kurulan taraf (hukuki yararı bulunmak 
koşuluyla). Sözgelimi terditli davada iddialardan ilkinin 
kabul edilmediği veya gerekçenin beğenilmediği 
durumlarında. 

• İlgililer (kararla hakları zedelenen 3.kişiler)=?  
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TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 
 Bölge Adliye Mahkemelerinin Kesin (Temyiz Olunmayan) Kararları  

(HMK m. 362) 

 I. Parasal Sınır 

• Miktar veya değeri 25.000 TL’yi (dâhil) geçmeyen davalara ilişkin 
kararlar. 

• 5521 S. İş Mah. K. . 8/3 e göre, 5.000 TL’yi geçmeyen davalara ilişkin 
kararlar 

• İİK m.364, 10.000TL’yi geçmeyen davalara ilişkin kararlar 

 

NOT: 1086 S.  HUMK m. 427de kesinlik sınırı taşınır mal ve alacak 
davaları için geçerli iken HMK m. 362, I/ a “miktar ve değeri 25.000 TL sını 
geçmeyen ( bu tutar dahil) davalara ilişkin kararlar”  denmek suretiyle, 

taşınmazlara ilişkin davaların da kesinlik sınırına dahil 
hale getirildi. 
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TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 

 I. Parasal Sınır 

• Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda, 
25.000 TL’LİK kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.  

• Alacağın tamamının dava edilmiş olması halinde, kararda 
asıl talebinin kabul edilmeyen bölümü 25.000 TL’yi geçmeyen 
tarafın temyiz hakkı yoktur.  

•Ancak, karşı taraf temyiz yoluna başvurursa, diğer taraf da 
cevap dilekçesiyle kararı (katılma yoluyla) temyiz edebilir. 
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TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 

 II. Konu İtibariyle Kesin Sayılan Kararlar (HMK m. 362) 

a. Sulh Hukuk Mahkemesinden gelen davalara ilişkin kararlar  
(Kat Mülkiyeti K. dan doğan taşınmaz aynına ilişkin davalardır HARİÇ).  

b. Yetki ve görev uyuşmazlıkları ile merci tayinine ilişkin kararlar. 

c. Çekişmesiz Yargı işlerinde verilen kararlar (HMK m. 382, 387) 

d. Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin kararlar (Soybağına ilişkin 

sonuç doğuran davalar HARİÇ). 

e) Hukuki veya fiili engel sebebiyle davanın başka bir mahkemeye nakli kararlar. 

f) Geçici hukuki koruma tedbirlerine ilişkin kararlar. 

 - ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, defter tutma, mühürleme vs. (HMK 389, 406) 
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TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 

  III. BAM’ın İnceleme Aşamasında Verdiği -Niteliği İtibariyle- 
Kesin Kararları (HMK m.353) 

Ön İnceleme Aşamasından Sonra Aşağıdaki durumların varlığı halinde; 
dosyanın esası incelemeden; 

- Kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren 

mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmadan KESİN olarak karar verir: 

1) Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması. 
2) İleri sürülen haklı ret talebine rağmen reddedilen hâkimin davaya bakmış olması. 
3) Görev ve yetkiye ilişkin BAM kararları 
4) Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması (HMK 114: … özellikle; hukuki yarar, 

kesin hüküm, derdestlik, ehliyet, gider avansı). 
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. 
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TEMYİZ EDİLEMEYEN KARARLAR 

 IV. Ön İnceleme Aşamasında Verilen BAZI BAM Kararları (HMK 
m. 352) 

• HMK Madde 352 - (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince dosya 
üzerinde yapılacak ön inceleme sonunda; 

1) İncelemenin başka bir dairece yapılması gerektiği (gönderme kararı), 
(5235 S. K. 35/1 uyarınca işbölümü uyuşmazlıklarını Başkanlar Kurulu 
KESİN olarak karara bağlar) 

2) ... 

3) Başvuru şartlarının yerine getirilmediği, (harç ve tebligat eksikliğinde 
dosyanın geri çevrilmesine/iadesine vs.)  

4) … 

tespit edilen dosyalar hakkında öncelikle gerekli karar verilir. Eksiklik 
bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınır. 

