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İstinaf Kanun Yolu ve Bölge Adliye Mahkemesinin İnceleme Sınırlarının Kapsamı 

        Doç.Dr. İbrahim ERMENEK 

 

1. İstinaf Kanun yolu en tipik kanun yoludur. 

  a)İstinaf kanun yolu dar ve tipik bir kanun yolunda bulunması gereken hem aktarıcı etkiyi hem de 

erteleyici etkiyi bünyesinde bulunduran olağan bir kanun yoludur. Aslında bazı ülkelerde temyiz 

kanun yolunun olağanüstü kanun yolu olarak nitelendirilebildiği göz önüne alındığında, bütün 

sistemler bakımından istinaf gerçek anlamda tek olağan kanun yoludur denilebilir. Türk hukuku 

açısından temyiz de bir olağan kanun yolu kabul edildiğinden, temyiz kanun yolu da hem erteleyici 

hem de aktarıcı etkiyi bünyesinde barındırmaktadır. 

b) Kanun yolları bakımından yapılan diğer bir ayrım, düzeltici (reforme edici) kanun yolu ve bozucu 

kanun yolu ayrımıdır. İstinaf kanun yolu bu bağlamda değerlendirildiğinde, esasen istinaf kanun yolu 

düzeltici (reforme edici) bir kanun yoludur. Zira istinaf kanun yolunda aslolan ilk derece mahkemesi 

kararlarının hem vakıa ve hem de hukuka uygunluk bakımından incelemeye tabi tutarak tespit ettiği 

yargılama hatalarını bizzat düzeltmektir. Bu yönü ile istinaf kanun yolu hukuk politikası bakımından 

hükümlerin doğruluğunun da garantisini teşkil etmektedir. Buna karşılık özellikle detaylarınaaşağıda 

işaret edeceğimiz HMK md. 353/1/a‟da belirtilen hallerde bozucu bir etki de gösterdiğini söylemek 

mümkündür.  

c)İstinaf kanun yolu amaçsal olarak değerlendirildiğinde ise, esasen kanun yolları bakımından iki 

temel amacın varlığından bahsedilir.  Bu çerçevede bu amaç ya taraf tatminin sağlanmasıdır ki bu 

çoğunlukla “somut olay adaleti” olarak nitelendirilir. İkinci olarak ise hukuk kurallarının 

uygulanmasında yeknesaklığın sağlanmasıdır ki, bu husus çoğunlukla “içtihat Birliğinin sağlanması” 

olarak nitelendirilir. 

Ülkemizde esasen olağan kanun yolları arasında nitelendirilen temyiz kanun yolu esasında 

hukuk kurallarının uygulanmasında yeknesaklığın sağlanmasına yönelik olmakla birlikte, 

Yargıtay‟ımızın HUMK md.428/5‟de yer alan “meseleyi maddiyenin takdirinde hata edilmiş olması” 

ifadesinden hareketle vakıa incelemesi de yapması dolayısı ile; temyiz kanun yolu hem “somut olay 

adaletini sağlama” hem de “içtihat birliğini sağlama” amaçlarına eşit olarak hizmet etmiştir. 

Böylelikle istinaf kanun yolunun eksikliği giderilmeye çalışılmıştır. 

20 Temmuz 2016 itibari ile ise istinaf kanun yoluna ilişkin hükümler uygulanmaya 

başlanacağından, Yargıtay‟ın bugüne kadarki uygulamasının da dayanağı kalmayacaktır. Bu çerçevede 

istinaf kanun yolunun öncelikli amacı somut olay adaletinin sağlanmasıdır. Bu noktada içtihat 

birliğinin sağlanması gibi bir amacı yoktur. Ancak, içtihat birliğinin sağlanması gibi birincil bir 

amacın olmaması, somut olay adaletinin sağlanması bakımından bölge adliye mahkemesine sınırsız bir 

imkan vermez. Bunun sınırını hukuki güvenlik ilkesi, dolayısıyla hukuki istikrar ve hukuki 

öngörülebilirlik oluşturur. 

Temyiz incelemesi bağlamında mesele ele alındığında ise, her ne kadar bölge adliye 

mahkemesinin bazı kararlarına karşı temyiz yolunun açık olması dolayısıyla, sadece bu kararlar 

bakımından Yargıtay‟ın eski uygulamalarını devam ettirebileceği düşünülebilirse de, bu yaklaşım 

hatalı olur. Zira, bu kararlar bakımından dahi Yargıtay’ın incelemesi salt hukuka uygunluk denetimi 

ile sınırlıdır.  Maddi vakıa denetimi yapma yetkisi yoktur, HMK “meseleyi maddiyenin takdirinde 
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hata edilmiş olması” gibi algı hatasına düşülebilecek bir hükme de yer vermemiştir. Dolayısı ile bugün 

için temyiz kanun yolunun amacı içtihat birliğinin sağlanması ile sınırlı olmalıdır. 

d) İstinaf kanun yolu inceleme kapsamının içeriğine göre geniş (klasik) anlamda istinaf ve  dar 

anlamda istinaf şeklinde iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. 

Geniş anlamda istinaf, ilk derece mahkemesindeki yargılamanın nerdeyse baştan tekrar 

edildiği ve ilk derecedeki yargılamanın devamı mahiyetindeki bir kanun yolu incelemesidir. 

Bu tür istinafın özelliklerini şu şekilde toparlamak mümkündür: 

• 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. 

• 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. 

  Bu tür istinafın dezavantajları ise şunlardır: 

• 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. 
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• 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 anlamda istinaf sistemi ise; ilk derece mahkemesi kararlarının sadece tarafların hukuka aykırı 

buldukları noktalardan incelenmesi esasına dayanan ve yargılama sırasında, usule ve esasa ilişkin 

olarak yeni taleplerde bulunmasının ciddi anlamda sınırlandığı kanun yolu incelemesini ifade eder. 

Dar anlamada istinaf yolunun başlıca özellikleri şunlardır: 

- 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. 

- 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  
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2. İstinaf Kanun yoluna hangi tarihten itibaren başvurulacaktır? 

Bu sorunun cevabı şu an itibari ile esasen HMK geçici madde 3/2‟de yer almaktadır. Bu madde 

hükmüne göre “ Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna 

başvurulmuş kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanun’un 26.09.2004 tarihli ve 

5236 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki 427 ila 454’ncü madde hükümlerinin 

uygulanmasına devam olunur”. 

Bu madde hükmüne göre en son tarih olarak 19.07.2016 tarihi itibari ile aleyhine temyiz başvurusu 

yapılmış olan ilk derece mahkemesi kararlarına karşı (bu kararların Yargıtay‟dan bozulmasından 

sonraki aşamalar da dahil olmak üzere) 1086 sayılı HUMK „un; 

a) Temyiz 

b) Karar Düzeltme 

c) Kanun Yararına temyiz 

d) Yargılamanın yenilenmesine ilişkin hükümleri, 

Uygulanmaya devam edilmesi gerekecektir. 

Ancak;  

a)Zaten temyiz incelemesinden geçmiş kararlar hakkında kanun yararına temyiz yoluna 

başvurulamayacağından bu düzenlemenin kanun yararına temyiz için HMK „nın363‟ncü maddesi 

hükmü uygulanacaktır. 

b) Yargılamanın yenilenmesi kanun yoluna başvurulması ise kararın öncelikle maddi anlamda 

kesinleşmesini gerektirdiğinden ve doğrudan ilk derece mahkemesi kararlarına karşı (19.07.2016 ve 

öncesinde verilmiş ilk derece mahkemesi kararlarına karşı) yine ilk derece mahkemesine başvurulan 

bir kanun yolu olduğundan temyiz kanun yoluna başvurunun bir önemi yoktur. Bu nedenle, 20 

Temmuz 2016 tarihinden itibaren HMK‟ nın yargılamanın yenilenmesine ilişkin madde 375 ve 

devamı hükümleri uygulanmalıdır. 

