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ESKİ VE YENİ KANUN YOLU SİSTEMİNİN 
GENEL OLARAK KARŞILAŞTIRMASI 

ESKİ KANUN YOLU YENİ KANUN YOLU 

İki dereceli yargılama sistemi Üç dereceli yargılama sistemi 

Asli kanun yolu temyizdir. Asli kanun yolu istinaftır. 

Üst mahkeme kural olarak vakıa denetimi 

yapamaz.  

Üst mahkeme (istinafta) vakıa denetimi 

yapabilir  

Üst mahkemede kural olarak duruşmalı 

inceleme yapılmaz. 

Üst mahkeme (istinafta) kural olarak 

duruşmalı inceleme yapar.  

Üst mahkeme kural olarak davanın esası 

hakkında karar veremez. 

Üst mahkeme (istinafta) davanın esası 

hakkında karar verebilir. 

Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme 

yoluna başvurulabilir.  

Karar düzeltme yolu yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

Yargıtay hem somut olay adaletini hem de 

içtihat birliğini sağlama fonksiyonlarını yerine 

getirmektedir.  

Yargıtay’ın öncelikli ve asli fonksiyonu içtihat 

birliğini sağlamak olacaktır.  

Yargıtay ileri sürülen temyiz sebepleri ile 

bağlı değildir.  

Bölge adliye mahkemesi ileri sürülen istinaf 

sebepleri ile bağlıdır.   



İSTİNAF 

• KLASİK (GENİŞ ) İSTİNAF 

• DAR (SINIRLI) İSTİNAF 



KLASİK (GENİŞ) İSTİNAF 

• İstinaf mahkemesi, ilk derece mahkemesi tarafından incelenen, tespit edilen ve 

değerlendirilen vakıaları, istinaf derecesinde ileri sürülen yeni vakıaları ve delilleri 

de dikkate alarak, ilk derece mahkemesinde gerçekleştirilen yargılamadan 

bağımsız olarak yeniden ve baştan itibaren tahkikat yaparak esas hakkında karar 

vermekteyse klasik (geniş) istinaf söz konusudur.  

• Klasik istinafta istinaf derecesinde yeni vakıa ve delil sunma imkanı 

bulunmaktadır. 

• İstinaf ilk derece mahkemesinde açılan davanın devamı gibi kabul edilmektedir. 

• İstinafta yeni iddia ve savunma vasıtaları sunulmasını yasaklayan kurallar çok 

sınırlıdır. 

• İstinaf sebeplerinin gösterilmesi kanun yolunun caizlik şartlarındandır. 

• İstinaf mahkemesinin kararı, kanun yolu başvurusu hakkında değil, daha ziyade 

davaya ilişkin talep hakkındadır. 



KLASİK (GENİŞ) İSTİNAF 

• Davanın genişletilmesi, yeni taleplerde bulunulması, yeni vakıaların ileri sürülmesi, 

yeni tarafların katılması, karşı dava açılması, takas ileri sürülmesi gibi usul işlemleri 

istinafta da yapılabilmektedir. 

• İstinaf başvurusu, mahkeme hataları yanında, taraf hatalarının düzeltilmesine de 

hizmet etmektedir. Taraflar ilk derece mahkemesinde sunmadıkları dava 

malzemesini istinaf derecesinde tamamlama imkanına sahiptir.  

• İstinaf mahkemesi ikinci derece olay mahkemesi sıfatıyla yargılama yapmaktadır.  

• İstinaf mahkemesi kanun yolu incelemesi sonunda oluşan güncel dava malzemesi ve 

duruma göre karar vermektedir. 

• İstinaf mahkemesi salt vakıa mahkemesi gibi görev yapmaktadır.  

• Hükmün mutlak doğruluğu amaçlanmaktadır. Başka bir deyişle amaç yargılama 

sonunda en doğru kararı verebilmektir. 



KLASİK İSTİNAFIN 
DEZAVANTAJLARI 

 

• İlk derece mahkemesinin önemini kaybetmekte ve yargılamada ağırlık istinaf 

derecesine kaymaktadır. 

• Yargılamanın istinaf derecesinde tamamen tekrar edilmesi usul ekonomisi 

açısından faydalı olmadığı gibi taraflar açısından da kayda değer yarar 

sağlamamaktadır. 

• Bir bütün olarak düşünüldüğünde yargılama gereğinden fazla uzamakta, yargılama 

giderleri artmaktadır.  

• Taraflar ve avukatları mahkemenin yargı çevresi dışında olabileceklerinden istinaf 

mahkemelerinin çalışmasında zorluklar yaşanmaktadır.  

• İstinafın salt olay mahkemesi olarak yapılandırılması, ilk derece mahkemesini dava 

malzemesi toplama aşamasına çevirmekte ve taraflar arasında dava malzemesinin 

getirilmesi bakımından stratejik bir mücadele başlamaktadır.  

• Davanın uzaması nedeniyle sulh ile sonuçlanma olasılığı azalmaktadır. 



DAR İSTİNAF 

• İstinaf bir denetim yargılaması olarak yapılandırılmıştır. İstinafın amacı 

ilk derece yargılamasını ve mahkemenin nihai kararlarını denetleyerek 

tespit edilen hataları ve eksiklikleri gidermektir.  

• Hükmün mutlak doğruluğundan ziyade, etkin hukuki korunmanın 

mümkün olabildiğince hızlı şekilde sağlanması amaçlanmıştır.  

• İstinaf mahkemesi bir hata veya eksiklik olmadığı müddetçe, ilk derece 

mahkemesinin vakıa tespitleri ve dava malzemesi ile bağlıdır. 

• Dava malzemesinin toplanması için yapılması gereken işlemler kural 

olarak istinaf mahkemesinde tekrar edilmez. 

• İstinaf sebepleri ile sınırlı olarak istinaf incelemesi yapılmaktadır.  