- Ön inceleme aşamasında verilen diğer kararlara karşı temyiz engeli yok. 
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KANUN YARARINA TEMYİZ 

Kanun Yararına Temyiz Olunabilen Kararlar HMK m. 363 
• İDM ve BAM hukuk dairelerinin kesin olarak verdikleri kararlara karşı 

• İstinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleşmiş bulunan İDM 
veya BAM kararlarına karşı 

 

Kanun Yararına Temyiz Yoluna Başvurma Hakkı Olanlar 
• Adalet Bakanlığı 

• Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı  

Bozma, kararın hukuki sonuçlarını ortadan kaldırmaz. 
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TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ 

Madde 365 - (1) Temyiz dilekçesi, kararı veren bölge adliye mahkemesi hukuk 
dairesine veya Yargıtay’ ın bozması üzerine hüküm veren ilk derece 
mahkemesine yahut temyiz edenin bulunduğu yer bölge adliye mahkemesi 
hukuk dairesine veya ilk derece mahkemesine verilebilir. 

(2) Temyiz dilekçesi, kararı veren mahkemeden başka bir mahkemeye 
verilmişse temyiz defterine kaydolunur ve durum derhal kararı temyiz edilen 
mahkemeye bildirilir. 

(3) Temyiz edene ücretsiz bir alındı belgesi verilir. 
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TEMYİZİN KARARIN İCRASINA ETKİSİ  

• Temyize başvurulması kural olarak icrayı durdurmaz. 
Ancak, bu konuda İİK m. 36. maddesi (icranın geri 
bırakılması dikkate alınmalıdır. Fakat, nafaka 
kararlarında icranın geri bırakılmasına karar 
verilemez. 

• Kanunda açıkça belirtilenler ve özel hükümlerde yer 
alan durumlarda, temyize başvuru kararın icrasına 
engel olur; icra için kararın kesinleşmesi beklenir 
(örneğin, kişiler, aile ve taşınmazın aynına ilişkin 
kararlar). 
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KIYAS YOLUYLA  
TEMYİZE UYGULANACAK KURALLAR 

HMK’nın istinaf kanun yoluna ilişkin olup da, temyiz kanun yoluna da 
uygulanacak hükümleri; (HMK m. 366) 

 İstinaf (temyiz) Dilekçesinin Verilmesi (HMK 343) 

 Harç ve Giderlerin (temyiz) Yatırılması (HMK 344), 

 Başvuru Süresi (‘nin işlemeye başlama anı: tebliğ) (HMK 345), 

 İstinaf (temyiz) Dilekçesinin Reddi (HMK 346), 

 İstinaf (temyiz) Dilekçesine Cevap (HMK 347), 

 Katılma Yoluyla İstinafa (temyize) Başvurma (HMK 348), 

 Başvurma Hakkından Feragat (HMK 349), 

 Ön İnceleme (HMK 352), 
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TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİ 

• BAM Tarafından Temyiz İsteminin Reddi; (HMK m. 366 
Yollamasıyla, HMK m. 346). 
– Karar Kesinlik Sınırı İçerisinde ise, 

– Süresi İçerisinde Temyiz Yoluna Başvurulmamış ise, 

– Harç ve Giderler Süresinde Ödenmemiş ise, 

Temyiz isteminin reddine BAM tarafından karar verilmelidir.  

 Temyiz İsteminin Reddine Dair Kararların Temyiz Süresi:  
 Tebliğden itibaren 1 HAFTA (HMK m. 366 Yollamasıyla, HMK m. 346), 

 Genel Temyiz Süresi HMK  m. 361’deki BİR AY=? 

Her iki hüküm arasında temyiz süresi itibariyle bir çelişki var gibi görülüyor 
ise de, HMK m. 346 özel bir düzenleme olduğundan öncelikle uygulanması 
düşünülebilir. 
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YARGITAY’ DA YAPILAN ÖNİNCELEME 
 HMK m. 366 Yollamasıyla HMK m. 352 uyarınca Yargıtay’da 

yapılan Öninceleme sonunda; 
• HMK Madde 352 - (1) Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince dosya 

üzerinde yapılacak ön inceleme sonunda; 

1) İncelemenin başka bir dairece yapılması gerektiği (Yargıtay K. m.60 
uyarınca dosyanın HİİK’na gönderilmesi kararı), 

2) BAM kararının kesinlik sınırı içerisinde olduğu, 

3) Başvurunun süresi içinde yapılmadığı, 

4) Başvuru şartlarının yerine getirilmediği, (dilekçedeki asgari şartlar, harç ve 
giderler ile tebligat eksikliği) 

tespit edilen dosyalar hakkında öncelikle gerekli karar verilir. Eksiklik 
bulunmadığı anlaşılan dosya incelemeye alınır. 