 

3. İstinaf aşamasında mahkemenin yargılama yetkisinin sınırlarını anlayabilmek için öncelikle 

istinaf kanun yoluna ilişkin bazı önemli noktaların tespit edilmesi gerekir;  

 a)İstinaf kanun yolundan beklenen amacın gerçekleştirilebilmesi içinen önemli görev ilk derece 

mahkemelerine düşmektedir. İlk derece aşamasında yargılama ne kadar usulüne uygun olarak 

yürütülmüşse, istinaf aşaması da o kadar başarılı olacaktır. Dolayısı ile, istinaf kanun yolunun 

uygulanmaya başlanması ile birlikte ilk derece mahkemelerindeki yargılama faaliyeti formel hale 

gelmemiş bilakis daha da önem kazanmıştır. (Zira eski temyiz uygulamasının aksine yeni sistemde 

istinaf mahkemesi tarafların talepleri ve gerekçeleri ile bağlı hale gelecektir).   

b) Ceza yargısının aksine hukuk yargısında dar istinaf sistemi benimsenmiştir. Bu sistemin en temel 

özelliği ise denetimin asıl olmasıdır. Yeniden yargılama ise ikincildir ve maddi vakıa denetiminin 

içinde değerlendirilmesi gerekir. 

Bu hususun en önemli göstergesini ise, istinaf dilekçesine ilişkin HMK md. 342/3 hükmü 

oluşturmaktadır. Zira bu düzenlemeye göre, istinaf yoluna başvuran tarafın kimliği ve imzası 

bulunmak koşuluyla; dilekçenin incelenebilmesi için başvurulan kararı yeteri kadar belli edilecek 

kayıtları taşıması yeterlidir. Bu halde dilekçe reddedilmeyip, HMK madde 355’e göre inceleme 
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yapılacaktır. Bu husus özellikle kendiliğinden araştırma ilkesine tabi davalar bakımından oldukça 

önemlidir. Ayrıca, kamu düzenini ilgilendiren hususların bölge adliye mahkemesi tarafından ele 

alınabilmesi bakımından da önemli bir rol oynamaktadır.  

 Kendiliğinden araştırma ilkesine tabi olmayan davalar ile kamu düzenine ilişkin olmayan 

hususların incelenmesi bakımından ise, HMK md. 26’da yer alan taleple bağlılık ilkesi burada da 

gerekli rolünü oynayacak ve Bölge Adliye Mahkemesi sadece tarafların talebine uygun olarak bir 

inceleme yapacaktır. Ayrıca HMK md.355 cümle 1’de incelemenin istinaf sebepleri ile bağlı olarak 

yapılacağı öngörüldüğünden, istinaf dilekçesinin unsurlarından, “mahkeme kararının özeti”, 

“başvuru sebepleri ve gerekçesi” ile “talep sonucu” son derece önemli bir rol oynayacaktır. 

c) HMK’ nın dar istinaf sistemini benimsediğini gösteren temel hususlar şunlardır; 

aa) İstinaf mahkemesinin (kural olarak) tarafların hem talepleri ile hem de gerekçeleri ile bağlı 

olması (md.355). 

bb) Karar düzeltme kanun yolunun hem istinaf aşamasında hem de temyiz aşamasında kabul 

edilmemiş olması 

    cc) Salt bölge adliye mahkemelerinin yetkisi hakkında yetki sözleşmesi yapılmasının 

yasaklanmış olması (md. 357/2). 

dd) Kural olarak yeni delilin ileri sürülememesi (md. 357/1; 357/3) 

ee) Dava dosyasının işlemden kaldırılması ve davanın yenilenmesine ilişkin hükümlerin 

uygulanamaması (md.358) 

ff) HMK md 357/1’deki diğer haller;       

. İddianın ve savunmanın değiştirilmesinin veya genişletilmesinin hiçbir şekilde mümkün olmaması ve 

hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınması 

 . Karşı dava açmanın yasak olması 

         . Davaya asli ve fer’i müdahalenin yasaklanması, 

        . HMK md. 166/1 saklı kalmak üzere davaların birleştirilmesinin yasaklanması 

       . Dava ıslahının yasaklanmış olması 

d) Sistemin işleyişine ilişkin olarak kısa, orta ve uzun vadeli olarak çıkabilecek önemli sorunları 

ise şu şekilde belirlemek mümkündür; 

aa) Geçici hukuki korumalara ilişkin sorunlar: Sistem içerisinde kısa vadede karşılaşılacak en 

önemli sorunların geçici hukuki korumalara ilişkin uygulamalardan kaynaklanacağı 

öngörülmektedir.  Bu bağlamda olmak üzere; 

. İlk defa bölge adliye mahkemesi tarafından verilen kararlara karşı temyiz yoluna gidilip 

gidilemeyeceği (Burada HMK md. 362/1-f ile madde 391/3; 394/5 hükümleri arasında bir çelişki var 

görünmektedir). 

     . İlk drece mahkemesi tarafından verilen tedbir kararlarının, ilk derece mahkemesi kararında aksi 

belirtilmediği hallerde, istinaf süresinin geçmesinden sonra bölge adiye mahkemesinde kendiliğinden 
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veya talep üzerine kaldırılıp kaldırılamayacağı (Zira HMK md. 397/2’ ye göre, ihtiyati tedbir 

kararının etkisi, aksi belirtilmediği takdirde, nihai kararın kesinleşmesine kadar devam eder). 

         . Tedbir kararın Bölge Adliye Mahkemelerince verildiği hallerde, HMK md. 393/2 gereği tedbir 

kararı veren Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi içerisindeki icra dairelerinin hepsinden 

istenebilecektir. Bu husus ise, ciddi bir karmaşaya ve suistimale yol açacaktır. 

Bu sorunların çözümü yasa değişikliğini gerektirmektedir.  

bb) Kısa vadeli diğer bir sorunun ise ilk derece mahkemesinde yapılan yargılama sırasında 

ortaya çıkabilecek tahkikat eksiklikleri ve yeterli delil toplanmamasından kaynaklanacağı 

öngörülmektedir. 

Bu noktada ise, HMK md. 353/1/a/6 hükmü çok önemli olacaktır. Bu hükmün yorumu ve uygulanma 

şekli istinaf yolunun başarılı olup olmamasında anahtar rol oynayacaktır.“Bu hüküm, mahkemece 

tarafların gösterdiği delillerin hiç toplanmadan veya hiç değerlendirilmeden karar verilmesi halinde,  

kararının kaldırılarak dosyanın ilk derece mahkemesine geri gönderilmesini” öngörmektedir. 

Mesele aşağıda ayrıca ele alınacağından burada sadece soruna dikkat çekilmekle yetinilecektir. 

cc) Orta vadede ortaya çıkacak temel sorunlardan birisi, özellikle birbirinden bağımsız asli 

taleplerin bulunduğu davalarda (dava yığılması, karşı dava ve sübjektif dava birleşmelerinde 

olduğu gibi), istinaf incelemesi sırasında taleplerden bazılarının esastan reddi bazılarının ise 

esastan kabul edilerek yeniden esas hakkında karar verildiği hallerde; her iki kararında 

Yargıtay tarafından bozulması halinde dosyanın hangi mahkemeye gönderileceği ve incelemenin 

hangi daire tarafından yapılacağına ilişkindir.  

Bu mesele de aşağıda ayrıca ele alınacaktır.  

dd) Orta vadede ortaya çıkabilecek ikinci bir sorun ise, Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarına 

karşı temyiz yoluna başvurulması halinde, temyiz incelemesinin kapsamı olacaktır.  

 Şöyle ki, özellikle birbirinden bağımsız asli taleplerin bulunduğu davalarda (dava yığılması, 

karşı dava ve sübjektif dava birleşmelerinde olduğu gibi) tarafların asli taleplerden bazılarına karşı 

istinaf yoluna başvurmadığını varsayalım. Sadece bir tek asli talebe karşı istinaf yoluna başvuruldu. 

Malum (kamu düzenine ilişkin haller hariç olmak üzere) istinaf kanun yolunda mahkeme tarafların 

talebi ve gerekçesi ile bağlı. Buna göre istinaf istemini reddetti veya yeniden esas hakkında bir karar 

verdi. Şimdi Bölge Adliye Mahkemesinin kararına karşı temyiz yoluna gidildiğinde, Yargıtay sadece 

istinaf incelemesi sonucunda verilen kararı mı inceleyecek yoksa dosyanın tamamı üzerinde hukuka 

uygunluk denetimi yapabilecek mi? (Tarafların istinaf kapsamı dışında bıraktığı hususlar da dahil). 

Burada yapılacak tercih kararların hem şekli hem de maddi anlamda kesinleşmesi bakımından 

son derece önemli olacağından hem yargılamanın iadesi ve kanun yararına temyiz bakımından hem de 

karaların icrası bakımından oldukça önemlidir. Ayrıca, bu husus özellikle Yargıtay’ın bozma 

kararından sonra dosyayı gönderdiği bölge adliye mahkemesi veya ilk derece mahkemesinin vereceği 

kararda ve yeniden yapacağı yargılamada da önemli bir rol oynayacaktır. 