Taraflarca istinaf sebebi olarak ileri sürülmeyen hususları mahkeme 

re’sen inceleyemez. 

• Bazı hallerde duruşma yapılmadan da davanın esası hakkında karar 

verilebilmektedir. 



DAR İSTİNAF 

• İstinaf mahkemesi, kural olarak ilk derece mahkemesinin hükmünü veya kararını 

verdiği tarihteki duruma ve dava malzemesine göre karar verir. 

• İstinaf mahkemesi bir vakıa mahkemesi gibi hareket edebilmekteyse de bunu ilk 

derece mahkemesi gibi tamamen yeni bir yargılama yapmak ve uyuşmazlığı 

doğrudan çözmek için değil, hataları düzeltmek için yapmaktadır.  

• İstinaf mahkemesi esas hakkında tahkikat yapılmasına karar verirse, tüm yargılamayı 

yeniden tekrar etmemekte, sadece eksik ve hatalı gördüğü hususların tamamlanması  

veya düzeltilmesi için yargılama yapmaktadır. 

• Taraflarca ilk derece mahkemesinde yapılmayan veya ihmal edilen işlemler istinafta 

tamamlanamamaktadır. Bu bağlamda bazı usul işlemlerine istinaf derecesinde izin 

verilmemektedir (HMK m. 357).  

• Kural olarak yeni dava malzemesi sunulmasına ve toplanmasına izin verilmemiştir. Bu 

çerçevede istisnai haller dışında yeni vakıalar ve delillerin sunulamaz.  



HMK Sistemi 

• Türk Hukukunda dar istinaf sistemi tercih edilmiştir.  

• İstinaf mahkemesi yargılamayı baştan sona tekrarlamaz.  

• Kural olarak ilk derece mahkemesinde yürütülen tahkikat sonucunda tespit edilen vakıaları ve 

delilleri dikkate alır. Gerektiğinde tahkikatı tamamlar. 

• İstinaf mahkemesi, ilk derece yargılamasında bir hata veya eksiklik olmadığı müddetçe, ilk derece 

mahkemesinde tespit edilen dava malzemesine göre karar verir.  

• İstinaf derecesinde kural olarak yeni vakıa ve delil getirilmesi yasaklanmıştır.  

• İddia ve savunmalar ile talep sonucunun genişletilmesi ve değiştirilmesi kural olarak mümkün 

değildir. 

• Duruşma yapılmadan da davanın esası hakkında karar verilebilir.  

• İstinaf, ilk derece mahkemesi tarafından yapılan hataları düzeltmeyi amaçlar, tarafların ihmal veya 

hataları ise istinaf yoluyla düzeltilemez.  



İSTİNAFA BAŞVURU 

• Aleyhine istinafa başvurulabilecek mahkeme kararları 

• İstinafa başvurabilecek kişiler 

• Yetkili istinaf mahkemesi 

• Harçlar 

• Başvuru süresi 

• Başvurunun icraya etkisi  

• İstinaftan feragat 

• İstinaf dilekçesinin reddi 

• İstinaf dilekçesi 

• İstinaf sebepleri ve gerekçesi 

• Başvurunun icraya etkisi  



ALEYHİNE İSTİNAFA BAŞVURULABİLECEK 
MAHKEME KARARLARI 

• İlk derece mahkemelerinin nihai kararları (HMK m. 34I, 1).  

• İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar (HMK m. 391, III;394, 

V) 

• Malvarlığına ilişkin ve malvarlığına ilişkin olmayan haklar bakımından istinafa başvuru (HMK m. 341, II ve 

III) 

– Kural olarak parasal sınır 1.500 TL  

– İcra mahkemelerinde 1.000 TL (5311 sayılı kanun ile değişik İİK m. 363, I) 

• Temyiz sınırı ise 10.000TL (İİK m.  364, I)  

– İş mahkemelerinde 1.000 TL (5308 sayılı kanun ile değişik İMK, m. 8, I) 

• Temyiz sınırı ise 5.000TL 

• (Taslakta ise temyize tabi kararlar bakımından HMK genel hükümler atıf yapılmış. Ayrıca temyiz 

edilemeyecek kararlar İşMK’da açıkça sayılmıştır.  

• Diğer kanunlara göre temyiz edilebileceği veya Yargıtaya başvurulabileceği belirtilen kararlara karşı 

istinafa başvurulması (m. 341, V).  



İSTİNAFA BAŞVURABİLECEK KİŞİLER 

• Kural olarak ilk derece mahkemesinde görülen davanın tarafları 

istinafa başvurabilir. 

• Başvuruda bulunan kişilerin hukuki yararı bulunmalıdır.  

• Külli ve cüzzi halefler, cumhuriyet savcısı, davanın tarafı 

olmamakla beraber aleyhlerine karar verilen ilgililer, çekişmesiz 

yargı işlerinde hukuki yararı bulunan ilgililer.  

• İhtiyari ve mecburi dava arkadaşları 

• Fer’i ve asli müdahiller 



YETKİLİ İSTİNAF MAHKEMESİ 

• İncelemeyi hangi istinaf mahkemesinin yapacağı kesin yetki kuralı ile 

düzenlenmiştir. İstinaf mahkemeleri için yetki sözleşmesi 

yapılamayacaktır (HMK m. 357, II).  

• Dosya kendisine gönderilen istinaf mahkemesi yetkili değilse, re’sen 

dosyanın yetkili istinaf mahkemesine gönderilmesine karar vermelidir 

(HMK m. 353, 1, a, 3).  