 NOT: HMK 352/5 te yer alan Başvuru sebeplerinin veya gerekçesinin 
gösterilmesi  HMK  364/3 uyarınca zorunlu değildir. 

 - Yargıtay’ın ön inceleme sırasında eksiklik tespit ederse işin esasına 
girmeksizin DİLEKÇENİN REDDİ / GÖNDERME / GERİ ÇEVİRME / TEMYİZ 
İSTEMİNİN REDDİ kararlarından birine KESİN OLARAK verebilir. 
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YARGITAYDA ESASTAN İNCELEME 
A) DOSYA ÜZERİNDEN İNCELEME: 
Temyizde kural olarak inceleme dosya üzerinden yapılır. 
(İSTİNAFDAKİNİN TERSİNE) 
 
B) DURUŞMALI İNCELEME: 
HMK m. 369, II de belirtilen hallerde temyiz incelemesi 
duruşmalı olarak yapılabilir. 

• Taraflara duruşma günü davetiyeyle bildirilir. 
• Tebliğ tarihi ile duruşma günü arasında en az iki hafta bulunması 
gerekir; taraflar gelmişlerse bu süreye bakılmaz. 
• Duruşma gideri eksik ödenmişse, daire başkanı tarafından 
verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması, aksi halde 
duruşma talebinden vazgeçilmiş sayılacağı, duruşma isteyene yazılı 
olarak bildirilir. 
• Verilen süre içinde giderler tamamlanmadığı takdirde, Yargıtay 
incelemesini dosya üzerinden yapar. 
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BOZMA SEBEPLERİ 

 
• BOZMA SEBEPLERİ (HMK m. 371) 

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

a) Hukukun veya sözleşmenin yanlış uygulanmış olması. 
b) Dava şartlarına aykırılık bulunması. 
c) İspat için dayanılan delillerin yasal gerekçe olmadan 

kabul edilmemesi. 
ç) Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri 

bulunması. 
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MADDİ HUKUKA İLİŞKİN  
TEMYİZ SEBEPLERİ 

• 1086 S. HUMK m. 428, I/1 
ve 5 nci maddelerinde; 

–  Kanunun ve taraflar 
arasındaki sözleşmenin 
yanlış uygulanmış olması, 

 

– Mesele-i maddiyenin 
takdirinde hata edilmiş 
olması 

 maddi hukuka ilişkin temyiz 
nedeni olarak düzenlenmiştir.  

 

•6100 S. HMK’m. nın 
371/1-a da; 

• Hukukun ve taraflar 
arasındaki sözleşmenin yanlış 
uygulanmış olması  

 

 

 

maddi hukuka ilişkin temyiz 
nedeni olarak düzenlenmiştir. 
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MADDİ HUKUKA İLİŞKİN  
TEMYİZ SEBEPLERİ 

• Yargıtay, tarafların ileri sürdükleri temyiz sebepleriyle 
bağlı değildir.  

• Kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer hususları da 
inceleyebilir (HMK m. 369/1) 

• Bununla birlikte; HUMK sisteminde var olan 
“mesele-i maddiyenin takdirinde hata” kavramına 
HMK’da yer verilmemiş olması nedeniyle; 
– Yargıtay’ın bu güne kadarki uygulamasında var olan  

istinaf gibi geniş inceleme ve vakıa denetim yapma 
gerekçesi ortadan kalkmıştır.  

– Yargıtay yine bu maddeden hareketle ilk derece 
mahkemelerinin delilleri takdirini de denetlemekteydi.  
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MADDİ HUKUKA İLİŞKİN  
TEMYİZ SEBEPLERİ 

• Yeni dönemde Yargıtay’ın denetim sınırı ne olacaktır? 