Sorun bu şekilde ortaya konulduktan sonra, meseleye sistemin işleyişi ve takdir yetkisine 

ilişkin yaklaşımlara işaret edildikten sonra tekrar dönülecektir. 

ee) İstinaf kanun yoluna ilişkin olarak ortaya çıkabilecek uzun vadeli en temel sorun ise, bölge 

adliye mahkemeleri arasında ortaya çıkabilecek içtihat uyuşmazlıklarıdır.  
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Bu hususu ise daha ziyade teşkilata ilişkin olduğundan, ilgili derslerde inceleneceğinden biz üzerinde 

durmayacağız.  

 

4. Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri çerçevesinde sistemin işleyişide istinaf kanun 

yolunun incelenme sınırlarının tespiti bakımından oldukça önemlidir. 

Sistemin işleyişinin anlaşılabilmesi için öncelikle istinaf dilekçesinin içeriği oldukça önemlidir. Fakat 

bu hususa yukarı da değinildiğinden tekrar edilmeyecektir. Ancak sistemin işleyişinin anlaşılabilmesi 

için öncelikle istinaf başvurusu üzerine hangi kararların verilebileceğinin tespit edilmesi gerekir. 

İstinaf talebi üzerine üç şekilde karar verilebilir: 

a)İlk derece mahkemesi kararının kaldırılarak dosyanın ilgili ilk derece mahkemesine 

iadesi kararı: Bu karar dayanağını HMK md. 353/a bendinden almaktadır. Bu kararın özelliği kesin 

olarak karar verilmesi nedeni ile, temyiz yoluna tabi olmaması ve ilk derece mahkemeleri için 

bağlayıcı nitelikte olmasıdır. Başka bir ifade ile bu kararlara karşı temyiz yolu kapalıdır.Dosyanın 

iadesini gerektiren nedenlerin özeliği, ilk derece mahkemesi kararlarının ağır sayılabilecek usul 

hatalarını bünyesinde barındırmasıdır. Bu haller HMK md. 353/a bendinde 6 bent halinde sayılmıştır. 

Buna göre;  

aa) Davaya bakması yasak olan hâkimin karar vermiş olması. 

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

cc) 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.  

dd) Diğer dava şartlarına aykırılık bulunması.  

ee) Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın açılmamış sayılmasına, 

davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, merci tayinine karar verilmiş olması.  

ff) Mahkemece, tarafların davanın esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri 

toplanmadan veya gösterilen deliller hiç değerlendirilmeden karar verilmiş olması. 

Buradan sayılan hallerden, özellikle davaların birleştirilmesine ilişkin HMK md. 353/a/5; 

md.357/1 ve md.168 hükümleri arasındaki bağlantının kurulması ve bu hükümlerin 

uyumlulaştırılması gerekir. Bu hususa tekrar döneceğiz. 

 

b)İstinaf isteminin reddi kararı: Bu karar usule ilişkin olabileceği gibi, esasa ilişkin de 

olabilir. 

aa)İstinaf incelemesi ön inceleme neticesinde, sürenin geçirilmiş olması ve kararın verildiği 

anda kesin olması nedenlerinden birisine dayalı olarak reddedilmişse (HMK md.352) bu halde verilen 

istinaf isteminin reddi kararı usule ilişkindir. Usule ilişkin red kararlarının özelliği, bu tip 

kararların temyiz edilip edilemeyeceğine ilişkin HMK da açık bir hükmün olmamasıdır. Bu bağlamda 
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HMK md. 373‟de bakıldığında Bölge Adliye Mahkemesi Kararlarının esastan reddi, düzelterek veya 

yeniden esas hakkında verdiği kararların tamamen veya kısmen bozulmasından bahsetmektedir.Bu 

düzenlemeye bakıldığında, bölge adliye mahkemelerinin usule ilişkin nihai kararlarının temyiz 

edilemeyeceği sonucu çıkarılabilir. Fakat burada yorumun HMK md. 362’de temyiz edilemeyecek 

kararlar arasında Bölge Adliye Mahkemelerinin usule ilişkin red kararlarının temyiz edilemeyeceğine 

dair bir hükmün bulunmaması yönünden yapılması gerekir. Bu çerçevede, HMK md. 373’ün üst 

başlığının “bozma ve direnme” olduğu da dikkate alınmalı ve HMK md.373 ün sadece direnme kararı 

verilebilecek hallere özgülendiği sonucuna varılmalıdır. Başka bir ifade ile, usule ilişkin istinaf 

isteminin reddi kararlarına karşı temyiz yolu açıktır, ancak bu kararlara karşı direnme kararı 

verilemez ve bozmadan sonra dosyayı inceleme görevinin bölge adliye mahkemesi olduğu şeklinde 

anlaşılmalıdır.  

bb) Bölge Adliye Mahkemesinin işin esasına girerek red kararı verirse, bu tip kararlar “İstinaf 

İsteminin Esastan Reddi Kararı” şeklinde nitelendirilirler (HMK md. 353/b-1; 373/1). Bu karara 

karşı temyiz yolu açıktır. Temyiz incelemesi sonucunda bu kararın bozulması halinde, dosya kararı 

veren (veya uygun görülen) ilk derece mahkemesine gönderilir (HMK md.373/1). Aynı zamanda 

kararın bir örneği de bölge adliye mahkemesine gönderilir (HMK md.373/1). İlk derece mahkemesi bu 

karara uyar veya direnir (HMK md.373/4; 373/5). Direnme kararı verilirse, temyiz talebi üzerine 

dosya HGK ya gönderilir (HMK md.373/5). Uyma sonucunda verilecek yeni nihai karar hakkında ise, 

temyiz üzerine dosya tekrar Yargıtay‟ın ilgili hukuk dairesine gönderilir (HMK md.373/4). 

cc) Düzelterek veya yeniden esas hakkında karar: Burada Bölge Adliye Mahkemesi 

yargılamada bir eksiklik bulmamakla beraber; kanunun olaya uygulanmasında hata edildiğini tespit 

etmiş ve fakat bu hatanın yeniden yargılama yapılmasını gerektirecek kadar ağır olmadığı sonucuna 

varmışsa, düzelterek yeniden esas hakkında bir karar verir (HMK md.353/b/2; md.373/2). Bu hal 

dışında yargılamada bir eksiklik bulunması halinde ister duruşma yapılarak isterse duruşmasız olarak 

bu eksiklik giderilerek yeni bir karar verilmiş ise, bu karar da “yeniden esas hakkında karar” olarak 

nitelendirilir (HMK md.353/b/3; md.373/2). Burada her durumda bölge adliye mahkemesi tarafından 

esas hakkında verilmiş yeni bir karar bulunduğundan bu kararın temyiz incelemesi neticesinde 

bozulması halinde, aynı hukuki rejime tabi olacaktır. Bu çerçevede karar bozulduğunda, dosya kararı 

veren bölge adliye mahkemesine (veya uygun görülecek başka bir bölge adliye mahkemesine) 

gönderilecek, bölge adliye mahkemesi ise bu karara karşı ya direnme ya da uyma kararı verecektir 

(HMK md.373/3; 373/5). Direnme kararının temyizi halinde inceleme HGK tarafından (HMK 

md.373/5); uyma kararı neticesinde verilen yeni kararın temyiz edilmesi halinde ise inceleme 

Yargıtay‟ın ilgili dairesi tarafından yapılacaktır (HMK md.373/3). 

 

dd) İster istinaf isteminin esastan reddine karar verilmiş olsun isterse yeniden esas hakkında 

karar verilmiş olsun; alt derece mahkemesi (hem ilk derece hem de bölge adliye mahkemesi) bozma 

kararına uyduktan sonra yeniden esas hakkında verdiği kararın temyizi üzerine bu karar Yargıtay‟ın 
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ilgili hukuk dairesi tarafından eski bozma kararını ortadan kaldıracak şekilde bozulursa bu bozma 

kararına uyularak yeniden esas hakkında verilecek kararın temyiz incelemesi HGK tarafından yapılır 

(HMK md.373/6).  