HARÇLAR 
• Başvurma Harcı (1 sayılı tarife, Yargı Harçları, A, I, 3) 

• Karar ve İlam Harcı  

– Nispi (I sayılı Tarife, A, III, 1, e) 

– Maktu (I sayılı Tarife, A, III, 2, a ve c) 

• Temyiz, istinaf ve itiraz harcı (I sayılı Tarife, A, IV, e) 

• İlk derece mahkemesi tarafından verilecek bir haftalık kesin süre içinde tamamlanması gerekir. Aksi 

halde talepte bulunan başvurusundan vazgeçmiş sayılacağı tarafa ihtar edilir ve harç ve giderler 

tamamlanmazsa mahkeme başvurunun yapılmamış sayılmasına karar verir  (HMK m. 344).  

• Bu karara karşı tebliğ taraihinden itibaren bir hafta içinde istinaf yoluna bavurulabilir (HMK m. 344 ve 

346, II).  

• İstinaf mahkemesi başvurunun yapılmamış sayılması kararını yerinde görmezse, ilk istinaf dilekçesine 

göre gerekli incelemeyi yapar (HMK m. 346, II).  



BAŞVURU SÜRESİ  

• Başvuru süresi kural olarak sulh, asliye ve özel hukuk mahkemeleri bakımından 2 hafta olarak 

düzenlenmiştir (HMK m. 345).  

– İş mahkemelerinde tefhim veya tebliğden itibaren 8 gün (5308 sayılı K. ile değişik İMK m. 8, II) 

• İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağında HMK hükümlerine atıf yapılmıştır . Dolayısıyla süre 

iki hafta olacaktır. Ayrıca sürenin tebliğ ile işlemeye başlayacağı belirtilmiştir (Taslak m. 8). 

– İcra mahkemelerinde tefhim veya tebliğden itibaren 10 gün (5311 sayılı K. ile değişik İİK m. 363, I) 

• Müddeti muhafaza (süre tutum)  dilekçesi verilmesi mümkün değildir.   

• Taraflardan biri istinaf süresini geçirirse,  

– Katılma yoluyla istinafa (HMK m. 348). 

– Eski hale getirme yoluna başvurabilir. İstinaf mahkemesinden talep edilmelidir (HMK m. 95 vd.; m. 98, 

II).  



İSTİNAF BAŞVURUSUNUN CEBRİ İCRAYA 
ETKİSİ 

• İstinaf yoluna başvurulması kural olarak hükmün icrasını durdurmaz (HMK m. 350).  

• Ancak kişiler ve aile hukuku ile taşınmazların aynına ilişkin davalarda verilen kararlar kesinleşmedikçe 

icra edilemezler.  

• İcranın durdurulması bakımından 5311 s. K. ile değişik İİK m. 36 ve icranın iadesi için İİK m. 40 

hükümleri uygulanır.  

• Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.  

• İcra mahkemesi kararlarına karşı istinafa başvurulması satıştan başka  icra işlemlerini durdurmaz (İİK 

m. 363, son)  

– İcra mahkemesi sürenin geçmesi veya kararın keisn olması nedeniyle istinaf başvurusunun 

reddine karar verir ve başvuruda bulunan bu kararı kabul etmezse,  istinaf dilekçesi karşı tarafa 

tebliğ edilir  ve ceap dilekçesiyle birlikte istinaf mahkemesi gönderilir. Bu durumda satış dahil 

hiçbir icra işlemi durmaz (İİK m. 365, II). 

– Temyize başvuru da satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz (İİK m. 364, III).   



İSTİNAF DİLEKÇESİNİN REDDİ  
(HKM m. 346) 

• İstinaf dilekçesi kanuni süre geçtikten sonra verilirse, 

• Kesinleşmiş bir karara karşı istinafa başvurulursa, istinaf 

dilekçesi ilk derece mahkemesi tarafından reddedilir. 

• Dilekçenin reddi kararını mahkeme kendiliğinden 

taraflara tebliğ eder. Tebliğ tarihinden itibaren bir hafta 

içinde bu karara karşı istinafa başvurulabilir.  

• Dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. BAM ret 

kararını yerinde görmezse, ilk istinaf dilekçesine göre 

gerekli incelemeyi yapar.  



İSTİNAFTAN FERAGAT 

• Taraflar gerekçeli kararının (ilamın) kendilerine tebliğ edilmesinden sonra başvuru hakkından 

feragat edebilirler (HMK m. 349, 1). 

• Feragat açık bir beyanla olmalıdır. Ancak iki durumda tarafın başvuru hakkından zımnen feragat 

ettiği kabul edilmektedir. 

– Başvuru süresi içinde istinafa başvurulmamış olması. 

– Başvuru için yatırılması gereken harç ve giderlerin ödenmemesi (HMK m. 344, I).  

• Başvuru yapıldıktan sonra feragat edilirse  

– İstinaf başvurusunun reddine karar verilir (HMK m. 349, II). 

– Asıl istinaf başvurusundan feragat edilirse, katılma yoluyla istinaf başvurusu da reddedilir (HMK 

m. 348, II)  

• İstinafa başvuru hakkından feragat edilmesinin sonucu kararın kesinleşmesidir.  



İSTİNAF DİLEKÇESİ 

• Başvuru dilekçeyle yapılmalıdır. Dilekçede bulunması gereken unsurlar HMK m. 342’de 

düzenlenmiştir.  

• İstinaf dilekçesinde özellikle 

– aleyhine istinafa başvurulan kararın özeti,  

– istinaf sebepleri ve gerekçesi 

– talep sonucunun gösterilmesi önemlidir.  

• Ancak,  

– başvuranın kimliği ve imzasıyla  

– başvurulan kararı yeteri kadar belli edecek kayıtların var olması halinde,  

– diğer hususlar olmasa dahi dilekçe reddedilmez ve HMK m. 355 kapsamında inceleme yapılır.  