– Yargıtay hukuki denetim yanında vakıa denetimi de 
yapabilecek midir? 

– Yargıtay sadece hukuki denetim yapacak ise hukuki 
denetim ve vakıa denetimi ayırımı nasıl 
yapılacaktır?  

– Yargıtay, hakimin takdir yetkisini de 
denetleyebilecek midir?  
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USUL HUKUKUNA İLİŞKİN  
TEMYİZ SEBEPLERİ 

I) USULE İLİŞKİN MUTLAK TEMYİZ SEBEPLERİ; HMK m. 371 

a) Dava şartlarına aykırılık bulunması. 

b) Taraflardan birinin ispat için dayandığı delillerin yasal gerekçe 
olmadan kabul edilmemesi (tanıkla ispatı mümkün olmayan bir 
hususta tanık delilinin kabulü veya tanıkla ispatı mümkün olan bir 
hususta tanık dinletme talebinin reddi vs.) 

 

II) USULE İLİŞKİN NİSBİ TEMYİZ SEBEBİ:  

Kararın sonucuna etki eden usul hatası veya eksiklerinin bulunması. 

- Yazılı usul yerine basit usulde yargılama yapılması,  

- Bilirkişi raporuna karşı itiraz için süre verilmemiş olması vs.  
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TEMYİZ İNCELEMESİNİN SINIRI 

• Yeni dönemde Yargıtay’ın denetim yetkisi hukuki 
denetimle sınırlı olmalı ve vakıa denetimi 
yapılmamalıdır.  

• Bununla birlikte; Yargıtay’ın vakıa mahkemesinin 
delilleri değerlendirme şeklini belirli açılardan 
denetlemesi hukuka uygunluk ve içtihat birliği 
sağlama amacı yönünden yararlı olacaktır. 

• Ancak vakıa mahkemelerinin delilleri 
değerlendirmedeki takdir hakkını denetlememelidir. 
Sadece takdir hakkının kullanılmasının hukuka uygun 
olup olmadığını denetlemelidir. 
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TEMYİZ İNCELEMESİNİN SINIRI 

• Yargıtay, vakıa mahkemesi hakiminin objektif, mantıksal ve 
hayatın olağan akışına uygun, dosyadaki verilerle çelişmeyen 
tespitler yapıp yapmadığını denetleyebilmelidir.  

 

• Bu tarz bir denetim, vakıa mahkemelerini, delilleri yukarıdaki 
standartlara uygun, karşılaştırmalı olarak ve güçlü gerekçelerle 
değerlendirmeye yöneltecektir. 

 

• Vakıa mahkemelerinin standartlara uygun şekilde delil 
değerlendirmesi Yargıtay’ı da bozma kararlarını daha ölçülü ve 
tatminkar şekilde kaleme almasını sağlayacaktır.  
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YARGITAYCA ESASA İLİŞKİN 

HUSUSLARDA VERİLECEK KARARLAR 
  

 Asıl / Esasa İlişkin İnceleme: Yargıtay, tarafların sebepleri ile 
bağlı olmadan m. 366-369 (HUMK m. 432-435)’deki 
hükümlere göre, BAM kararlarının temyiz incelemesini 
yaparak üç şekilde karar verilebilir: 
 Onama (m. 370; HUMK m. 436) 

 Bozma (m. 371; HUMK m. 437) 

 Değiştirerek ve düzelterek Onama (m. 370/2; HUMK m. 436) 

(Yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyecek basit hatalar veya 
hatalı gerekçeler yönünden) 
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YARGITAYCA ONAMA KARARI 

ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 
  

 

 KD kanun yolu kaldırıldığı için, Yargıtay’ın Onama / 
Düzelterek Onama kararıyla birlikte hüküm kesinleşecektir. 

