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                                                         ÖZ    

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi ile “hakimin davaya 

bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, 

davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, 

keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma 

sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı 

yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanacağı 

öngörülmüştür. 

İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıf 

yapılan yukarıda saydığımız müesseselerin idari yargılama hukukunda da aynen 

medeni yargılama hukukunda olduğu şekilde uygulanmasında büyük güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. Zira bu müesseselerin bir kısmı idari yargılama hukukunun 

bünyesine hiç uymamakta bir kısmının ise idari yargılama hukukunda aynen medeni 

yargılama hukukunda olduğu gibi uygulanmasında pratik güçlüklerle 

karşılaşılmaktadır. 

Bu nedenledir ki, gerek doktrin gerekse yargı kararları ışığı altında bu 

müesseselerin bir kısmı idari yargıda hiç uygulama alanı bulamamakta, bir kısmı ise 

idari yargının özellikleri gözönünde bulundurularak ve idari yargının bünyesi 

elverdiği ölçüde uygulanmaktadır.  

Bu çalışmamızda yukarıda saydığımız  ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile 

Medeni Yargılama Usulü Kanunu’na atıf yapılan müesseselerin medeni yargılama 

hukukundaki durumlarını ve uygulanışlarını, mahkeme kararlarını etraflıca tarayarak 

inceledikten sonra aynı müesseselerin idari yargılama hukukunda nasıl 

uygulandıklarını ve medeni yargılama hukukundaki uygulamalarından ayrılan 

yönlerini etraflıca tetkik etmeye çalıştım.  

 

 

                                     ABSTRACT 

 

There has been difficulties accountered with application of intitutions of civil 

procedural law which have been quoted by administrative procedural law. Because 

 ii



some of those institutions do not comply with nature of administrative procedure, 

some accounters with practical problems in application as in civil procedural law. 

Due to this reason under light of both doctrin and precedents some of those 

institutions are not applicable in administrative procedure and some are aplied as 

much as complying with nature of administrative procedure. İn this work I have 

made a comparative study of application of institutions of civil procedure quoted by 

administrative procedure under light of precedents and their application in scope of 

administrative procedure along with aspects differentiating from civil procedure. 
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ÖNSÖZ 

    

Tez konumu “İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. Maddesi Çerçevesinde 

Medeni Yargılama Hukuku- İdari Yargılama Hukuku İlişkisi” olarak belirlerken, göz 

önüne aldığım en önemli kriter, Türk Hukuku’nda, sadece “medeni yargılama 

hukuku ve idari yargılama hukuku ilişkisi”ni inceleyen ve salt bu konuya 

özgüllenmiş bir monografiye rastlayamamış olmamdır. Gerçi, hemen hemen tüm 

İdari Yargı ders kitaplarında- ki sayıları çok azdır- İdari Yargılama Usulü Kanunu ile 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılan müesseselere kısa bir şekilde 

değinilmiştir. Ancak kanımca, idari yargılama hukukunda asıl incelenmesi gereken 

ve üzerinde ehemmiyetle durularak müphem noktalarının aydınlatılması gereken 

İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıf 

yapılan bu hallerdir. Zira, İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılan “hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve 

reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, 

feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti ve yargılama 

giderleri” müesseseleri medeni yargılamada olduğu gibi idari yargılama hukukunun 

da belkemiğidir.   

Ancak bu denli önem taşıyan konuların İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda 

ayrıntılı olarak düzenlenmesi yerine Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıf 

yapılarak, medeni yargılama hukukundaki uygulamaların aynen idari yargılama 

hukukunda da benimsenmesinin beklenmesi uygulamada büyük güçlükler 

doğurmuştur. 

Tez çalışmamda uygulamada karşılaşılan bu güçlükleri ve olası çözümleri 

yargı kararlarını da elden geldiğince etraflıca tetkik ederek göstermeye çalıştım. 

Zor zamanımda beni sahiplenen ve sadece hukuk adına değil insanlık adına da 

çok şey öğrendiğim değerli hocam Prof.Dr. İl Han ÖZAY’a sağladığı katkılarından 

dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. 

Doktora tez savunma jürime katılarak beni onurlandıran Prof.Dr. Turan 

YILDIRIM’a, yine lisans eğitimimden beri öğrencileri olmaktan büyük şeref 

duyduğum ve her alanda katkılarını esirgemeyen Doç Dr.Adem SÖZÜER’e ve 

Doç.Dr. Abdürrahim KARSLI’ya, aynı zamanda yüksek lisans tez yazımı sırasında 
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da yardımlarını esirgemeyen Doç.Dr. Nuri YAŞAR’a minnet ve şükranlarımı 

sunarım. 
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GİRİŞ 

 

Hukuk devleti ilkesinin ortaya çıkıp yerleşmesiyle birlikte gerçek anlamda idari 

yargı yolu da açılmış ve idari rejimi benimsemiş ülkelerde idari yargı organları ile adli 

yargı organları arasında gördükleri görevin niteliği bakımından doğal olarak bir farklılaşma 

ortaya çıkmıştır. 

Adli yargıda başlıca amacın adaletin tevzii olmasına karşılık idari yargı organının 

başlıca görevi idarenin eylem ve işlemlerinin kanuna uygunluğunun denetimidir. İdari 

yargının bu niteliği gereği idari yargılama usulü adli yargıdan farklı hükümlere tabi 

tutulmuştur. Ancak idari yargılama usulünde adli yargıda olduğu gibi ayrıntılı bir 

düzenleme görülmez. Bu durum idari yargıda usul hükümlerinin esnek kalma 

zorunluluğundan kaynaklanmaktadır. 

 

İdari faaliyetlerin yapıları gereği esnek olmasının yanında devletin temel 

fonksiyonlarında meydana gelen değişim sonucu kamu hizmetlerindeki artışlar idari 

yargıda yargılama usullerinin önceden etraflıca düzenlenmesini güçleştirmektedir. Yine, 

idari yargıyı ilgilendiren usule ilişkin hükümlere özel kuruluş ve görev kanunlarında yer 

verilmesi, atıf yolu ile genel usul hükümlerine başvurulması ve bir içtihat hukuku olan 

idari yargıda usul hükümlerinin de içtihatlarla doldurulabileceği düşüncesi diğer nedenler 

arasında sayılabilir. Nitekim 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda usule ilişkin 

bazı hususlarda açıkça Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıfta bulunulmuştur. 

 

Ülkemizde idari yargılama usulü ile ilgili hükümler 521 sayılı Danıştay 

Kanunu’nda yer almakta iken bölge idare mahkemelerinin kurulması ile ortaya çıkan yeni 

usul konularının düzenlenmesi ve mülga Danıştay Kanunu’nda bulunan usul hükümlerinin 

hem Danıştay’da hem de idare ve vergi mahkemelerinde uygulanabilir hale getirilmesi 

amacıyla bağımsız bir usul kanunu olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 

yürürlüğe konmuştur. 