İSTİNAF SEBEPLERİ 

USUL KURALLARINA AYKIRILIK 

Hatalı yargılama yapılması 

Mutlak İstinaf 

Sebepleri 
Nispi İstinaf 

Sebepleri 

Mahkemeye İlişkin 

Temel Usûl Kurallarının İhlal 

Edilmesi  

Taraflara İlişkin Temel Usûl 

Kurallarının İhlal Edilmesi   

Dava Konusuna İlişkin 

Temel Usûl Kurallarının İhlal 

Edilmesi  

Diğer Mutlak İstinaf 

Sebepleri 

MADDİ HUKUK KURALLARINA AYKIRILIK 

Hukuki sorunun yanlış çözülmesi 

MADDİ SORUN HAKKINDA YANLIŞ 

SONUCA VARILMASI 

Vakıa tespitlerine ilişkin hatalar 



İSTİNAF SEBEPLERİ 

• USUL KURALLARINA AYKIRILIK 

– USUL HUKUKUNA İLİŞKİN MUTLAK İSTİNAF SEBEPLERİ 

• Kanunda m. 353, I, a,1-6 arasında düzenlenen ve niteliği itibariyle bunlara benzeyen diğer 

istinaf sebepleridir.  

• Mutlak istinaf sebepleri hükmü etkileyip etkilemediğine bakılmaksızın istinaf mahkemesince 

re’sen dikkate alınmalıdır.  

– USUL HUKUKUNA İLİŞKİN NİSPİ İSTİNAF SEBEPLERİ 

• Mutlak istinaf sebepleri dışından kalan usule aykırılıklar nispi istinaf sebebidir.  

• Bu tür usul hataları nedeniyle hükmün değiştirilebilmesi için usul hatası ile mahkeme kararı 

arasındaki illiyet bağı ortaya konulmalıdır. Örneğin gerektiği halde keşif yapılmadan karar 

verilmiş olması 

• Nispi istinaf sebepleri re’sen dikkate alınamayacağından, istinafa başvuran taraf dilekçesinde 

bunlara dayanmak zorundadır.  



HMK m. 353, I 

Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa;  

a) Aşağıdaki durumlarda bölge adliye mahkemesi, esası incelemeden kararın 

kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya 

kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili 

mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmadan kesin olarak karar verir: 

1) Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması. 

2) İleri sürülen haklı ret talebine rağmen reddedilen hâkimin davaya bakmış olması. 

3) Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı 

vermiş olması veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış 

bulunması veyahut 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 



İSTİNAF SEBEPLERİ 

• MADDİ HUKUK KURALLARINA AYKIRILIK 

– Hukuk kuralının hiç uygulanmaması, 

– Hukuk kurallarının yanlış uygulanması şeklinde ortaya çıkabilir.  

– İstinaf mahkemesi taraflarca ileri sürülen hukuka aykırılık itirazları 

ile bağlı değildir.  

• MADDİ SORUN HAKKINDA YANLIŞ SONUCA VARILMASI 

(VAKIA TESPİTLERİNE İLİŞKİN HATALAR) 

– Delillerin değerlendirilmesinde hata edilmesi 

– Dosya münderecatına aykırı karar verilmesi: Dosyadaki bilgi ve 

belgeler ile vakıa tespitleri arasında çelişki bulunması  



İSTİNAF SEBEPLERİNİN DİLEKÇEDE 
GÖSTERİLMESİ 

• İstinaf sebepleri ve gerekçesi başvuru dilekçesinde açıkça gösterilmelidir.  

• Kanuna göre, dilekçe başvuranın kimliği ve imzası ile başvurulan kararı yeteri 

kadar belli edecek kayıtları taşımaktaysa diğer hususlar bulunmasa bile 

dilekçe reddedilmeyecek, istinaf mahkemesi sadece kamu düzeniyle sınırlı 

olarak inceleme yapacaktır (HMK m. 342, III; m. 355)  

• İstinaf sebepleri dilekçede hiç gösterilmemişse, istinaf mahkemesi ön 

inceleme aşamasında, kamu düzenine aykırılık da tespit edemez ise, 

başvurunun reddine karar vermelidir. 

• İstinaf sebepleri çok az veya yetersiz olarak gösterilmiş veya istinaf sebepleri 

belirsiz ya da yanlış nitelendirilmiş olsa bile bu esastan inceleme 

yapılabilmesi için yeterlidir.  



İSTİNAF TALEPLERİ 

• İstinafa başvuran dilekçesinde istinaf sebepleri yanında talep sonucunu da 

göstermelidir (HMK m. 342, 2, f). Her iki unsura da dilekçede gerekli 

olduğu kadar yer verilmelidir.  

• Talep sonucunda, hem istinaf denetiminin sonucuna hem de dava 

konusuna ikişkin istem belirtilmelidir.  

• Başvuruda bulunan, 

– ilk derece kararının kaldırılmasını mı yoksa değiştirilmesini mi 

istediğini,  

– hükmün değiştirilmesini istiyorsa bunun kapsamını ve nasıl olması 

gerektiğini dilekçesinde göstermelidir.    



İNCELEME 

• Ön inceleme (HMK m. 352) 

• Esastan İnceleme (HMK m. 353-358) 



ÖN İNCELEMENİN KONUSU 

• ÖN İNCELEMENİN KONUSU (HMK m. 352) 

– Uyuşmazlığın esası hakkında tahkikat yapılması ve karar verilmesini 

engelleyen usuli bir eksiklik olup olmadığı incelenir. 

– Ön inceleme istinaf başvurusunun esası hakkında incelemeye 

geçilmeden önce yapılır. Ancak ön incelemeye tabi bir konu hakkında ön 

inceleme aşaması sona erdikten sonra da karar verilebilir. 

– Ön incelemede duruşma yapılması gerekli değildir. Zira mahkeme 

sadece dosya üzerinden tespit edilebilecek belirli usuli koşulların mevcut 

olup olmadığını araştırır.  