 

 

 HMK’da Onama kararıyla kesinleşen kararların infazına ilişkin 
açık bir düzenleme bulunmamakta ise de, dosyanın Yargıtay 
tarafından kararın infazı için İDM’ne gönderilmesi yerinde 
olacaktır.  
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BOZMA SEBEPLERİ 

 
• BOZMA SEBEPLERİ (HMK m. 371) 

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

a) Hukukun veya sözleşmenin yanlış uygulanmış olması. 
b) Dava şartlarına aykırılık bulunması. 
c) İspat için dayanılan delillerin yasal gerekçe olmadan 

kabul edilmemesi. 
ç) Karara etki eden yargılama hatası veya eksiklikleri 

bulunması. 
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BOZMA ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 

 Bozma kararı, BAM’ın ilk derece mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf 
başvurusunun esastan reddi kararı hakkındaysa, bozma kararıyla birlikte 
dava dosyası, kararı veren ilk derece veya uygun görülecek diğer bir ilk 
derece mahkemesine, kararın bir örneği BAM’a gönderilir. 
 

 Bozma kararı, BAM’ın ilkderece kararını kaldırarak yeniden  esas hakkında 
verdiği karara ilişkinse, dosya kararı veren BAM veya uygun görülen diğer 
bir BAM hukuk dairesine gönderilir. 

 
 Bozma kararı, dosyada birden çok talep yığılması olup da, İDM tarafından 

verilen kararın bir kısmı BAM tarafından esastan reddedilmiş ve bir kısmı 
kaldırılarak yeniden hüküm kurularak oluşturulmuş ise ve BAM kararı hem 
istinaf başvurusunun esastan reddi kararı yönünden, hem de kendisi 
tarafından oluşturulan karar yönünden bozulmuş ise DOSYA İDM’ne mi, 
yoksu BAM’a mı gönderilecektir? Kanunda açık bir hüküm yoktur. Ancak 
Yargıtay dosyayı hangisine gönderirse göndersin, dosyanın tefriki ile 
BAM’ın ilgili kısmı İDM’ne, İDM’nin ise BAM’a göndermesi gerekir. 
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BOZMA ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER 

Dosya kendisine gönderilen BAM veya ilk derece mahkemesi, bozma kararına 
uyulmasına veya önceki hükümde direnilmesine karar verecektir (HMK 
m.373).  

 Bozma Kararına Uyma;  
BAM veya ilk derece mahkemesi uyma kararı verse de bu yeni karara karşı 
da temyiz yolu açıktır (m. 373/3). Uyma kararından sonra ilk derece 
mahkemesi kararlarına karşı artık kanun yolu istinaf değil, temyizdir (m. 
373/4). 
 

 Direnme Kararı: BAM veya ilk derece mahkemesi bozma kararına karşı 
direnirse bu karara karşı temyiz incelemesi Hukuk Genel Kurulu tarafından 
yapılır. HGK tarafından verilen karar kesindir (m. 373/5, 6).  
 

 İkinci bozma ile birinci bozma ortadan kaldırılırsa: yerel mahkeme 
bozmaya uyarak karar verse de temyiz inceleme merci HGK’dır.  
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ADLİ TATİLDE TEMYİZ İŞLEMLERİ 

Adli Tatilde Görülecek Dava ve İşler (HMK m. 103 ) 

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür: 

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, 
deniz raporlarının alınması ve dispeççi atanması talepleri ile bunlara karşı 
yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi. 

… 

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle 
ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara 
karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları 
yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın 
başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya 
gönderilmesi işlemleri de yapılır. 

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay 
incelemelerinde de uygulanır. 
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BİRLEŞTİRME VE AYIRMA  
KARARLARINDA KANUN YOLLARI 

Birleştirme ve Ayırma Kararları (HMK m. 168) 

• ... birleştirme ve ayırma hususundaki … bölge adliye 
mahkemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak 
hükümle birlikte gidilebilir. Şu kadar ki, bu husus tek başına, 
bölge adliye mahkemesinde hükmün kaldırılarak esastan 
incelenme; Yargıtayda ise bozma sebebi teşkil etmez. 
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ADLİ YARDIM 

Adli Yardım (HMK m. 336)  

… 

• (3) Kanun yollarına başvuru sırasında adli yardım talebi bölge 
adliye mahkemesine veya Yargıtaya yapılır. 

• (4) Adli yardım talebine ilişkin evrak, her türlü harç ve 
vergiden muaftır. 
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DİKKAT VE SABRINIZ İÇİN  

TEŞEKKÜR EDERİM 
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