 

İdari faaliyetlerin hukuka uygunluğunun denetlenmesi demek olan idari 

yargılamanın işlevi ve niteliği onun adli yargıdan farklı kurallara ve usullere göre 

yürütülmesi gereğini ortaya koymuştur. Ancak, mülga Danıştay Kanunu’ndaki usul 

hükümlerinin büyük ölçüde tekrarından ibaret olan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
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Kanunu’nun düzenlenmesinde idari yargıya has kural ve özelliklere uyma yönünden 

gerekli dikkat ve özenin gösterildiğini söylemek mümkün değildir. 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun düzenlenmesinde en önemli 

noksanlıklardan biri Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda yer alan hükümlerin idari 

yargıda uygulanma imkanının çok sınırlı olduğunun gözden kaçırılmış olmasıdır. İdari 

Yargılama Usulü Kanunu hazırlanırken Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıfta 

bulunulan konuların idari davaların ve idari yargılamanın özelliklerine göre ve yine bu 

kanun içinde düzenlenmesi gerekirdi. 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde bu kanunda hüküm 

bulunmayan hususlarda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanacağı haller 

sayılmaktadır. 3546 sayılı ve 521 sayılı Danıştay Kanunlarında da 31. maddeye benzer bir 

atıf maddesi yer almaktaydı. Ancak 3546 sayılı Danıştay Kanunu’nun 44. maddesinde 

sözkonusu hallerin sayısı altıdan ibaret iken, 521 sayılı Danıştay Kanunu’nda bu sayı 

onikiye ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi ile de öndörte 

çıkarılmıştır. Bu şekilde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun toplam 113 maddesine 

atıf yapılmış olmaktadır. 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi ile 521 sayılı Danıştay Kanunu’na 

nazaran iki yenilik getirilmektedir. Birincisi bu hükümle Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun “davanın ihbarı” ve “yargılama giderleri”ne ilişkin hükümlerine de atıf 

yapılmaktadır. İkincisi ise eski metinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun umumi 

hükümlerinin uygulanacağı belirtildiği halde, 31. maddede böyle bir ayırım yapılmadan 

“Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır” denilmektedir. Kanunun bu 

kesin ifadesi karşısında atıf yapılan hükümlerin Danıştay ile idare ve vergi 

mahkemelerinde aynen uygulanacağının kabulü gerekmektedir. 

 

Tez çalışmamın birinci bölümünde idari yargılama hukukunun ortaya çıkışı ve 

ortaya çıkmasına sebep olan etkenleri, idari yargılama hukukuna  egemen olan ilkeleri ve 

idari yargılama hukukunun özelliklerini ortaya koymaya çalıştım. 

 

Çalışmamın ikinci bölümünde ise İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda kısmen 

düzenlenmiş olmakla birlikte yine de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılan 
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müesseselerden “hakimin reddi”, “hakimin memnuiyeti”, “bilirkişi” ve “delillerin 

tespiti”nin idari yargılama hukukundaki görünümlerini, medeni usul hukukundaki 

uygulamalardan ayrılan yönlerini, idari yargı ve adli yargı arasında aynı konuya ilişkin 

farklı görüşleri inceledim. 

 

Üçüncü ve son bölümde ise İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’na atıf yapılan ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda hiç 

düzenlenmeyen müesseseler olan “ehliyet, davaya katılma, feragat, kabul, mukabil dava, 

keşif ve yargılama giderleri” ni Danıştay ve Yargıtay kararlarını inceleyerek uygulamaya 

yansıyan sorunlara çözümler getirmeye çalıştım. 
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I. İDARİ YARGILAMA USULÜ 

 

A. İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN AYRI BİR USUL HUKUKU DALI 

OLARAK ORTAYA ÇIKIŞI VE AMACI 

 

 Türk İdari yargı sisteminin oluşumuna esas alınmış olan Fransız idari yargı 

sisteminin oluşumu, bir devrim yoluyla kurulan yeni devletin ihtiyaç duyduğu devrimci 

hamlelerin, çoğunlukla iktidarını kaybeden sınıf ve kesimlerin temsilcilerinden oluşan 

yargı organları tarafından kösteklenmesinin engellenmesi düşüncesine dayanmaktadır.1 

 

 Bu noktada vurgulanması gereken önemli bir gerçek, idari yargının ilk oluşum 

aşamasında, hiç kuşkusuz ki, vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin idareye ve devlete 

karşı korunması amacı, Fransız idari yargı sistemi için, öncelikli bir sorun teşkil 

etmemektedir. Sistemin öncelikli sorunu olarak belki, amirlerin istemi ve bilgisi dışında 

hukuka aykırı idari işlem ve eylemler yapan idari ajanların, hukuka aykırı eylem ve 

işlemlerin denetimi isteği gösterilebilir. 

 

 Türk İdare Hukuku sistemine kaynaklık etmiş Fransa, büyük, güçlü ve otoriter 

bir kamu yönetimi geleneğine sahip olması ile tanınır.2 Ducamin’in dediği gibi; Fransız 

idaresi açıklama yapmayı sevmez. Kamu yararına hareket etme ilkesinden yola çıkar. 

Dolayısıyla yaptıkları doğrudur ve kendisine inanılması gerekir. Fransız idaresinin 

açıklama yapmasını istemek, onun otoritesini sarsmak anlamına gelir.”3 

 

 Türkiye’de, teokratik iktidar döneminden kalma kutsal devlet ve kutsal otorite 

anlayışlarıyla da desteklenen bu tarihsel sürecin doğal sonucu, idare hukukunun ve idari 

yargının temel sorununun, kamu hizmetinin gerekleriyle vatandaşların temel hak ve 

özgürlükleri arasında bir denge oluşturulması esası olduğunun kabul edilmesi olmuştur. 

Kamu yararının temsilcisi ve kamu hizmetinin halka götürülmesinin vazgeçilmez 

organizatörü olan devletin, arada sırada bir takım hatalar yapabileceği kabul edilmekle 

                                                 
1 Ragıp Sarıca, İdari Kaza, İÜHF Talebe Cemiyeti Yayınları, İstanbul, 1942, s. 251; Aydın Tuncay, 
“Danıştay’ın Yargısal Yönü”, Yüzyıl Boyunca Danıştay, Danıştay Yayınları, Ankara, 1986, s. 10 
2 Bernard Ducamin, “Recent Case Law of the Consil D’Etat”, The American Journal of Comparative Law, 
Vol:35, No:2, Spring, 1987, s. 341 
3 Ducamin, “Recent Case Law of the...”, s. 349-350 
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birlikte, bu hatalar dolayısıyla kendisine yönelebilecek yargılamanın, hizmetlerini 

tamamen felce uğratması kabul edilemeyecek ve böylece, tek tek bireylerin hak ve 

özgürlükleri, kamu yararına feda edilebilecektir. Bu noktada, daha da ileri gidilmiş ve idari 

yargı için kamu hizmetlerinin ön planda geleceği ve aslında bir yargı yeri olan idare 

mahkemelerinin, hukuku uygularken sadece onunla bağlı olamayacakları, aynı zamanda 

kamu hizmetini de düşünmelerinin gerekeceği ileri sürülmüştür.4 

 

 Türkiye’de, idarenin yargısal denetimini zayıflatan faktörlerden bir tanesi de, 

siyasilerin sürekli olarak, yürütmenin daha da güçlendirilmesi gerektiği yolunda düşünceler 

ortaya koymalarıdır. Türkiye’nin çok partili rejime geçmesiyle birlikte, yürütmenin 

güçlendirilmemesi halinde ülkenin yönetilemeyeceğine dair düşünceler sürekli gündemi 

işgal etmiş ve nitekim, bu yöndeki düşünceler, 1971 muhtırasının ve 1982 Anayasası’nın 

temellerini oluşturmuştur. Böyle dönemlerde duyarlılığın da zayıflamasıyla vatandaşlar, 

ülkede kargaşanın önlenmesi düşüncesinden hareketle, daha güçlü ve daha deneyimsiz bir 

yürütme ve daha güçlü ve daha denetimsiz bir idare anlayışına sıcak bakmak durumunda 

kalmışlardır. 