 

5. İstinaf İncelemesinin Kapsamı 

a) Usuli Kapsam ve sınırları: 

İstinaf incelemesinin kapsam alanı belirlenirken öncelikle HMK‟nın 352 ila 357‟nci maddeleri 

hükümleri göz önüne alınmalıdır. Burada istinaf incelemesinin kapsamına ön inceleme ve tahkikat 

aşamalarının girdiği görülmektedir.  

Ön incelemeye ilişkin 352‟nci madde hükmü esasen dosyanın incelemeye alınabilmesi için 

eksiklik bulunup bulunmadığının tespitine yöneliktir. Bu çerçevede; 

- İncelemenin başka bir dairenin görevine girip girmediği (giriyorsa dosyanın ilgili daireye 

gönderilmesine karar verecek), 

- İstinaf giderlerinin yatırılıp yatırılmadığı veya diğer başvuru şartlarının bulunup 

bulunmadığı (istinaf isteminde bulunulmamış sayılmasına karar verecek), 

- Başvuru süresinin geçirilip geçirilmediği veya kararın kesin olup olmadığı (aksi halde 

istinaf isteminin usulden reddine karar verecek), 

Bu hususlarda bir eksiklik olmaması halinde dosya incelemeye alınacaktır. Bu incelemede 

kural duruşma yapılmasıdır. İstisna ise duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden karar verilmesidir. 

Dosya üzerinden karar verilmesi gereken haller HMK md.353‟te emredici olarak düzenlenmekle 

birlikte, bu hükmün bu kadar katı anlaşılması, istinafta tahkikatın asıl olarak duruşmalı şekilde 

yürütülmesine ilişkin genel kuralı (HMK md.356 hükmünü) örseleyici şekilde uygulanmamalıdır.  

Tahkikata ilişkin hükümler bu çerçevede değerlendirildiğinde; 

- 357‟nci madde hükmü istinaf aşamasında yapılamayacak işlemleri düzenlemektedir. Bu 

meseleye yukarıda dar anlamda istinafın özellikleri kapsamında değindiğimizden burada ayrıca 

inceleme konusu edilmeyecektir. 

-  354‟ncü madde hükmü incelemenin şekline ilişkindir. Buna göre inceleme davanın 

özelliğine göre heyet halinde yapılabileceği gibi görevlendirilecek bir üye vasıtası ile de 

yapılabilecektir. Bu düzenleme esasında istinaf aşamasında tahkikata ilişkin olmakla birlikte, HMK 

md. 352‟de öngörülen ön inceleme müessesesi bakımından da evleviyetle geçerli olmalıdır.  

- HMK md 354/2 ile öngörülen diğer bir hal bölge adliye mahkemeleri tarafından öngörülen 

talep edilecek hukuki yardıma (istinabeye) ilişkindir. Bu çerçevede bölge adliye mahkemesi, başka bir 

bölge adliye mahkemesine, başka bir bölge adliye mahkemesinin yargı çevresi içerisindeki ilk derece 

mahkemesine veya bizzat kendi yargı çevresi içerisindeki ilk derece mahkemesine istinabe 

edebilecektir. Bu noktada istinabenin, başka bir mahkemenin yargı çevresi içerisinde görülmesi 

gereken bir iş olma özelliğinden vazgeçilmiş olmaktadır. Bu husus özellikle tanık dinlenilmesine 

ilişkin HMK md. 259/4‟te yer alan, mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan tanığın bulunduğu yer 

mahkemesince dinlenilmesine karar verilebilmesi veya madde 289/1 hükmüne göre, keşif konusunun 

mahkemenin yargı çevresi dışında bulunduğu hallerde keşif konusunun bulunduğu yer mahkemesince 

yapılacağına ilişkin hükümlerle bir çelişki durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu noktada bölge adliye 
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mahkemeleri bakımından kendi yargı çevreleri içindeki ilk derece mahkemelerine dahi istinabe 

edebilme imkanı getirilmekle, bu çelişkili durum giderilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda ne zaman 

istinabe edileceğine ilişkin karar verilirken, Bölge Adliye Mahkemesi HMK md. 197/1‟de anlamını 

bulan “doğrudan doğruyalık ilkesini” ve madde 30‟da yer alan “usul ekonomisi ilkesini” dikkate 

alarak bir karar verecektir. 

HMK madde 354 bağlamında, “ses ve görüntü nakledilmesi suretiyle duruşma yapılmasına” 

ilişkin HMK md. 149 hükmü de önem arz etmektedir. Söz konusu hüküm ses ve görüntü nakli sureti 

ile duruşma yapılmasını tarafların rızasına bağlamıştır. Bu hüküm esasen bölge adliye mahkemeleri 

bakımından büyük kolaylıklar sağlayacak nitelikte olmakla birlikte, uygulanması tarafların rızasına 

bağlanması hasebiyle bir yandan da zorluk arz etmektedir. Bu noktada kanun açık bir rıza 

aramadığından zımni rıza da yeterli sayılabilme ve ayrıca, özellikle taraflardan birisinin açıkça rıza 

gösterdiği hallerde diğer taraf rıza göstermemişse, rıza göstermeyen tarafın beyanı HMK md. 29/1‟de 

yer alan usuli dürüstlük kuralı çerçevesinde değerlendirilerek bir karar verilmelidir. 

HMK md. 353/1/a/6 hükmü istinaf incelemesinin şekli kapsam ve sınırlarının belirlenmesi 

adına kritik bir öneme sahiptir. Bu yönü ile söz konusu hüküm istinaf kanun yolunun en canlı 

hükümlerinden birisi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu hüküm, “mahkemenin tarafların davanın 

esasıyla ilgili olarak gösterdikleri delillerin hiçbiri toplanmadan veya gösterilen deliller hiç 

değerlendirilmeden karar verilmesi halinde ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak dosyanın ilk 

derece mahkemesine gönderilmesine” ilişkindir.  Bu noktada, ne zaman ilk derece mahkemesi kararı 

kaldırılarak dosyanın ilk derece mahkemesine geri gönderileceğine ne zaman ilk derece mahkemesi 

kararının kaldırılarak işin esasının incelenmesine geçileceğine karar verileceğine ilişkin net bir kriter 

koymak oldukça zordur. 

Maddenin lafzı gibi anlaşılması istinaf incelemesini bir denetim mekanizması olmaktan 

çıkartıp bir yeniden yargılama mekanizması haline getirir. Özellikle çok yetersiz olmakla birlikte, 

delillerin kısmen toplandığı veya kısmen değerlendirildiği hallerde, iş yükünün tamamen istinaf 

aşamasına kaymasına ve ilk derece mahkemelerinin formalite bir yargılama yapmasına neden olur ki, 

bu durum hem taraflar hem de istinaf mahkemeleri bakımından katlanamaz sonuçlara neden olabilir. 

İstinaf kanun yolunda aslolan denetimdir. Bu kanun yolu esasında ilk derece aşamasında 

dosyanın tam olarak tekemmül etmiş olması varsayımı üzerine oturtulmuştur. Ancak, üzerinde 

durduğumuz hüküm bağlamında işin esasına geçebilmek için ilk derece mahkemesinden bir 

mükemmellik beklenmesi de, bugünkü temyiz sistemine ilişkin uygulamaların başka bir görünüm 

altında devam etmesine neden olur ki, bu da istinaf kanun yolunun amacı ile bağdaşmaz. 

Sonuç olarak bu noktada, bir tespitte bulunmak gerekirse işin esasının incelenmesine 

geçilebilmesi için, ilk derece aşamasında en azından hüküm kurmaya yetecek kadar delillerin 

toplanmış olması ve bu delillerin hükümle bağlantısının kurulmuş olması gerekir. 

b) Esasa ilişkin kapsam ve sınırları: 

İstinaf incelemesinin esasa ilişkin kapsam ve sınırlarının tespiti için temyiz incelemesinin 

kapsam ve sınırları ile birlikte alınıp incelenmesi gerekir.  

Temyiz incelemesinin spesifik özelliği hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olması ve içtihat 

birliğinin sağlanmasına hizmet etmesidir. Bu nedenle, Yargıtay tarafların temyiz talepleri ile bağlı 

olmakla birlikte, temyiz sebepleri ile bağlı değildir. Kanunun açık hükmüne aykırı gördüğü diğer 
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hususları da inceleyebilir (HMK md. 369/1). Burada hukukilik denetimi yapıldığından inceleme kural 

olarak dosya üzerinden yapılır, duruşma istisnadır (HMK md. 369/2; 369/4). 