ÖN İNCELEMENİN KAPSAMI 

• İncelenmesi gereken hususlar (HMK m. 352): 

– İstinaf incelemesinin başka bir daire tarafından yapılması gerekip gerekmediği  

– Kararın kesin olup olmadığı (başka bir deyişle istinafa tabi olup olmadığı) (Ayrıca bkz. HMK m. 346, I) 

– İstinaf başvurusunun süresi içinde yapılıp yapılmadığı (Ayrıca bkz. HMK m. 346, I) 

– Başvuru şartlarının yerine getirilip getirilmediği  

– Başvuru sebeplerinin ve gerekçesinin gösterilip gösterilmediği 

• Ön incelemenin kapsamında yer alan konular, “incelemenin hangi dairenin iş sahasına girdiğinin 

belirlenmesi” dışında, istinaf başvurusunun kabul edilebilirliğine (caizliğine) ilişkindir.  

• İstinaf başvurusunun esası hakkında karar verilebilmesi için öncelikle geçerli bir istinaf başvurusu yapılmış 

olmalıdır.  



ÖN İNCELEME USULÜ 

• Re’sen ve dosya üzerinden inceleme yapılır.  

• İnceleme mahkeme üyelerinden biri tarafından veya heyetçe yapılabilir.   

• Ön incelemede incelenecek hususlar bakımından öncelik sırasına dikkat 

edilmelidir. İnceleme konusu hususlardan biri hakkında verilecek karar 

diğerlerinin incelenmesini gereksiz kılacaksa öncelike o incelenmelidir. 

• Ön inceleme sonucunda ancak eksiklik bulunmayan dosyalar incelemeye 

alınabilir.  



ÖN İNCELEME SONUNDA VERİLEBİLECEK 
KARARLAR 

• Başvurunun usulden reddine  

– Kesinleşmiş bir mahkeme kararına karşı başvuru yapılmışsa,  

– Başvuru süresi içinde yapılmamışsa, 

– İstinaf sebepleri veya gerekçesi hiç gösterilmemişse (HMK m. 342, II, e; m.352; m. 355) 

• Dosyanın ilgili daireye gönderilmesine  

– Başvurunun başka bir istinaf dairesi tarafından incelenmesi gerekli ise,  

– Dosya kendisine gönderilen daire de aynı yönde karar verirse, iş bölümü uyuşmazlığı BAM Başkanlar Kurulu tarafından 

çözülür (5235 s.K. m. 35, I, b,, 1).  

• Başvurunun yapılmamış sayılmasına  

– Harç ve giderler eksik yatırılmış ve mahkemece verilen süre içinde tamamlanmışsa (HMK m. 344) 

• Ön inceleme olumsuz sonuçlanırsa mahkemenin nihai kararına karşı, HMK 362. maddede sayılan temyiz edilemeyen 

kararlar arasında yer almakadıkları takdirde, kural olarak temyize başvurulabilir.  



ESASTAN İNCELEME 

• Genel olarak 

• Tahkikat kim tarafından yapılacaktır? 

• Hangi yargılama usulü uygulanacaktır? 

• Duruşma yapılması gereken ve gerekmeyen haller hangileridir?  

• İncelemenin kapsamı nasıl belirlenecektir? 

• İstinaf mahkemesinin kararına esas alabileceği dava malzemesi nelerden 

oluşmaktadır? 

• İstinaf mahkemesinde yapılması yasaklanan taraf ve mahkeme işlemleri 

nelerdir? 



GENEL OLARAK 

• Bu aşama tahkikat aşaması olarak da adlandırılabilir. 

• İstinaf mahkemesi, tahkikat aşamasında  

– ilk derece mahkemesinin kararını etkileyen bir usul hatası bulunup bulunmadığını,  

– maddi hukuk normlarının doğru uygulanıp uygulanmadığını,  

– vakıa tespitlerinin tam ve doğru olup olmadığını denetler,  

– bir hata veya eksiklik tespit ederse düzeltilmesi için gerekli tahkikat işlemlerini 

yaparak esas hakkında karar verir.  

• Temyiz incelemesinin aksine, istinaf mahkemesi istisnai haller dışında, kararı etkileyen 

usuli bir eksiklik veya maddi hukuk kuralına aykırılık tespit ederse kural olarak dosyayı 

geri göndermeyerek, kendisi esas hakkında inceleme yaparak karar verecektir.  



İNCELEME KİM TARAFINDAN 
YAPILACAKTIR? (HMK m. 354) 

• Kanuna göre inceleme heyetçe veya görevlendirilen bir 

üye tarafından yapılacaktır.  

• Üyelerin görevi sadece rapor hazırlamakla sınırlı değildir. 

Görevlendirilen üye tahkikatın tamamlanması için gerekli 

tüm işlemleri yapmaya yetkili olup, dosyayı karar 

verilmesi için hazır hale getirmelidir.  

• Naip tayini 

• İstinabe 



HANGİ YARGILAMA USULÜ 
UYGULANACAKTIR? (HMK m. 360) 

• Kanuna göre, istinafa ilişkin bölümde 

hüküm bulunmayan durumlarda, ilk 

derece mahkemesinde uygulanan 

yargılama usulü istinafta da 

uygulanacaktır.  



 USULE İLİŞKİN OLARAK 
DURUŞMA YAPILMADAN KARAR VERİLEBİLEN HALLER 

(HMK m. 353, I, a) 

Ön inceleme sonunda dosyada eksiklik bulunmadığı anlaşılırsa;  

a) Aşağıdaki durumlarda bölge adliye mahkemesi, esası incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın 

yeniden görülmesi için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği 

başka bir yer mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine duruşma yapmadan kesin 

olarak karar verir: 

1) Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması 

2) İleri sürülen haklı ret talebine rağmen reddedilen hâkimin davaya bakmış olması 

3) Mahkemenin görevli ve yetkili olmasına rağmen görevsizlik veya yetkisizlik kararı vermiş olması 

veya mahkemenin görevli ya da yetkili olmamasına rağmen davaya bakmış bulunması veyahut 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 



ÖN İNCELEMEYLE BENZERLİKLER VE FARKLAR 

 
• Hem ön inceleme hem de HMK m. 353, I kapsamında yer alan usule ilişkin istinaf sebeplerinde duruşma yapılmadan karar verilir. 