 

 Sarıca’nın dediği gibi, “Bugünkü anlamıyla İdare Hukuku, yalnız idarenin 

kudretini, imtiyazlarını, üstünlüğünü belirten bir hukuk değil, aksine, idarenin muayyen, 

mahdut, kayıtlı, şartlı yetkileri ile meşgul bir hukuk ve bu mahdut, kayıtlı şartlı yetkiler 

karşısında da idare edilenleri koruma amacını güden bir hukuktur. İdare Hukukunun, ….en 

güzel tarafı da: İdareye karşı idare koruma çarelerini araması ve bulmasıdır.”5 

 

1.Bir Usul Hukuku Dalı Olarak İdari Yargılama Usulünün Amacı 

 

İdari Yargılama Usulünün amacı, idari yargının bu gelişim süreciyle çok 

bağlantılıdır. İdari Yargılama Usulünün temel sorunlarından bir tanesi, idarenin hukuka 

aykırı eylem ve işlemlerine karşı yargısal denetimi kolaylaştırıcı bir yönde mi, sınırlayıcı 

bir yönde mi gelişeceği sorunudur. Unutulmamalıdır ki; “Dava hakkını kullanmayı 

zorlaştıran bir sistem, yönetsel yargının varlık nedeniyle uyuşmaz. Devletin hukuka bağlı 

tutulması, temel hak ve özgürlüklerin yürütme ve yönetimin kanunsuz ve keyfi 

                                                 
4 Sarıca, İdari Kaza, s. 252-253 
5 Sarıca, “Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması Sempozyumundaki Konuşma”, Danıştay Kararları ve 
Yürütmenin Durdurulması, Türk Hukuk Kurumu Yayınları, Ankara,1966., s. 15. 
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hareketlerine karşı korunması zorunluluğunun bir sonucu olarak ortaya çıkan yönetsel 

yargı, denetim alanı genişledikçe ve denetim mekanizmasını harekete geçirmek 

kolaylaştıkça, ortaya çıkış gerekçelerine daha uygun bir kimlik kazanabilir.”6 

 

İdari Yargılama Usulünün temel amacı, maddi gerçeğin bulunmasıdır. Maddi 

gerçeklik anlayışına göre, tarafların, yalnızca yargılama kuralları nedeniyle, biçimsel 

olarak bazı haklar elde etmelerine veya sırf yargılama kurallarının katılığı nedeniyle hak 

kaybına uğramalarına izin verilmez. Burada, yargılama kuralları, başlı başına bir amaç 

değildir; yargılama işlevinin başarıya ulaşabilmesi için kendilerine başvurulan kurallardır. 

Yani, yargılama kuralları bir amaç oluşturmamakta, sadece, amaca hizmet eden araçlar 

olarak görev yapmaktadırlar. Bu noktadan hareketle, idari yargıda, maddi gerçeklik bir 

idari işlemin hukuka aykırı olduğu ve dolayısıyla iptal edilmesi gerektiği ise, sırf İdari 

Yargılama Usulü alanındaki bir takım kurallara uygun hareket edilmediği gerekçesiyle, söz 

konusu idari işlemin hukuk alemindeki varlığını sürdürmesi kabul edilemeyecektir. Böyle 

bir durum, İdari Yargılama Usulü Hukukunun amacı olarak tespit ettiğimiz maddi gerçeğe 

ulaşmak idealiyle bağdaşmaz. Nitekim, daha Danıştay’ın ilk kuruluş yıllarında, 

Danıştay’daki davalarda meydana gelen gecikme ve birikimlerden şikayetçi olan Danıştay 

Başkanı Mimaroğlu, sorunun, “Usul ile sıkı surette bağlılığa olan eğilim’den 

kaynaklandığını vurgulamaktadır.7 Mimaroğlu’na göre; “İdare davalarında yargıç 

muhakeme usulüne hakimdir, kanuni trüklere meydan vermez ve usulü ancak maksadın 

anlaşılmasına hasrederek daima müteyakkız bulunur”.8 

 

Anayasa Mahkemesi’ne göre, “Yargılama yöntemleri, yargı yerine ve uyuşmazlığın 

tür ve niteliğine göre, daha açık bir anlatımla, konuları olan davaların nitelik ve amaçlarına 

göre saptanır. Hukuk davalarında tarafların istenci; ceza davalarında Mahkemenin 

serbestçe yürütülmesi ilke iken, kamu yararı amacıyla yürütme ve yönetimin yasalara 

uygun davranarak hukuka bağlılığını sağlayan idari davalarda, yargı yerinin yönlendirdiği 

kendine özgü yargılama yöntemi söz konusudur.” 

 

                                                 
6 Mithat Sancar, “İdari Yargılama Usulü Kanununun 10. ve 11. Maddeleri Bağlamında İptal Davalarında Süre”, 
Amme İdaresi Dergisi, Cilt 23; Sayı:1, 1990, s. 86 
7 M.Reşat Mimaroğlu, Cumhuriyet Devrinde Danıştay ve İdare Davaları, Zerbamat Matbaası, Ankara, 1945, 
s. 10 
8 Mimaroğlu, Cumhuriyet Devrinde Danıştay ve İdare Davaları, s. 26-27 
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İdari rejimin ortaya çıkması, Fransa’da tarihsel olarak idarenin adliye karşısında 

korunması kaygısından ve merkeziyetçi, otoriter, mutlakiyetçi Napolyon rejiminin 

özelliklerinden kaynaklanmaktadır.9 Bu tarihsel gerçeklerden hareketle, hiç kuşkusuz ki, 

idari yargı alanında, Özel Hukuk yargılamasından farklı olarak, sırtını devlet gücüne 

dayayan bir yürütme ve onun karşısında çaresiz ve korunmaya muhtaç olan yurttaşlardan 

oluşan iki eşit olmayan gücün karşı karşıya bulunması önemli bir farklılık yaratacak ve 

idari yargının ve İdari Yargılama Usulünün özelliği ve önemi büyük ölçüde buradan 

kaynaklanacaktır. İdari rejime sahip ülkelerde, idari rejimin ve idarenin yargısal 

denetiminin bu rejim içerisinde gerçekleştirilmesinin nedeni, bu tarihsel gerçeklerden 

hareketle ortaya çıkan güçlü yürütmenin, ancak idari rejim içerisinde denetlenebileceğine 

duyulan inançtır. Bu durum idari yargının adli yargıdan ayrı olmasının tek gerçek nedenini 

de göstermektedir. Bu neden, bu ülkelerde vatandaşlar karşısında üstün ve ayrıcalıklı kamu 

gücünü kullanmakta olan idarenin daha iyi denetlenebilmesini sağlayacak kurum ve 

kuralların, eşitler arasındaki uyuşmazlıkları çözümlemek üzere düzenlemiş adli yargı 

bünyesinde geliştirilemeyecek olmasıdır. 