Buna karşılık istinaf kanun yolunda hem maddi vakıa hem de hukukilik denetimi yapılır. Bu 

noktada aslolan somut olay adaletinin sağlanması, yani taraf tatminidir. Bu nedenle, istinaf incelemesi 

sırasında mahkeme hem tarafların istinaf talebi ile hem de istinaf gerekçeleri ile bağlıdır (HMK md. 

355). Ayrıca kural olarak duruşma yapılması zorunludur (HMK md. 356; İstisna HMK md. 353). 

İstinaf incelemesinde:İstinaf incelemesinin esasa ilişkin inceleme yetkisinin sınırlarının 

anlaşılabilmesi adına, HMK‟  nın taleple bağlılık ilkesine ilişkin 26‟ncı maddesi hükmü ve hukukun 

uygulanmasınailişkin 33‟ncü madde hükmü de özellikle dikkate alınması gerekir.Bu çerçevede, 

hâkimin tarafların talebi ile bağlı olacağına ilişkin HMK md. 26/1 hükmü (ve istisnası olan HMK md. 

26/2 hükmü) hem istinaf incelemesi hem de temyiz incelemesi bakımından geçerlidir. Ayrıca, hâkimin 

Türk hukukunu resen uygulayacağına ilişkin HMK md. 33 hükmünün de her iki müessese bakımından 

uygulanacağından tereddüt edilmemelidir. Şu halde burada sorun, öncelikle istinaf sebepleri 

bakımından sınırın ne olduğu ve istinaf kanun yolu açısından hukukun uygulanmasından ne 

anlaşılması gerektiğidir.  

Burada istinaf sebepleri ile kastedilen tarafların ilk derece mahkemesi kararına hangi 

yönlerden karşı çıktığıdır. Bu noktada taraflar kararın içeriğinde yer alan hususlara karşı çıkmış 

olabilecekleri gibi; karara olumlu veya olumsuz olarak yansıtılmayan maddi ve usuli talepleri 

hakkında da istinaf isteminde bulunmuş olabilirler. Burada maddi ve hukuki açıdan bir belirsizlik veya 

çelişki söz konusu olduğunda, istinaf sebeplerinin sınırlarını belirleyebilmek adına mahkeme, HMK 

md. 31‟de karşılığını bulan davayı aydınlatma ödevini kullanabilir.  Bu şekilde, istinaf sebepleri 

netleştirildikten sonra hukukun ne şekilde uygulanması gerektiği sorusuna cevap aranabilir.  

İstinaf incelenmesinde taleple ve istinaf sebepleri ile bağlılık (kamu düzenine ilişkin haller 

hariç olmak üzere) sadece vakıaların incelenmesi bağlamında bir sınırlama yaratmaz. Aynı zamanda 

hukukun uygulanması bağlamında da bir sınır yaratır (HMK md. 33 bakımından). Fakat hukukun 

uygulanması bağlamında yaratılan bu sınırlama, mahkemenin tarafların hukuki nitelemeleri ile bağlı 

olması şeklinde de anlaşılamaz. Burada hukukun kendiliğinden uygulanması, istinaf kanun yolunda 

yeniden incelenmesi istenilen vakıa ve taleplere hasredilmiş olacaktır. Bu çerçevede istinaf 

aşamasında hukukun kendiliğinden uygulanması tarafların yeniden incelenmesini istediği vakıa ve 

taleplere hasredilmiş olacak ve fakat, tarafların bu vakıa ve taleplere yönelik hukuki nitelendirmeleri 

mahkemeyi bağlamayacaktır. 

Temyiz incelemesinde: HMK madde 361‟e göre temyiz incelemesi bölge adiye 

mahkemelerinin hukuka ilişkin kararları ile hakem kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara 

özgülenmiştir. Bu çerçevede özellikle temyizin bölge adliye mahkemeleri tarafından verilmiş hukuka 

ilişkin nihai kararlara özgülendiğinin bir kez daha altını çizdikten sonra, meselenin özü üzerinde 

durabiliriz. 

Bu noktada esasen tarafların ileri sürdüğü istinaf sebepleri (kamu düzenine ilişkin haller hariç 

olmak üzere) temyiz incelemesinin kapsamını da belirler. Çünkü istinaf mahkemesinin elinin 

değmediği bir kararın temyiz incelemesi söz konusu olmaz ve olmamalıdır. Dolayısıyla tarafların 

istinaf incelemesinin kapsamı dışında bıraktığı hususlar kendiliğinden temyiz incelemesinin de 

kapsamı dışında bırakılmış sayılır. Zira taleple bağlılık ilkesi (istisnaları ile birlikte) hem istinaf 

aşamasında hem de temyiz aşamasında geçerlidir.  
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Yaptığımız bu tespitten sonra, temyiz aşamasında Yargıtay‟ın taleple bağlı ve fakat gerekçe ile 

bağlı olmaması şu şekilde anlaşılmalıdır. Taleple bağlılık ilkesinin bir gereği olarak Yargıtay 

kendiliğinden bölge adliye mahkemesi kararını temyiz incelemesine tabi tutamaz. Ancak taraf istinaf 

mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvurmuş ise, tarafın temyiz gerekçelerinin dışında Yargıtay 

bölge adliye mahkemesi kararını tarafın ileri sürmediği başka bir gerekçe ile de bozabilir. Fakat bu 

bozma, kamu düzenine ilişkin haller hariç olmak üzere, istinaf incelemesinden geçmemiş bir noktaya 

ilişkin olamaz. Böylece, esasa ilişkin inceleme kapsamı ve hukukun uygulanması bakımından istinaf 

sebepleri hem bölge adliye mahkemesinin hem de Yargıtay‟ın inceleme sınırlarını teşkil etmektedir. 

Meseleyi şöyle bir örnek ile açıklamaya çalışalım: İlk derece mahkemesi A, B, C ve D 

vakıalarına dayalı talepler hakkında karar verdi. Taraflar bunlardan sadece B ve C‟nin istinaf 

incelemesine tabi tutulmasını istediler. A ve D‟yi istinaf incelemesinin kapsamı dışında bıraktılar. Şu 

halde bölge adliye mahkemesi sadece B ve C hakkında bir inceleme yapacak, A ve D hakkında bir 

karar veremeyecektir. Türk hukukunu da kendiliğinden B ve C üzerinde tarafların hukuki nitelemesi 

ile bağlı kalmaksızın uygulayacaktır. Bölge adliye mahkemesi B ve C hakkında nihai kararını 

verdikten sonra taraflar sadece C‟nin temyiz incelemesine tabi tutulmasını istemişler fakat, B‟yi 

kapsam dışında bırakmışlardır. İşte burada (istinaf yolundan farklı olarak) Yargıtay‟ın gerekçe ile 

bağlı olmaması etkisini gösterecek ve Yargıtay B hakkında da (temyizin kapsamı dışında 

bırakılmasına rağmen) karar verebilecektir. Ancak A ve D en başta istinaf kapsamı dışında 

bırakıldığından, bu konuda bir karar veremeyecektir.  

6. Bölge Adliye Mahkemesinin İnceleme Yetkisinin Sınırı ve Kamu Düzeni Kavramı 

 Hukuk Muhakemeleri Kanunu‟nun 355‟nci maddesiile; bölge adliye mahkemesinin tarafların 

ileri sürdüğü istinaf sebepleri ile bağlı olduğuna işaret edildikten sonra, kamu düzenine aykırılık 

hallerini kendiliğinden dikkate alacağı hüküm altına alınmıştır.Esasen bu düzenlemede yer alan kamu 

düzeni kavramına verilecek anlam, bölge adliye mahkemesinin kendiliğinden araştırma yetkisinin 

sınırlarının dar mı yoksa geniş mi anlaşılması gerektiğinin tespiti bakımından oldukça önemlidir. 

 Kamu düzeni kavramı zamana ve mekana göre değişebilen bir içeriğe sahip olması nedeni ile, 

bölge adliye mahkemesinin kendiliğinden inceleme yetkisinin sınırlarının belirlenmesi bakımından da 

ciddi sorunlara neden olacaktır. Bu değişkenlik dikkate alınarak kamu düzeni bakımından bir tanım 

vermekten genellikle kaçınılmakla birlikte kamu düzeni; “bir toplumun, belirli bir zaman dilimi 

içerisinde, siyasi, sosyal, ekonomik, ahlaki ve hukuki açılardan temel yapısını belirleyen ve temel 

çıkarlarını koruyan kurum ve kurallar bütünüdür” şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımdan da hareket 

edildiğinde kamu düzeni kavramının içeriğinin 4 temel unsurdan hareketle doldurulduğu söylenebilir. 