• Her iki durumda da mahkeme tarafların itirazları ile bağlı olmaksızın resen inceleme yapar. 

• Ön incelemede başvurunun geçerliliği için aranan şartların eksik olduğu tespit edilirse başvurunun usulden reddine karar verilir. HMK m. 353, I’ 

deki hallerde ise ilk derece kararı kaldırılarak dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilir.  

• Ön incelemede uyuşmazlığın esasına ilişkin bir inceleme yapılmaz. HMK m. 353, I’ de sayılan durumlar ise istinaf incelemesine konu olan usule 

ilişkin yargılama hatalarıdır. HMK m. 353,I’ deki hususlar ancak ön inceleme sona erdikten sonra incelenebilir.  

• Ön incelemede incelenen hususlar en erken istinaf başvuru ile ortaya çıkabilecek usule ilişkin konulardır. Ön inceleme kanun yollarının iç 

işleyişiyle ilgilidir.  

• Ön inceleme denetim öncesi aşama, HMK m. 353, I’de düzenlenen hususlar ise denetimin bizzat konusunu oluşturan usul hatalarıdır.  

• Ön incelemeyi başarıyla geçemeyen bir istinaf başvurusu caiz olmadığından usulden reddedilir. Buna karşılık HMK m. 353, I’deki ağır yagılama 

hataları mevcut ise istinaf başvurusu kabul edilir ve dosya gerekli incelemenin yapılması için ilk derece mahkemesine gönderilir.  

• Ön inceleme sonunda verilen ret kararına karşı koşulları varsa temyiz yoluna başvurulabilir. Buna karşılık HMK m. 353,I’de sayılan durumlar 

nedeniyle istinaf mahkemesi ilk derece kararını kaldırarak dosyanın ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verirse, bu karara karşı tek 

başına temyiz yoluna başvurulamaz. İlk derece mahkemesi istinaf mahkemesinin gönderme kararıyla bağlıdır.  

 



DOSYANIN İLK DERECE MAHKEMESİNE 
GÖNDERİLMESİ  

• Kanunun 353, I, a,1-6 hükümlerinde düzenlenen temel usul hatalarının 

(mutlak istinaf sebeplerinin) var olması halinde, davanın esasına 

girilmeden kararın kaldırılmasına ve dosyanın ilgili mahkemeye 

gönderilmesine kesin olarak karar verilir.  

• İstinaf mahkemesi duruma göre dosyanın, 

– Kararı veren ilk derece mahkemesine  

– Kendi yargı çevresindeki başka bir mahkemeye 

– Görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verir. 



GÖNDERME KARARI  
VERİLMESİ GEREKEN HALLER  

• Gönderme kararı ilk derece yargılamasını etkileyen klasik ve önemli usuli eksiklerin bulunması halinde verilir. 

• Gönderme kararı verilmesi gereken durumlar:  

– İlk derece yargılamasını hükümsüz kılan ve tarafların temel yargısal haklarını ihlal eden usul hatalarının yapılmış olması 

• Örneğin yasaklı hakimin karar vermesi, taraf ehliyeti dava ehliyeti dava takip yetkisi bulunmayan, vekil ve temsilci olmayan kişiler 

huzurunda karar verilmesi. Bu örneklerde mahkemelerin tarafsızlığı kuralının ve hukuki dinlenilme hakkının ihlal edilmesi söz 

konusudur. 

– İncelenen mahkeme kararının salt usule ilişkin olması 

• Örneğin, ilk derece mahkemesinin görevsizlik veya yetkisizlik kararına veya davanın veya karşı davanın açılmamış sayılması 

kararına karşı istinafa başvurulur ve BAM tarafından bu kararın yanlış olduğu tespit edilirse, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak 

dosya ilk derece mahkemesine gönderilir. Dosyanın esası hakkında ilk derece mahkemesi henüz inceleme yapmadığından BAM 

esas hakkında karar veremez.  

– Davanın esası hakkında yeterince inceleme yapılmasını engelleyen bir usul hatasının bulunması 

• Örneğin usule aykırı olarak davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına karar verilmişse veya tarafların davanın esasıyla ilgili olarak 

gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya hiçbiri değerlendirilmeden karar verilmişse ilk derece kararı kaldırılarak dosyanın 

ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verilir. Delillerin hiçbiri toplanmadan ve değerlendirilmeden karar verilmesi durumu, 

aynı zamanda adil yargılanma hakkının ve hukuki dinlenilme hakkının ihlali anlamına gelir.  



GÖNDERME KARARI VERİLEBİLECEK 
DİĞER HALLER  

• Gönderme kararı verilmesi gereken haller HMK m. 353, I, a’da sayılan sebeplerle sınırlı değildir.  

• Davanın önemli bir kısmı hakkında karar verilmemiş olması 

– İlk derece mahkemesi taraf sıfatının bulunmaması, hak düşürücü sürenin geçmesi veya zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle davanın reddine 

karar vermiş ve bu nedenle önemsiz gördüğü diğer hususları incelememişse aksi kanaatte olan istinaf mahkemesi dosyayı ilk derece mahkemesinde 

göndermelidir.  

– İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin istinafa tabi geçici hukuki koruma kararlarına karşı yapılan istinaf başvurusu  (HMK m. 391, III; m. 394, V) 

hakkında karar verirse, bu kararla ilk derece yargılaması sona ermediğinden dosya ilk derece mahkemesine gönderilir. 