 

Ayrıca, hukuk devletinde, idarenin tüm eylem ve işlemlerinde hukuka uygun 

davranması gerekliliği de anayasal bir ilke olarak yargı organının önünde durmaktadır. O 

nedenle, İdari Yargılama Usulünün temel hedefi olan gerçeğe ulaşma amacını, genel 

olarak, idari yargının nihai hedefi olan, tüm eylem ve işlemlerinde hukuka bağlı olan bir 

idare amacından soyut düşünmek mümkün değildir. Nitekim, Anayasa Mahkemesi de, 

idari yargının amacını, adli yargının amacından farklılığını vurgulamak suretiyle şu şekilde 

ifade etmiştir: “Adli yargının amacı, taraflar arasındaki uyuşmazlığın hak ve nesafet 

kurallarına göre çözülerek haksızlığın giderilmesi ve varsa zararın tazmin ettirilmesi 

olduğu halde, idari yargı denetiminin ana ereği, idarenin, İdare Hukuku alanı ve kanun 

çerçevesi içinde kalmasını sağlamaktır. Başka bir deyimle, idari yargı denetiminin amacı, 

idarenin, kanunların verdiği yetkileri aşması veya kötüye kullanması, ya da, hukuka veya 

mevzuata aykırı işlem veya eylem tesis etmesi hallerinde, bu eylem ve işlemleri, yetki, 

şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden iptal etmek suretiyle, idareyi, hukuk alanı içinde 

kalmaya zorlamaktır.”10  

 

                                                 
9 Sarıca, “Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması...”, s. 7-8 
10 Anayasa Mahkemesi’nin 25.5.1976 tarih ve E. 1976/28 sayılı kararı, AMKD, Sayı: 14, Yıl: 1977, s. 185-186 
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İdari yargı, ilk ortaya çıktığı dönemdeki amaçlarından bağımsız bir şekilde 

oluşumunu sürdürmüş ve özellikle hukuk devleti ilkesinin etkisiyle çağdaş anlamına 

ulaşmıştır. Bugün, idari yargının adli yargıdan ayrı ve bağımsız bir yargı yolu olarak var 

olmasının son derece objektif gerekçeleri vardır. Her şeyden önce, özel kişilerin haklarının 

karşı karşıya geldiği ve bunlar arasında bir dengeye varılmaya çalışıldığı Özel Hukuk 

davalarından farklı olarak, idari davalarda idare, kullandığı bir yetkisinin, veya yerine 

getirdiği bir görevinin, hukuka uygun olarak yerine getirilmiş olduğunu ve dolayısıyla 

vatandaşların buna uyma yükümlülüğü altında bulunduklarını iddia eder. İkinci olarak, 

haklar ve menfaatler açısından eşit durumdaki kişiler arasındaki uyuşmazlıkları 

çözümlemeye çalışan Özel Hukuk yargılamasından farklı olarak idari yargı, eşit olmayan 

iki taraf arasındaki bir uyuşmazlığı çözümleme işini üstlenmiş bulunmaktadır.11 

 

2. İdari Yargılama Usulünün Anayasal Dayanakları 

 

a. Hukuk Devleti ve Hak Arama Özgürlüğü Kavramlarının İdari Yargılama 

Usulüne Etkisi 

 Hukuk devleti ilkesinin Anayasal bir ilke olarak kabul edilmesi, Usul Hukuku 

açısından önemli sonuçlar doğuracaktır.12 Hiç kuşkusuz ki bu durum, hukuk devleti 

idealini temel amaç edinmiş idari yargı açısından, daha da büyük önem taşımaktadır. En 

kısa tanımıyla, tüm eylem ve işlemlerinde hukuka bağlı olan devlet şeklinde 

tanımlayabileceğimiz hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu, idarenin yargısal 

denetimidir. Yargı denetimi, hukuk devletinin öteki öğelerinin de güvencesini oluşturan 

temel öğedir.13 Nitekim 1982 Anayasası’nın 125.maddesinin 1.fıkrasında, idarenin her 

türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olacağı belirtilmiştir. 

  

 Hukuk devleti ilkesinin yargılama usulü açısından önemi, Anayasa Mahkemesi 

tarafından da vurgulanmıştır. Anayasa Mahkemesine göre; “Yasa koyucunun, 

                                                 
11 Yıldızhan Yayla, “İdari Yargılamanın Özelliği”, Atatürk’ün Yüzüncü Doğum Yıldönümünü Kutlama 
Sempozyumu, Danıştay Yayınları, Ankara, 1981, s. 132’den H.Barthelemy, Traite Elementaire de Droit 
Administratif, Paris, 1933, s. 1080-1081  
12 Yavuz Alangoya, “Anayasanın Medeni Usul Hukukuna Etkisi”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel 
Hukuk Bülteni, Yıl: 1, Sayı:2, 1981, s. 2 
13 Anayasa Mahkemesi’nin 27.01.1977 gün ve E. 1976/43, K. 1977/4 sayılı kararı, AMKD, Sayı: 15, 1991, s. 
117 
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mahkemelerin yargılama yöntemleri konusundaki takdir yetkisi, kişinin özgürlük alanını, 

takdir yetkisi karşısında korumayı ana amaç edinen hukuk devleti ilkesi ile sınırlıdır.”14  

 

 Hukuk devletinin 1982 Anayasası’nda açıkça düzenlenmiş olan bir diğer 

sonucu da,  Anayasanın 36.maddesinde düzenlenmiş olan hak arama özgürlüğüdür. Bu 

maddenin 1.fıkrası hükmüne göre; “Herkes meşru vasıta ve yollardan yararlanmak 

suretiyle, yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına 

sahiptir.” Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu madde hükmünde hak arama 

özgürlüğünün tanınmasının, hukuk devleti ilkesi açısından yeterli olmadığıdır. Önemli 

olan, bu maddede açıkça tanınmış bu özgürlüğün kullanılmasının koşullarının, yargılama 

usulü mevzuatıyla, özgürlüğü zedeleyecek ölçüde sınırlandırılmamasıdır.15 

 

 

b. Hukuk Devleti İdealinin Gerçekleştirilmesi Amacına Yönelmiş Bir Dava: İptal 

Davası  

 

 Hukuk devletinde, idarenin yargısal denetiminin ve dolayısıyla hukuka bağlı 

devlet idealinin gerçekleşebilmesi yolunda kullanılabilecek hukuksal araçların başında 

iptal davaları gelmektedir. İptal davaları, idarenin hukuka aykırı olan işlemlerin hukuk 

aleminden silmek suretiyle, idarenin hukuka bağlılığının sağlanması yolunda önemli bir 

görevi yerine getirmektedirler. Nitekim Danıştay da; “Hukuk devletinin öğesi olan idarenin 

yargısal denetiminin sağlanması iptal davaları yolu ile olur. İptal davaları ile, idari 

işlemlerin hukuka uygun olup olmadıklarının saptanmasına, hukukun üstünlüğüne saygı 

duyulmasına, sonuçta idarenin hukuka bağlılığının sağlanmasına çalışılmaktadır” diyerek 

bu görüşü vurgulamıştır.  