Bunlar sırası ile; 

- Kamu güvenliği 

- Kamu huzuru 

- Kamu sağlığı 

- Genel Ahlak, şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

Özellikle hâkimin kendiliğinden harekete geçme yetkisini veya kendiliğinden araştırma yetkisini 

maddi hukuktan aldığı hallerde, çoğu kere bu normların konuluş amacının arkasında kamu düzeni 

gerekçesi yatmaktadır. Aile hukukundan kaynaklanan birçok uyuşmazlıkta veya Kadastro Kanunu 

hükümleri çerçevesinde çözülen birçok uyuşmazlıkta bu hususları görmek mümkündür. Ayrıca, kişiler 

hukukundan, tüketici hukukundan ve iş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar da buraya dahil 

edilebilir.  
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Usul hukuku bakımından mesele ele alındığında ise, esasen medeni usul hukukunun 

karakteristik özelliği kural olarak emredici hükümler öngörmesi ve şekli bir hukuk alanı olmasıdır. Bu 

bağlamda olmak üzere yargılamanın yürütülmesi ve yargı örgütü ile ilgili kurallar emredici 

niteliktedir. Burada maddi hukukta olduğu gibi her emredici hukuk kuralına aykırılığı kamu düzenine 

aykırılık veya kesin geçersizlik addederek kendiliğinden inceleme yöntemi benimsenirse, nerdeyse 

tüm usul kurallarına aykırılık bu kapsamda ele alınabilecektir. Bu yaklaşım, HMK md. 355‟te ön 

görülen “istinaf sebepleri ile bağlılığın” kural; “kamu düzenine ilişkin incelemelerin kendiliğinden 

yapılmasının ise” istisna olması halini tersine çevirir. Bu sonuç ise dar anlamda istinaf sisteminin 

ruhuna ters düşer.  

Bu noktada bu gün Yargıtay‟ın mutlak bozma nedeni olarak kabul ettiği usul hataları 

kendiliğinden dikkate alınmalıdır. Ki bunların neredeyse tamamına yakını daha ön inceleme 

aşamasında ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak dosyanın iadesi sonucunu doğuracağından 

tahkikat aşamasında gündeme gelmeyecektir. Ancak, HMK md. 353/1/a‟nın kapsamına girmeyen bir 

(bugün uygulanan) mutlak bozma nedeni olur veya bu maddenin kapsamına girmekle birlikte, ön 

inceleme aşamasında gözden kaçmış bir usuli aykırılık söz konusu olursa, bu husus kamu düzenine 

aykırılık gerekçesi ile kendiliğinden dikkate alınmalıdır. Bunun dışındaki usule aykırılık hallerinde ise, 

bu aykırılığın esasa etkili olup olmadığına bakılmalı; buna göre düzelterek veya yeniden esas hakkında 

karar verilmelidir. 

7. İstinaf İncelemesinde takdir yetkisi ve denetimi 

a) Takdir yetkisine yönelik genel tespitler 

Dava konusu yapılan hakkın hukukî sonuçlarının tespitine yönelik olarak bırakılan kural içi 

boşlukları doldurmak üzere verilen yetki maddî takdir yetkisi olarak ifade edilirken (manevi tazminat 

davalarında tazminat miktarının belirlenmesi gibi); yargılama faaliyetinin organize edilmesi veya 

düzenli şekilde yürütülmesi için bırakılan kural içi boşlukları doldurmak üzere verilen yetki usulî 

takdir yetkisi olarak ifade edilmektedir (Davaların birleştirilmesi veya ayrılmasına karar verip 

vermeme, bekletici mesele yapıp yamama gibi). Usulî takdir yetkisi, özellikle birden fazla dava söz 

konusu olduğunda, ayrı davalara veya ayrı yargı çevresi içerisinde görülen (ya da görülmesi gereken) 

davalara ilişkin yargılama organizasyonlarını da etkileyecek nitelikte bulunduğundan; bu yetkinin, 

maddî takdir yetkisine nazaran daha geniş bir etki alanına sahiptir. 

 Takdir yetkisinin kullanılmasındaki genel sınırlamalar bir yana bırakılacak olursa, maddî 

takdir yetkisinin kullanılmasında öncelikle hakkaniyet ve nesafet kurallarının, usulî takdir yetkisinin 

kullanılmasında ise usul ekonomisi ilkesinin belirleyici olduğu söylenebilir.  

Diğer taraftan hâkimin takdir yetkisinin sınırlandırılması ve aynı zamanda bu yetkinin 

kullanılma şeklinin bir denetime tabi olması de takdir yetkisinin kullanılmasının sınırlarını 

oluşturmaktadır.  

İşaret ettiğimiz sınırlandırmalar çerçevesinde takdir yetkisinin kullanılmasına ilişkin olarak, 

takdir yetkisinin aşkın kullanılmasından,takdir yetkisinin hiç kullanılmamasından ve takdir 

yetkisinin hatalı kullanılmasından bahsedilir. Takdir yetkisinin bu kullanım hataları dikkate 
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alındığında; takdir yetkisi kullanımının hukuk devleti ilkesinin bir gereği olduğunu söylemek 

mümkündür. Hukuk devleti ilkesi ile bağlantılı olarak hukukî güvenlik ilkesi ve bu ilke dolayısıyla, 

ölçülülük, öngörülebilirlik ve belirlilik prensipleri çerçevesinde bir denetime tabi tutulması gerekir. 

b) Takdir Yetkisinin Denetlenmesi 

aa) İstinaf Aşamasında Takdir Yetkisinin Denetlenmesi; İstinaf kanun yolunda, alt derece 

mahkemesi tarafından kullanılan takdir yetkisinin denetlenebilirliği konusunda;  iki farklı 

yaklaşım üzerinde durulabilir.İlk derece mahkemesi, konumu gereği takdir yetkisinin 

kullanılmasını gerektiren somut durum bakımından, istinaf mahkemesine nazaran daha fazla 

bilgiye sahip olması ve somut olay adâletini sağlamak üzere takdir yetkisinin denetlenmemesi 

veya çok sınırlı bir denetime tabi tutulması gerektiği ileri sürülebileceği gibi; istinaf incelemesi 

hem maddî vakıaların incelenmesine hem de hukuka uygunluk denetimine yönelik olarak 

yapıldığından ve bu kapsamda  istinaf kanun yolunun en başta gelen amacı, ilk derece 

mahkemelerinin hatalı kararlarının düzeltilmesi ve bu yolla taraf tatminin sağlanması, olduğu 

gerekçesinden hareketle takdir yetkisinin denetlenmesi bakımından bölge adliye 

mahkemelerininherhangi bir sınırlandırmaya tâbi tutulmaması gerektiği ileri sürülebilir. Bu halde 

ilk derece mahkemesinin hukuka aykırı kullandığı  takdir yetkisi kaldırılarak, onun yerini istinaf 

mercii tarafından kullanılan takdir yetkisi almaktadır.  

Türk hukukunda daraltılmış istinaf sisteminin kabul edildiği hususu da dikkate alınarak, 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümleri değerlendirildiğinde, taraf tatmini ve somut olay adaletini 

gerçekleştirmeye yönelmiş olan  istinaf kanun yolunun  takdir yetkisi denetimine açık olduğunu 

söylemek mümkündür. Fakat bu noktada, daraltılmış istinaf sisteminin kabul edilmiş olması, istinaf 

incelemesi sırasında yapılacak takdir yetkisinin kullanılmasına ilişkin denetimin de sınırlı olduğu 

anlamına gelmeyeceğinin altı çizilmelidir.  Zira istinaf incelemesinin kapsamını tarafların istinaf 

gerekçeleri ve kamu düzenine ilişkin hususlar belirlemektedir. Bu çerçevede, somut davada yapılacak 

istinaf incelemesinin (istinaf gerekçelerinin) kapsamı içerisinde ilk derece mahkemesinin takdir 

yetkisinin denetlenmesi de varsa, bu yetkinin kullanılması tam olarak denetlenebilmelidir. Taraf talep 

etmemiş olsa bile, mesela takdir yetkisi, âdil yargılanma hakkı, hukukî dinlenilme hakkı veya tabiî 

hâkim ilkesini ihlal eder şekilde kullanılmışsa, bu hususlar aynı zamanda kamu düzenine de aykırılık 

teşkil edeceğinden, istinaf denetimine tabi tutulmalıdır. 

bb)Temyiz Aşamasında Takdir Yetkisinin Denetlenmesi; 

Temyiz kanun yolu, istinaf kanun yolunun aksine, alt derece mahkemesi kararlarının hukuka 

uygunluğunun denetlenmesine özgülenmiştir. Bu bağlamda, temyiz mercii istinaf merciin vakıalara 

ilişkin tespitleri ile bağlı olmalıdır. Diğer taraftan temyiz kanun yolu somut olay adâletinin 

sağlanmasından ziyade hukukun uygulanmasında içtihat birliğinin sağlanmasına yönelmiştir. Bu 
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noktada, temyiz incelemesinin yapılabilmesi için,hukukî sorunla vakıalara ilişkin sorunlar arasında bir 

ayrım yapılması gerektiği ileri sürülebilirse de böyle bir ayrımı yapmak pratik açıdan son derece 

zordur. 