• Vakıaların (vakıa tespitlerinin) önemli bir bölümünün eksik olması  

– Yukarıda açıklandığı üzere, davanın önemli bir bölümü hakkında karar verilmemişse, karar verilemeyen kısımla ilgili vakıa tespitleri de eksik 

olacaktır. 

– Tarafların tüm talepleri hakkında karar verilmiş olmasına rağmen, vakıaların önemli bir bölümünün eksik olabilir.   

• İlk derece mahkemesinin kendi hukuki bakıç açısı ve altlama faaliyeti bakımından önemsiz gördüğü; yanılgı sonucunda uyuşmazlık konusu 

görmediği veya maruf ve meşhur kabul ettiği için hakkında delil toplamadığı vakıalar varsa dosya ilk derece mahkemesine gönderilmelidir. 



ESASA İLİŞKİN OLARAK DURUŞMA 
YAPILMADAN KARAR VERİLEBİLEN HALLER 

• Dosya üzerinden davanın esası hakkında karar verilmesi usul ekonomisine hizmet eder. Gereksiz 

zaman harcanmasını ve gider yapılmasını önler. Böylece hükmün bir an önce icra edilmesi ve 

mümkünse kesinleşmesi sağlanır.  

• İlk derece kararı usul ve esas yönünden hukuka uygunsa duruşma yapmadan istinaf başvurusunun 

esastan reddine karar verilir (HMK m. 353, I, b,1).  

• İlk derece mahkemesinin kararı usul veya esas yönünden hukuka uygun değilse, aşağıdaki hallerde 

istinaf mahkemesi dosya üzerinden, yeniden esas hakkında karar verebilir. 

• Kanunun olaya uygulanmasında hata edilmesine rağmen, yeniden yargılama yapılmasına ihtiyaç 

yoksa (HMK m. 353, I, b, 2) 

• Karar doğru olmasına rağmen gerekçesi hatalı ise (HMK m. 353, I, b, 2) 

• Yargılamadaki eksiklikler duruşma yapılmadan tamamlanabilecek nitelikteyse bunların 

tamamlanmasından sonra (HMK m. 353, I, b,3) 



DURUŞMA YAPILMASI 

• İlk derece mahkemesinin kararı usul veya esas yönünden yanlışsa ve m. 353’de duruşma yapılmaksızın karar 

verilmesini öngören hallerden biri mevcut değilse, istinaf mahkemesi incelemeye duruşma yaparak devam 

etmelidir. 

• İlk derece mahkemesinin vakıa tespitleri eksik veya hatalı ise, deliller eksik toplanmışsa veya delillerin 

yeniden incelenmesi gerekli ise duruşma açılmasına karar verilmelidir. 

• Duruşma yapılmadan karar verilmesi ancak kanunda açıkça öngörülen hallerde mümkün olmalıdır. 

• İstinaf mahkemesinin uyuşmazlığın esası hakkında karar vermesi ve bunun için tahkikat yapılması gereken 

hallerde doğrudanlık ilkesine özen gösterilmeli ve duruşma yapıldıktan sonra karar verilmelidir.  

• Duruşma yapılması doğrudan hukuki dinlenilme hakkıyla da ilişkilidir. İstinaf mahkemesi duruşma yapılıp 

yapılmayacağını değerlendirirken istinafın yeniden yargılamayyı da barındıran bir kanun yolu olduğunu 

dikkate almalıdır. Eğer gerekliyse duruşma yapmaktan kaçınmamalıdır. 



İNCELEMENİN KAPSAMI 
• Kanunun 355. maddesine göre, inceleme istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır.   

• Ancak, istinaf mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu re’sen dikkate alır.  

• Hükmün gerekçesinde (m. 355), istinaf mahkemesinin çoğu zaman yeniden yargılama yaparak davanın 

esasına ilişkin karar verecek olması istinaf sebepleriyle bağlı kalınmasının nedeni olarak gösterilmiştir.  

• İstinaf sebepleriyle sınırlı inceleme yapılması, hakimin taraflarca ileri sürülmeyen vakıaları dikkate 

alamayacağı kuralının diğer bir uygulamasıdır. 

• İstinaf sebepleriyle sınırlı inceleme yapılması kuralının sınırlarının belirlenmesi bakımından; 

– Öncelikle istinaf sebeplerinin özellikleri dikkate alınarak re’sen incelenebilecek istinaf sebepleri 

belirlenmelidir.  

– İkinci olarak ise, istinaf sebepleriyle bağlılık kuralının istisnası olarak kamu düzenine aykırılık kavramının 

içeriği ve kapsamı belirlenmelidir.  



İNCELEMENİN KAPSAMI 
• İstinaf hakiminin re’sen dikkate alamayacağı istinaf sebepleri: 

– Usul hukukuna ilişkin nispi istinaf sebepleri 

– Maddi sorun hakkında yanlış sonuca varılmış olması (vakıa tespitlerindeki eksiklik ve hatalar) 

• İstinaf hakimi, taraflardan birinin ileri sürmediği bir vakıayı re’sen dikkate alamaz. Taraflarca getirilmesi 

ilkesine ilişkin genel hüküm istinaf mahkemesi için de geçerlidir (HMK m. 25, I).   

• Taraflarca doğruluğu tartışma konusu yapılmayan vakıa tespitleri istinaf mahkemesince incelenemez. 

• İstinaf hakiminin re’sen dikkate alabileceği istinaf sebepleri 

– Maddi hukuk kurallarına aykırılık 

– Usul hukukuna ilişkin mutlak istinaf sebepleri 

– Kamu düzenine aykırıklar  



KAMU DÜZENİNE AYKIRILIK 

‣ Kamu düzenine aykırılık ile kastedilen kamu düzeni düşüncesiyle konulmuş hukuk kurallarına aykırılıktır. Kamu düzenine aykırı lık 

maddi hukuk veya usul hukuku alanında olabilir.  