 

 İptal davalarının bu görevi en iyi şekilde yerine getirebilmelerinde en önemli 

rolü oynayan nitelik, bu davaların objektifliğidir. Objektiflikten anlaşılması gereken, iptal 

davalarının adli yargıdaki davalardan farklı olarak, ilgililerin haklarını ve çıkarlarını 

korumak ve sağlamaktan çok, yürütme ve idarenin tüm eylem ve işlemlerinde hukuka 

uygun davranmasını gerçekleştirmeye yönelik olmalarıdır. Bu davalarda, dava açıldığı 

                                                 
14 Anayasa Mahkemesi’nin, 1.10.1991 gün ve E.1990/40, K.1991/33 sayılı kararı, AMKD, Sayı:27, C.II, 1993, 
s.566 
15  Alangoya, “Anayasanın Medeni Usul Hukukuna Etkisi”, s. 3 
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andan itibaren, davayı açan şahsın davaya etkisi önemli oranda azalır ve mahkeme, o 

andan itibaren artık, re’sen tahkik ilkesinin kendisine verdiği yetkileri kullanmak suretiyle, 

hukuka aykırı olan idari işlemleri ortadan kaldırmak amacıyla yargılamayı sürdürmeye 

başlar. İptal davasında, davayı açan kişi ikinci planda gelmekte ve onun idare karşısında 

korunması, hukuka aykırı eylem ve işlemin iptal edilmesi, ortadan kaldırılması dolayısıyla 

olmaktadır. 

 

 

B. İDARİ YARGILAMA USULÜNÜN ÖZELLİKLERİ 

 

 İdari Yargılama Usulünün özelliklerinin neler oldukları konusunda farklı 

listeler vardır.16 Bununla birlikte, bu çalışma içerisinde, bu listelerde sıralanan tüm 

özelliklerin tek tek ele alınması yerine, tez konumuzu ilgilendiren noktalar açıklanacaktır. 

 

1. Re’sen Tahkik İlkesi:  

 

 Özel Hukuktaki uyuşmazlıklarda, tarafların çıkarları arasındaki çatışmanın 

giderilmesi amacı, dava malzemesinin getirilmesinde taraflara daha fazla inisyatif 

tanınmasına uygun düşmektedir. Buradaki düşünce, tarafların, çıkarlarını daha iyi 

koruyabilmek için, lehlerindeki vakıaları bütünüyle getirmeye çalışacaklarında hiçbir 

kuşku bulunmayacağı ve olayı tarihsel gelişimi içerisinde en iyi onların bilebilecekleri 

noktalarına dayanmaktadır.17 

 

 Oysa, İdari Yargılama Usulünde, her şeyden önce, davanın taraflarını oluşturan 

idareyle davacı arasında çıkarların çatışması söz konusu değildir. Burada, bir yetkisini 

kullanmak suretiyle bir görevini yerine getirmiş olan idarenin karşısında, bu görevin yerine 

getirilmesinde bir hukuka aykırılık tespit etmiş olan birey vardır. Hatta çoğu durumlarda, 

söz konusu hukuka aykırılığı tespit eden bireyin davayı açabilmesi için, bu hukuka 

aykırılıktan doğrudan zarar görmesi de gerekmemektedir. Dolayısıyla, İdari Yargılama 

Usulünde hakim, bireyleri, idarenin hukuka aykırı eylem ve işlemlerine karşı korumak ve 

                                                 
16 Mimaroğlu, Cumhuriyet Devrinde Danıştay ve İdare Davaları, s. 9-32; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, Turhan 
Kitabevi, 14.bs., Ankara,2001. 
, s. 273-274; Zabunoğlu, “İdari Yargılama Usulü: Genel ilkeler ve Pozitif  Düzenlemeler”, İdari Yargıda Son 
Gelişmeler Sempozyumu, Danıştay Yayınları, Ankara, 1982. s. 89 
17 Alangoya, “Anayasanın Medeni Usul Hukukuna Etkisi”, s. 79 
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bu işlemleri ortadan kaldırmak suretiyle, hukuka bağlı idare ilkesini gerçekleştirmek 

konusunda kendisine düşen ağır görevi yerine getirebilmek için, davada son derece aktif 

bir rol oynamak durumundadır.18 Burada, idari yargının genel amacı olan, tüm eylem ve 

işlemlerinde hukuka bağlı bir idare yaratılması ideali önem taşımaktadır. Bu nedenle, 

aslında, davanın taraflarını oluşturan bireyle idarenin çıkarları arasında bir çatışmadan söz 

edilmesi doğru olmayıp, belki ortak bir çıkar olarak, idarenin tüm eylem ve işlemlerinde 

hukuka bağlılığının sağlanması ortaya konulmalıdır. 

  

 Medeni Usul Hukukundaki taraflarca yerine getirilme ilkesinin İdari Yargılama 

Usulüne uygun olmamasının ikinci bir nedeni, davaya ilişkin vaka ve delillerin iki eşit 

tarafın ellerinde değil, çoğunlukla idarenin elinde toplanmış olması ve idare karşısındaki 

bireyin bunlara ulaşmak için idari yargı mekanizmasına ihtiyaç duymasıdır. İşte, İdari 

Yargılama Usulünde, Medeni Usul hukukundaki taraflarca getirilme ilkesi yerine re’sen 

tahkik ilkesinin uygulanmasının nedeni, İdari Yargılama Usulü alanının bu özelliğidir. 

Burada davanın taraflarının savundukları iddia ve savunmalar, idari yargı hakiminin 

gerçeği bulma ödevine yardımcı eylemler olarak değerlendirileceklerdir.19 

 

 Re’sen tahkik ilkesiyle ilgili olarak yapılması gereken en önemli tespit, 

İYUK’un 20.maddesinin 1. fıkrasıyla ilgilidir. Bu fıkraya göre; “Danıştay ile idare ve vergi 

mahkemeleri, bakmakta oldukları davalara ait her çeşit incelemeleri kendiliklerinden 

yaparlar…”. Görüldüğü gibi, maddenin yorumundan, burada düzenlenmiş olan re’sen 

tahkik yetkisini daraltarak anlamak mümkün değildir. Maddenin idare yargıcına verdiği 

“re’sen araştırma ve inceleme yetkisi” sadece davayla ilgili malzemenin getirilmesi 

konusuyla ilgili olmayıp, son derece kapsamlıdır. İdare yargıcı, bu görev ve yetkisine 

dayanarak, tarafların iddia ve savunmaları ile yetinmeyecek ve gerekli gördüğü her türlü 

inceleme, bilgi edinme ve araştırma yollarını tüketecektir. Yukarıda anılan kanun 

hükmünün sadece yargıca verilmiş bir yetki olmayıp, aynı zamanda onun tarafından yerine 

getirilmesi zorunlu bir görev de olduğu yargı kararlarıyla sabittir.20 

 

 

                                                 
18 Erçetin YORGANCIOĞLU, “Danıştay Yargılama Usulünde Re’sen İnceleme Yetkisi”, İdare Hukuku ve İdari 
Yargı İle İlgili İncelemeler I, Ankara, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, 1976, s. 251. 
19 Yıldırım Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, Ankara,1970,s. 253 
20Danıştay 4. Dairesi’nin 4.6.1984 gün ve E. 1984/1458, K. 1984/2373 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl: 15, 
Sayı: 56-57, 1985, s. 166. 
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2. Yazılılık İlkesi:  

 

 İYUK’un 1. maddesinin 2. fıkrasında, idari yargıda yazılı yargılama usulünün 

uygulanacağı ve incelemenin evrak üzerinde yapılacağı hükme bağlanmıştır. Yasada, yazılı 

yargılama usulünün tek istisnası olarak ise, 17. maddedeki duruşmaya ilişkin hüküm 

getirilmiştir. 