Türk hukuk uygulamasında,  Yargıtay’ın vakıa incelemesi yapamayacağı, bu incelemenin 

hukuka uygunluk denetimi ile sınırlı olduğu kabul edilmektedir. Bunun somut delilini ise, istinaf kanun 

yolundan farklı olarak, temyiz kanun yolunda temyiz merciin tarafların temyiz gerekçeleri ile bağlı 

olmaması teşkil etmektedir. Bu çerçevede, temyiz, salt hukuka uygunluk denetimine özgülenmiş bir 

kanun yoludur. 

Buraya kadar yaptığımız tespitlere bağlı olarak Yargıtay, istinaf mahkemesinin vakıa tespit 

ve değerlendirmeleri ile bağlı olmalıdır. Dolayısıyla, temyiz incelemesi sırasında bir vakıa incelemesi 

yapılamayacak ve sadece hukukun bu olaya doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilecektir. Bu 

çerçevede temyiz mercii, sadece temyiz incelemesinin kapsamı ile sınırlı olarak alt derece 

mahkemesinin takdir yetkisini denetleyebilecektir. Ancak burada, istinaf merciinden farklı olarak, 

temyiz merciin alt derece mahkemesinin yerine geçerek bir takdir yetkisi kullanması söz konusu 

olmayacaktır. Temyiz incelemesi sırasında maddî bir takdir yetkisinin hukuka aykırı kullanıldığı tespit 

edildiğinde, karar bozularak dosya alt derece mahkemesine geri gönderilmelidir (HMK md. 370/2). 

Buna karşılık usulî bir takdir yetkisinin hukuka aykırı olarak kullanıldığı tespit edilirse, öncelikle bu 

aykırılığın, âdil yargılanma hakkı, hukukî dinlenilme hakkı ve tabiî hâkim ilkesi gibi kamu düzenine 

ilişkin bir usul hukuku ilkesini ihlâl edip etmediğine bakılacak; bu halde karar bozulacak aksi halde ise 

düzelterek onanacaktır (HMK  md. 371/1-ç).   

8.İstinaf Aşamasında Davaların Birleştirilmesinden Kaynaklanan Özel Sorunlar 

İstinaf aşamasında davaların birleştirilmesinden (Özellikle, dava yığılması, ihtiyari dava 

arkadaşlığı ve davaların birleştirilmesi) kaynaklanan birçok sorun çıkabileceği öngörülmektedir. Bu 

çerçevede özellikle HMK; md. 166/5;md. 168; md. 353/1/a/5 ve md.357/1‟in birbirleri ile 

bağdaştırılması gerekmektedir. 

Bu konuda ilgili hükümler:  
 

a)HMK md.166/5:İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da bu 

madde hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu hâlde istinaf incelemesi, birleştirilen 

davalarda uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi 

dairesinde yapılır. 

 

b) HMK md. 168: Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk 

mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme ve ayırma hususundaki ilk 

derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararları hakkında ise 
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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.  

  

c) HMK md. 353/1/a/5:Mahkemece usule aykırı olarak davanın veya karşı davanın 

açılmamış sayılmasına, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, merci tayinine karar verilmiş 

olması (Bu halde, esası incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için 

dosyanın kararı veren mahkemeye, duruşma yapılmadan gönderilmesine kesin olarak karar verilir). 

d) HMK md. 357/1: Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karşı dava açılamaz, davaya 

müdahale talebinde bulunulamaz, davanın ıslahı ve 166 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı 

kalmak üzere davaların birleştirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesince resen göz önünde 

tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar dinlenemez, yeni 

delillere dayanılamaz.  

Burada karşılaşılabilecek sorunlar: 

aa) HMK md. 166/5’te yer alan “İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken 

davaların da bu madde hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir“ hükümden ne 

anlaşılmalıdır? 

Bu hükmün muhatabı bölge adliye mahkemeleri değil, ilk derece mahkemeleridir. Bu bağlamda, 

farklı bölge adliye mahkemelerinin yargı çevresi içerisinde ilk derece mahkemelerince görülen 

davaların, birleştirilebileceği gibi, istinaf incelemesi aynı bölge adliye mahkemesinin farklı hukuk 

dairelerinde yapılacak olan davalarda birleştirilebilir. Bu halde ilk derece mahkemeleri, bu davaların 

istinaf yoluna başvurulması halinde farklı bölge adliye mahkemeleri tarafından inceleneceği veya 

istinaf incelemesinin farklı hukuk daireleri tarafından yapılacağı gerekçesi ile birleştirme talebini 

reddedemeyeceklerdir. Bu halde birleşen her iki davanın da istinaf incelemesi, davaların birleştirildiği 

bölge adliye mahkemesinin asıl uyuşmazlığa bakmakla görevli hukuk dairesinde yapılacaktır. 

bb) Bölge adliye mahkemelerinde davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına karar 

verilebilecek midir? 

1. Bölge adliye mahkemesinin ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalar: Bölge adliye 

mahkemeleri ilk derece mahkemesi olarak, bilirkişinin hukuki sorumluluğu için Devlet‟e 

karşı açılacak tazminat davaları ve rücu davalarına (HMK md. 386); Tahkimdeki dava ve 

işler (HMK md. 410) (Şimdi 5235 sayılı Kanun dolayısı ile Asliye Ticaret Mahkemesi 

tarafından görülen) dava ve işlere bakacaktır. Bu halde, Bölge adliye mahkemesi tarafından 

davaların birleştirilmesi ve ayrılması tamamen HMK md. 166 ve 167‟ye tabi olacak; bu 

bağlamda aynı yargı çevresi içerisinde görülecek davalar birleştirilebileceği gibi ayrı yargı 



 

17 
 

çevresindeki davalar da birleştirilebilir. Bu halde birleştirme ve ayırma kararlarına karşı 

HMK md. 168 hükümlerine göre temyiz yoluna gidilebilir. 

2. Bölge adliye mahkemelerinde istinaf incelemesi yapılırken de davaların birleştirilmesi 

mümkündür. HMK md. 357 sadece ayrı yargı çevreleri içerisindeki davaların 

birleştirilmesini yasaklamıştır. Mesela, Ankara bölge adliye mahkemesinde istinaf 

incelemesine tabi tutulan bir dava ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf 

incelemesine tabi tutulan bir dava aralarında bağlantı bulunsa bile HMK md.166/2‟ye göre 

birleştirilemeyecektir. Buna karşılık HMK md. 357/1; md.166/1‟i saklı tuttuğu için aynı 

bölge adliye mahkemesinde istinaf incelemesine tabi tutulan iki dava birleştirilebilecektir. 

Buradaki önemli nokta, yargı çevresinin ilk derece mahkemesine göre değil, bölge adliye 

mahkemesine göre belirlenmesidir. Mesela, Ankara bölge adliye mahkemesinde istinaf 

incelemesine tabi tutulan ve ilk derece olarak birisi Eskişehir Asliye Hukuk Mahkemesinde, 

diğeri ise Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen iki dava Ankara bölge adliye 

mahkemesinde istinaf incelemesi yapılırken birleştirilebilir. Bu karar, HMK md. 168‟e göre 

temyiz edilebilir. 

  cc) İlk derece mahkemesi tarafından verilen birleştirme (ve ayırma) kararlarına karşı istinaf 

yoluna gidilmesi halinde Bölge Adliye Mahkemesi ne tür bir karar vermelidir? 