 

‣ Kamu düzenine ilişkin kuralların tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri, toplumun veya korunmaya muhtaç belirl i bir 

grubun menfaatlerinin korumaya yönelik kurallardır. 

 

‣ Maddi hukuk kuralı kamu düzenine ilişkinse, mahkeme o hukuk kuralının koşul vakıalarına altlanabilecek somut vakıaların var 

olup olmadığını ve o vakıalara ilişkin delilleri resen incelemelidir. Hukuk kuralı kamu düzenine ilişkin değilse, bunun gerçekleşip 

gerçekleşmediğini taraflar iddia etmeli, somutlaştırmalı ve aynı zamanda ispat etmelidir.  

‣ Örneğin babalık davası, velayetin kaldırılması ve düzenlenmesi, evlilik birliğinin butlanı davasıyla ilgili hükümler kamu düzeni 

düşüncesiyle öngörülmüştür. İş hukukunda hizmet tespiti davası  

 

‣ Usul hukukunda kamu düzenine ilişkin kurallar, tarafların iradesine bakılmaksızın uyulması gereken, tarafların uygulanmasından 

feragat edemeyecekleri, tarafların rıza göstermeleri ile aksi kararlaştırılamayan kurallardır. Bunlar tarafları işlemi yapmadan önce 

düşünmeye sevk etmek veya mahkemenin otoritesini sağlamak amacıyla sevk edilen usul kurallarıdır. 

‣ Örneğin bir kez ıslah yoluna başvurulabilmesi, ikinci tanık listesi verme yasağı, kesin yetki kuralları, dava şartları; ikrar, sulh, 

davadan feragat beyanlarının tutanağa geçirilmesi ve altının beyanda bulunan tarafından imzalanması  



İSTİNAFTA YAPILAMAYACAK İŞLEMLER 

• Kanun’un 357. maddesine göre, istinaf mahkemesinde 

– Karşı dava açılamaz. 

– Davaya müdahale talebinde bulunulamaz.  

– Dava ıslah edilemez.  

– Kural olarak davaların birleştirilmesi istenemez.  

• (İstisna HMK m. 166, I). Aynı yargı çevresi içinde yer alan aynı düzey ve 

sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış olan davalar, davanın her 

aşamasında birleştirilebilir.  

– İlk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez. 

– Yeni delillere dayanılamaz. 



İSTİNAF İNCELEMESİNDE DAVA MALZEMESİ 

• Kural olarak, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen yeni iddia ve savunmalar dinlenemez. 

– İlk derece yargılamasında var olan ve taraflarca bilinmesine veya bilinmesi gerekli olmasına rağmen ihmal 

edilerek mahkemeye sunulmayan iddia ve savunmalar istinafta ileri sürülemez.  

– İddia ve savunmanın değiştirilmesi yasağının ihlal edilmesi re’sen dikkate alınmalıdır.   

– Karşı tarafın muvafakati, yeni iddia ve savunma vasıtalarının ileri sürülmesi için yeterli değildir.  

• Aşağıdaki hallerde ise, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen yeni iddia ve savunmalar ileri sürülebilir. 

– Re’sen araştırma ilkesinin uygulandığı davalar ve çekişmesiz yargı işleri. Örneğin babalık davası, 

soybağının reddi davası, velayetin kaldırılması vb.  

– Kamu düzenine ilişkin kuralların koşul vakıalarına altlanabilecek vakıalar. 

– Taraflarca ilk derece mahkemesinde ileri sürülen asıl vakıalara dahil olan, onları açıklamaya yönelik 

vakıalar  

• İlk derece yargılamasında bilinmemesi tarafların kusuruna dayanmayan vakıalar (nova reperta). ??? 

• İlk derece mahkemesi kararını verdikten sonra sonra ortaya çıkan vakıalar (nova produkta). ??? 

• Hukuki sebeplerin değiştirilmesi, yeni hukuki sebeplere dayanılması ve talep sonucunun daraltılması  



İSTİNAF İNCELEMESİNDE DAVA MALZEMESİ 

• Kural olarak istinafta yeni delillere dayanılamaz.  

• İstisnai olarak ise, aşağıdaki deliller istinaf derecesinde 

gösterilebilir ve istinaf mahkemesi tarafından 

incelenebilir (HMK m. 357, I, III). 

– İlk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak 

gösterilmesine rağmen incelenmeden reddedilen 

deliller, 

– Mücbir sebep nedeniyle ilk derece mahkemesinde 

gösterilemeyen deliller 

– İstinaf mahkemesinin re’sen dikkate alabileceği 

deliller 



İSTİNAF MAHKEMESİNCE İNCELEME SONUNDA 
VERİLEBİLECEK KARARLAR  

• Başvurunun haksız olması halinde verilebilecek kararlar 

– İstinaf mahkemesi ilk derece mahkemesinin kararını usul ve esas yönünden 

hukuka uygun bulursa başvurunun esastan reddine karar verir. (onama kararı) 

– Karar usul ve esas yönünden hukuka uygun olmasına rağmen gerekçesi yanlışsa 

gerekçenin düzeltilmesiyle birlikte başvurunun reddine karar verir.  (düzelterek 

onama) 

• Başvurunun haklı bulunması halinde verilebilecek kararlar 

– İlk derece kararının kaldırılması ve dosyanın gönderilmesi kararı (m. 353, I, b. 1-6) 

– İlk derece kararının kaldırılması ve yeniden esas hakkında karar verilmesi  

• İlk derece kararının kaldırılması ve davanın kabulü kararı  

• İlk derece kararının kaldırılması ve davanın reddi kararı 



TEŞEKKÜRLER 