 

 İdari Yargılama Usulünde yazılılık ilkesinden umulan yarar, davayı 

hızlandırmak ve uyuşmazlığın en kısa süre içerisinde karara bağlanmasını sağlamaktır.21 

 

 Bu ilkenin hak arama özgürlüğü karşısındaki durumu çok belirgin değildir. 

İddia ve savunma hakkının, hem tarafların karşılıklı tartışma hakkını hem de, kim 

tarafından getirilmiş olursa olsun, hüküm verme faaliyetine katkıda bulunacak tüm 

malzemeyi bilme ve değerlendirme hakkını içerdiğini22 kabul edersek, tarafların iddia ve 

savunma haklarını sadece ikişer dilekçeyle sınırlayan yazılı yargılama usulünü hak arama 

özgürlüğüyle bağdaştırmak çok kolay olamayacaktır. 

 

İYUK’un 17.maddesinin 4.fıkrasında düzenlenmiş bulunan, Danıştay, mahkeme ve 

hakimlerin kendiliğinden duruşma yapabilmelerine dair hüküm, İdari Yargılama Usulünün 

temel ilkelerinden re’sen araştırma ve inceleme yetkisinin bir uzantısıdır.23 

 

 Anayasa Mahkemesi de, bir kararında, bu noktayı vurgulamak gereğini 

hissetmiştir. Yüce Mahkeme’ye göre; “İdari yargılama yönteminin baskın niteliği yazılı 

yargılama biçimi olmakla birlikte, kimi davalarda karma bir yöntem uygulanmaktadır. 

İYUK’un 17.maddesine giren davalarda duruşma yapılabilmektedir. Görülüyor ki, 

yasakoyucu bazı davalarda, kişilere duruşma yapılmasını istemek hakkını vermek gereğini 

duymuştur. Yargılama işlevinin özünü ve yapısını oluşturan çekişme, idari yargılama 

yönteminde de bulunduğundan, tüm sav ve savunmaların karşı tarafa da bildirilmesi ve 

yanıtını verme olanağının tanınması zorunludur. Ayrıca, idari yargılama yönteminde 

hakimin doğrudan araştırma yapması ilkedir. Bu, mahkemenin davanın taraflarının ileri 

                                                 
21Zabunoğlu, “İdari Yargılama Usulü: Genel İlkeler ve Pozitif Düzenlemeler”, s. 97 
22Sait Güran, “İdari Yargılama Usulü Üzerine Düşünceler”, Prof.Dr.Tahsin Bekir BALTA’ya Armağan, Ankara, 
AÜSBF ve TODAİE Yayını, 1974, s. 232-233 
23 Celal Erkut, “İYUK Çerçevesinde İdari Dava Türleri ve Bazı Usuli Değişiklikler”, İstanbul Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.51, Sayı: 1-4, 1985, s. 230 
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sürdükleri sav ve savunmayla bağlı kalmaksızın, dava hakkında araştırmayı kendiliğinden 

yürütmesi demektir.24 

 

Yazılı yargılama usulünde hakimler, yeterince bilgilenemediklerini düşündükleri 

bir noktada daha fazla aydınlanmak gereği hissedebilirler.25 Dolayısıyla idari yargıda 

duruşma olgusunun hakkı verilerek değerlendirilmesi, gerçeğe yaklaşılması, mahkeme ile 

taraflar arasında diyalog kurulması ve mahkemede vicdani kanaatin oluşması açılarından 

faydalar sağlayacaktır.26 İdari Yargılama Usulü Hukukunda sözlülüğün arttırılması, hiç 

değilse tüm aşamalarda çekişmenin sağlanmasına ve her iki tarafın görüşlerinin alınmasına 

özen gösterilmesi ve duruşmaların usulen yapılan bir formalite olmaktan çıkarılması, 

maddi gerçeğe ulaşma hedefinden hareketle, bugün için kaçınılmaz gereksinimlerdir.27 

 

Hiç kuşkusuz ki önemli olan, idari yargı hakiminin, İdari Yargılama Usulünün 

temel amacı olan maddi gerçeğe ulaştığına kanaat getirmesidir. Kendisinde maddi gerçeğe 

ulaştığına dair bir kanaat oluşmayan yargıcın, sırf yazılılık ilkesinin sınırları içerisinde 

kalmak amacıyla, gereksinim duymasına karşın, sözlü yargılama usulüne başvurmaması, 

İdari Yargılama Usulünün amacına, yargıcın aydınlatma görevine, kendiliğinden araştırma 

ve inceleme görev ve yetkisine ve İYUK’un 17. maddesinin 4. fıkrasında yargıca 

kendiliğinden duruşma kararı alma yetkisi veren hükme aykırılık teşkil edecektir. 

 

3. İçtihadilik İlkesi:  

 

İdari Yargılama Usulünün özelliklerini sıralayan bazı listelerde yer almamasına28 

ve bazı yazarlarca ancak aykırı durumlarda başvurulabilecek ve İdari Yargılama Usulü 

alanına katkısı çok sınırlı olabilecek olan bir kaynak olarak gösterilmesine29 karşın, 

içtihadilik, İdari Yargılama Usulünün en önemli özelliklerinden biridir. 

 

                                                 
24 Anayasa Mahkemesi’nin, 1.10.1991 gün ve E. 1990/40, K. 1991/33 sayılı kararı,. AMKD, Sayı: 27, C.2, 1993, 
s. 567 
25Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.3, 3.bs.,  İstanbul, Hak Kitabevi,İstanbul,1966, s. 
1936 
26Selçuk Hondu, “İdari Yargılama Usulünde Duruşma Yapılması ve Uygulamadaki Durum”, Danıştay Dergisi, 
Yıl 25, Sayı 89, 1995, s. 16 
27 Tekin Akıllıoğlu, “İnsan Hakları ve Yönetsel Yargı”, 2.Ulusal İdare Hukuku Kongresi (İdari Yargının 
Dünyada Bugünkü Yeri), Danıştay Yayınları, Ankara 1993, s. 226 
28 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 273-274 
29 Zabunoğlu, “Tartışma”, Atatürk’ün 100. Doğum Yılını Kutlama Sempozyumu, Danıştay Başkanlığı Yayını, 
Ankara, s. 149 
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İdari Yargılama Usulü, genel olarak idari yargının amacı olan, idarenin tüm eylem 

ve işlemlerinde hukuka uygunluğunun sağlanması idealinden ve yargılama usulünün amacı 

olan maddi gerçeğe ulaşma hedefinden hareketle, bu amaçlara ulaşmakta ihtiyaç duyduğu 

kuralları yargı içtihatları yoluyla geliştirebilmektedir. 