1. Ayrı yargı çevresi içerisindeki mahkemeler tarafından verilen birleştirme kararları: HMK 

md. 166/2 ayrı yargı çevreleri içerisindeki ilk derece mahkemeleri tarafından verilen 

birleştirme kararlarının diğer mahkemeyi bağlayabilmesi için kesinleşmesi şartını 

aramaktadır. Dolayısı ile bu kararlar tek başına istinaf yoluna götürülebilmektedir. Bu 

kararlar bakımından HMK md. 168 hükmü uygulanmaz. Zira bu madde sadece aynı yargı 

çevresi içerisindeki davaların birleştirilmesine hasredilmiştir.  Bu tespitin bir sonucu 

olarak, HMK md. 168‟de yer alan, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması veya 

bozulmasının esas hakkında verilecek kararın hukuka aykırı olmasına ilişkin hüküm 

burada uygulanmaz. Davaların birleştirilmesi kararı hukuka aykırı ise, HMK md. 

353/1/a/5 kapsamında karar kaldırılır ve dosya ilk derece mahkemesine iade edilir. 

Ayrı yargı çevreleri içinde açılan davaların birleştirilmesi talebi reddedilmişse, bu bir ara 

kararı mahiyetinde olduğundan, HMK md. 168 kıyasen uygulanacaktır. 

 

2. Aynı yargı çevresi içerisindeki mahkemeler tarafından verilen birleştirme 

kararları:Aynı yargı çevresi içerisinde açılan davalar bakımından ise, kanun yoluna 

başvuru ve birleştirme kararının hukuka aykırılığının etkisi öncelikle HMK md. 168‟e 

göre belirlenecektir.Öncelikle md 168‟de aynı yargı çevresinde görülmekte olan davaların 

birleştirilmesi ve ayrılması hususunda verilen kararlardan bahsedildiğinden, hem 

birleştirme ve ayırma kararları hem de bu kararların reddi yönündeki kararlar bu kapsama 
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girecektir. Bunlar birer ara kararı mahiyetinde olduğundan ancak esas hükümle birlikte 

kanun yoluna gidilebilmektedir. 

Yalnız bu maddede yer alan “bu hususun tek başına istinaf incelemesi sırasında kararın 

kaldırılarak esas hakkında yeniden inceleme yapılmasına neden olmayacağına” ilişkin 

ibare oldukça sıkıntılıdır.Zira, birleştirme (veya talebin reddi) kararı hukuka aykırı fakat 

esas hüküm hukuka uygunsa bölge adliye mahkemesi nasıl hareket etmesi gerekecektir. 

Başka bir ifade ile “HMK md. 168 bu husus tek başına kararın kaldırılarak esastan 

incelenmesine neden olmaz” dediğine göre; istinaf isteminin esastan reddine mi karar 

verilecek yoksa HMK md. 353/1/a/5‟e göre “birleştirme kararını kaldırarak dosyayı ilk 

derece mahkemesine geri mi gönderecek? Burada HMK md. 168 son cümlede yer alan, 

aynı husus Yargıtay‟da tek başına bir bozma nedeni teşkil etmez, ibaresi de dikkate 

alınarak bir yorum yapılmalı; bu hukuka aykırılığa da işaret etmek suretiyle istinaf 

isteminin esastan reddine karar verilmelidir. 

 

dd) İstinaf ve temyiz sınırlarının belirlenmesinde birleşen davalar nasıl dikkate alınacak? 

Davalardan birisi istinafa tabi tutulmamışsa inceleme nasıl yapılacak? 

Birleşen davalardan her birisi maddi hukuk bakımından birbirinden bağımsızdır. Usuli 

bakımdan ise dava dosyasının tekliğinden söz edilmelidir. Bu davaların birlikte görülme nedeni 

tahkikatın daha iyi yürütülecek olması nedeni ile  usul ekonomisine hizmet ve çelişkili kararlar 

verilmesinin önlenmesidir. Bu nedenle kanun yolu sınırının belirlenmesi birleşen her bir dava 

bakımından ayrı ayrı ele alınıp incelenmelidir. Kural bu olmakla birlikte, bugün Yargıtay‟ın iş 

daireleri birleşen davaların toplam değerine göre sınırı belirlerken, birçok daire ayrı ayrı 

belirlemektedir. Esasen burada özellikle objektif dava birleşmelerinde, taleplerden her birisini parça 

pinçik edip her birinin kanunda öngörülen sınırın altında kaldığı gerekçesi ile istinaf kanun yolunun 

kapatılması, somut olay adaletinin gerçekleşmesine engel olacak ve adil yargılanma hakkından 

yararlanma bakımından aslolan en az iki dereceli yargılamadan hak sahiplerini mahrum bırakacaktır. 

Söz konusu mahsurları gidermek adına burada, tarafları aynı olmak kaydıyla aynı vakıaya ve aynı 

hukuki ilişkiye dayanan talepler bakımından kanun yolu sınırının toplam talebe göre belirlenmesi 

yerinde olacaktır. Bu kapsamda HMK md. 341/3 geniş yorumlanmalıdır. Söz konusu hüküm, alacağın 

bir kısmının dava edilmesi halinde, istinaf sınırının alacağın tamamına göre belirlenmesi gerektiğine 

işaret etmektedir. 

Bu hüküm salt kısmi davaya özgülenmiş olarak anlaşıldığından, mesela aynı maddi vakıaya 

dayalı maddi ve manevi tazminat taleplerinin ayrı ayrı değerlendirilip temyiz sınırının belirlendiği; 

aynı hukuki ilişkiye dayalı olarak yapılan farklı icra takiplerinde ödeme emrine itiraz üzerine açılan 

itirazın iptali davalarının birleştirilmesi halinde kesinlik sınırının her bir davaya göre ayrı ayrı 
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belirlendiği görülmektedir (mesela, işçinin ödenmeyen her bir ay ücret alacağını ayrı ayır takibe 

koyması halinde veya kiralayanın ödenmeyen her bir kira alacağını ayrı ayrı takibe koyması halinde 

ödeme emrine itiraz üzerine açılan itirazın iptali davalarının birleştirilmesinde olduğu gibi). Bu 

nedenle, aynı vakıa veya hukuki ilişkiye dayalı olarak açılan farklı davaların birleştirilmesi halinde, 

toplam değere göre sınır belirlenirse bu tutarsızlık ortadan kalkacaktır.  

Taraflar dava yığılması halinde, yığılan davalardan birisini istinaf kapsamı dışında bırakmışsa 

bu davaya ilişkin olarak HMK md. 355 bağlamında bir inceleme yapılamaz. İstinaf sebepleri ile 

bağlılık bunu gerektirir. Hatta bu halde kamu düzenine aykırılık olsa dahi kapsam dışında bırakılan 

dava incelemeye tabi tutulamaz. Burada, istinaf sebebinin dışına çıkılarak, kamu düzenine yönelik 

inceleme sadece istinaf incelemesine tabi tutulması istenilen dava bakımından yapılabilir. İstinafın 

kapsamı dışında bırakılan dava bu incelemenin dışındadır. Bunun tek istisnasını kapsam dışında 

bırakılan işin resen harekete geçme (resen araştırma değil) ilkesine tabi bir dava veya iş oluşturur. 

ee) Birleşen davaların tamamı istinaf edildiğinde, bölge adliye mahkemesi bu davalardan 

birisinin istinaf incelemesini esastan reddeder, diğerinde ise yeniden esas hakkında karar verirse 

temyiz prosedürü nasıl işleyecek? Özellikle her iki karar da bozulursa incelemeyi hangi mercii 

yapacak? 

Bu halde HMK‟ nın lafzına bakıldığında aynı esasa kayıtlı dosya hem Bölge Adliye Mahkemelerine 

hem de ilk derece mahkemesine gönderilebilir niteliktedir. Ancak burada bölge adliye mahkemesinin 

istinaf talebinin esastan reddi kararını bozan Yargıtay, esasında bu kararın bölge adliye mahkemesince 

istinaf incelemesine tabi tutulması gerektiğine de karar verdiğinden, dosyanın bölge adliye 

mahkemesine gönderilerek, bu mahkeme tarafından birlikte karar verilmesi usul ekonomisine daha 

uygun görünmektedir. 

   

  

 

 

 

 

 