 

Nitekim, Anayasa Mahkemesi de, Kamu Hukukunda yargılama usulü kurallarının 

içtihadi nitelik taşıdıklarını vurguladığı kararlarında, “genel nitelikte bir yasa olan Medeni 

Yasa’nın 1. maddesine ve Anayasanın 138. maddesine dayanmış ve 138. madde hükmünün 

yargıcın hükmünü verebilmesi için ne gibi önlemler almak gerekli ise, bunların tümünü 

içerdiğini, çünkü yargı denetiminin yalnızca bir uyuşmazlığı çözümlemekle kalmayıp, bir 

hakkın saptanması ve tanınması neyi gerektiriyorsa, bunları da kapsayan bir çalışma 

olduğunu vurgulamış30 ve uygulamada ortaya çıkacak boşlukların içtihatla doldurulması 

için yargıca yetki verilmiş olduğu sonucuna varmıştır.31 

  

İçtihadiliğin, İdari Yargılama Usulü alanında önem taşımasının birinci nedeni, 

aynen bağlı olduğu maddi hukuk olan İdare Hukuku gibi, İdari Yargılama Usulü 

Hukukunun da, yeni ve gelişmekte olan bir hukuk dalı olmasıdır. Bu nedenle, İdari 

Yargılama Usulü Hukuku alanına ilişkin tüm kuralların kanunlarla düzenlenmesini 

beklemek doğru değildir. Devletin durağan olmayan yapısı, bu alanda her durumu 

kapsayacak etraflı bir düzenlemeyi olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle, İdari Yargılama 

Usulü alanındaki hükümlerin esnek kalmaları bir zorunluluktur.32  

 

 İçtihadi nitelikteki bir maddi hukuka bağlı olan ve çok yeni bir hukuk dalı olma 

niteliği taşıyan İdari Yargılama Usulünün, Medeni Usul Hukukuna oranla daha içtihadi bir 

nitelik taşıması kaçınılmazdır. Onar da, idari yargıda görülmekte olan uyuşmazlıklarda 

uygulanan “gerek maddi gerekse şekli hukuk kaidelerinin” kaynaklarının başında, hukukun 

genel ilkesine ve hakkaniyet kurallarına dayanan içtihatları saymaktadır.33 

 

                                                 
30 Anayasa Mahkemesi’nin 1.10.1991 gün ve E. 1990/40, K. 1991/33 sayılı kararı, AMKD, Sayı: 27, C.2, 1993, 
s. 568 
31 Anayasa Mahkemesi’nin 21.10.1993 gün ve E. 1993/33 K., 1993/40-2 sayılı kararı, AMKD, Sayı: 29, C. 1, 
1994, s. 577-578 
32 Yaşar EROĞLU, “Danıştay Kanunuyla hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na Atıf Yapılmayan Hallerde 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun Danıştayda Uygulanışı”, Danıştay Dergisi, Yıl:3, Sayı:8, 1973, s. 24 
33 Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.2, İstanbul, İsmail Akgün Matbaası,1960, s. 1373-
1374. 
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 İdari Yargılama Usulünün uygulandığı uyuşmazlıklara ilişkin maddi hukuk 

olan İdare Hukuku alanı, sürekli değişme ve gelişme gösteren bir alandır. Buna paralel 

olarak, bu alanda ortaya çıkan uyuşmazlıklar da sürekli değişik gereksinimler doğuracak ve 

günden güne daha karmaşık hale geleceklerdir. 

 

4. Ucuz, Çabuk ve Basit Yargılama İlkesi: 

 

 İdari yargıda görülen iptal davalarında amaç, hukuka aykırı idari işlemlerin 

ortadan kaldırılmasıdır. Bu nedenle, hukuk devletinde İdari Yargılama Usulünün, idari 

yargıda dava açılmasını teşvik edici düzenlemeler getirmesi beklenir. İdari yargının önüne 

vatandaş tarafından ne kadar çok uyuşmazlık getirilirse, idarenin üzerindeki yargısal 

denetim o derece artacak ve böylece, hukuka aykırı işlemlerin daha çoğu ortadan 

kaldırılacaktır. 

 

 Bu noktadan hareketle, İdari Yargılama Usulü kurallarının sadece belli 

nitelikleri taşıyan vatandaşların hak araması sonucunu doğuran kurallar değil, tüm 

vatandaşları idare önünde haklarını aramaya ve idarenin hukuka aykırı işlemlerini iptal 

ettirmek suretiyle yönetime katılmaya teşvik eden kurallar olmaları beklenecektir. 

 

 İdari Yargılama Usulünün temel ilkelerinden biri niteliğinde olan bu ilkeye ters 

düşen hükümler, bir an önce kanunlardan çıkarılmalı veya bu ilkeye uygun bir yoruma 

kavuşturulmak suretiyle uygulanmalıdır.34 

 

 

C. İDARİ YARGILAMADA MEDENİ YARGILAMA USULÜNDEN 

YARARLANILMASI 

1. Genel Olarak 

İdari yargı ile ilgili ilk kuruluş ve usul kanunu 7 Aralık 1925’te Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren 669 sayılı Şurayı Devlet Kanunu’dur. Bu kanunun “İdari 

Davaların Usulü Muhakemesi”ne ilişkin 4. faslında yer alan 27. maddeden başlayarak 

değişik maddelerinde usule ilişkin belirli konularda “Usulü Muhakemei Hukukiye 

                                                 
34 Ejder Yılmaz, “İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi/Değiştirilmesi Yasağı”, Ankara Barosu 
Dergisi, Yıl:40, sy.3-4,1983, s. 27-28. 
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Kanunu” hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Bu tarihte henüz HMUK yürürlüğe 

girmemiştir. 

 

HUMK’na ilk açık gönderme 669 sayılı kanunun 1859 sayılı Kanun ile değişik 42. 

maddesi ile yapılmış ve “Dava Dairelerinden veya Umumi Heyetten sadır olan kararlar 

hakkında HUMK’da yazılı sebeplere göre iadei muhakeme talep” olunabileceği kurala 

bağlanmıştır. 1859 sayılı Kanunun 19. maddesinde “669 sayılı Şurayı Devlet Kanunu’nda 

kaldırılan Usulü Muhakeme Hukukiye Kanunu’na atfedilen hususların usule ait ve mer’i 

kanunların mukabil hükümlerine tabi” olduğu belirtilmek suretiyle 669 sayılı Kanunda 

Usulü Muhakemei Hukukiye Kanununa gönderme yapılan konularda HUMK’nun ilgili 

hükümlerinin uygulanacağı dolaylı olarak ifade edilmiştir. 

 

30.12.1938 tarihinde yürürlüğe giren 3546 sayılı Kanun’da, göndermeye ilişkin 

düzenleme, 669 sayılı Kanun’dan farklı olarak tek maddede (44. madde) HUMK’nun ilgili 

maddelerinin uygulanacağı konuların tümü sayılmak suretiyle yapılmıştır. 

 

669 sayılı Kanun ile başlayan ve 3546 sayılı Kanun ile belirli bir biçime sokulan 

HUMK’na gönderme uygulaması bundan sonraki tüm düzenlemelerde, gönderme yapılan 

konuların sayısı arttırılarak sürdürülmüş ve böylece bu uygulama kurumsallaştırılmıştır.  

 

521 sayılı Danıştay Kanunu’nun 88. maddesinde 3546 sayılı Danıştay Kanunu’nun 

44. maddesinde yer alan “tebligat işleri” gönderme konuları arasından çıkarılmış, ancak 

altı yeni konu (ehliyet, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, 

delillerin tespiti) atıf yapılan konulara eklenmiştir. 

 

2577 sayılı Kanun ile bağımsız bir idari yargılama usul kanunu yürürlüğe konulmuş 

olmasına karşın yine kolay yol seçilmiş ve HUMK’na gönderme geleneği sürdürülmüştür. 

Yeni kanunun 31. maddesi iki konuyu (davanın ihbarı ve yargılama giderleri)daha 

gönderme kapsamına almıştır. 

 

2. İdari Yargılamada Medeni Yargılamaya Atıf Yapılmasının Nedenleri 

İdari yargı ile ilgili yasal düzenlemelerde HUMK’na yapılan atıfları değişik 

nedenlerle açıklamak mümkündür; 
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 669 sayılı Şurayı Devlet Kanunu yürürlüğe girdiğinde Türkiye’de idari yargı henüz 

emekleme çağındadır, kendi hukukunu ve usulünü ortaya koyma ve geliştirme olanağına 

sahip değildir, yapılan atıfları anlayışla karşılamak gereklidir. 

 

 Esasen HUMK’nun gönderme yapılan kurallarının bir bölümünün idari yargılama 

usulünde uygulanmasını reddetmek olanaklı değildir.Bunların olduğu gibi ya da küçük 

düzeltmelelerle idari yargıda da uygulanması kaçınılmazdır. 

 

Nihayet bir yasal düzenlemede, daha önce belirlenmiş kurallara gönderme 

yapmanın kolay bir yol olması ve bu yolla yeni düzenlemenin hemen farkedilebilecek olası 

hatalarının belli bir ölçüde gizlenebilmesi gönderme yolunun izlenmesinde etkili 

olmuştur.35 

 

Bağımsız idari yargılama usulü kanunları bulunan kimi bazı ülkelerde olduğu gibi 

bizde de idari yargılama usulünde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’ndan yararlanma 

yoluna gidilmiş ve 3546 sayılı Danıştay Kanunu, 521 sayılı Danıştay Kanunu ve 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun kimi 

bazı hükümlerine yollamada bulunulmak sureti ile, adı geçen kanunun bazı hükümlerinin 

idari yargıda da uygulanmasına olanak tanınmıştır. 

 

3546 sayılı Danıştay Kanunu’nun 44. maddesinde, tebligat işleriyle hakimin davaya 

bakmaktan memnuiyeti ve reddi, bilirkişi incelemesi,keşif, üçüncü şahısların davaya 

müdahalesi, adli müzaharet hallerinde ve duruşmanın icrası sırasında tarafların sükunu ve 

inzibatı bozacak hareketlerine karşı yapılacak muamelelerde Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştü. 3546 sayılı Kanunu yürürlükten 

kaldıran 521 sayılı Danıştay Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin 

idari yargıda uygulanma alanını daha da genişletmiş ve 88. maddesinde bu kanunda hüküm 

bulunmayan hususlarda hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü 

şahısların davaya müdahaleleri, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, mukabil dava, 

                                                 
35 Nuri Alan, “İdari Yargının Sorunları ve Çözüm Önerileri”,DD.,sy.97, 1999, s.13-15. 
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bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, adli müzaharet hallerinde ve duruşmanın icrası sırasında 

tarafların sükunu ve inzibatı bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemler ile ilgili Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine yollama bulunduktan sonra yargılamanın 

yenilenmesinde HUMK’nun süreye ilişkin hükümlerinin ve de kıyas yoluyla idari yargıda 

uygulanacağını öngörmüştür. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. 

maddesinde ise, daha önceki Danıştay kanunlarında yollamada bulunulan HUMK 

hükümlerine atıf yapıldıktan sonra bunlara HUMK’nun davanın ihbarına ilişkin 

hükümlerini de eklemiş, ancak yargılamanın yenilenmesi süresi 2577 sayılı Kanunun 53. 

maddesinin son fıkrasında HUMK’ndan farklı bir biçimde düzenlenmiştir.36 

 

Gerek 3546 sayılı Danıştay Kanunu’nda ve gerekse 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde, bu kanunlarda hüküm bulunmayan hususlarda 

yollamada bulunulan HUMK hükümlerinin idari yargıda uygulanması öngörüldüğünden, 

bu kanunlarda HUMK’na yollamada bulunulan konularda özel düzenlemeler yapılmış ise, 

HUMK’nun yollamada bulunulan hükümlerinin bü özel düzenlemeler ile birlikte 

uygulanacağı kabul edilmiştir. Örneğin, delillerin tespiti ve hakimin davaya bakmaktan 

memnuiyeti ve reddi konularında bir yandan HUMK’na yollamada bulunulur iken öte 

yandan delil tespitine ve çekinme ve redde ilişkin özel düzenlemelere de yer vermiştir. 

Ayrıca 2577 sayılı Kanun’un 31. maddesinin 1. fıkrasına 5.4.1990 tarih ve 3622 sayılı 

kanun ile eklenen cümle ile, davanın ihbarı ve bilirkişi seçiminin HUMK’ndan farklı 

olarak idari yargı yerlerince re’sen yapılacağı hükme bağlanmıştır.37 

 

HUMK’nun açıkça yollama yapılmayan hükümlerinin de idari yargılalama 

usulünde boşluk bulunması halinde uygulanıp uygulanamayacağı sorunu tartışma konusu 

yapılmıştır. Öğretide, HUMK’nun yollama yapılmayan hükümlerinin idari yargılama 

usulünde boşluk bulunması halinde idari yargıda da uygulanmasının yararlı ve yerinde 

olacağı yolunda görüşler ileri sürülmüştür.38 Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 

eski bir kararında da “idari kazada hakimin adli esaslardan ilham alması umumen kabul 

edilmiş” bir hukuk kuralı olduğu kabul edilmiştir.39 Ancak Danıştay’ın 5.2.1954 gün ve 

E.1952/154, K.1954/33 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında HUMK’nun idari yargıda 
                                                 
36 Metin Günday, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı”, s.1. 
37 Günday, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı”, s.2. 
38 Eroğlu, “Danıştay Kanunu’nda HUKUK Usulü Muhakemeleri Kanunu’na...”,s.24 vd. 
39 Danıştay Dava Daireleri Umumi Heyeti’nin 37/238 sayılı kararı, Devlet Şurası Kararlar Dergisi, sy.1, s.58. 
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uygulanabilecek olan hükümleri “hasren tayin ve tahdit edilmiş” bulunduğu görüşünden 

hareketle, HUMK’nun yollama yapılmayan hükümlerinin idari yargıda uygulanamayacağı 

içtihat edilmiştir.40 Daha sonraki çeşitli kararlar ile de aynı yol izlenmiştir.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
40 Devlet Şurası Kararlar Dergisi, yıl 19, 1955, sy.64-65, s.62 vd. 
41 3546 sayılı Kanunda açıkça yollamada bulunulmadığı için HUMK’nun ehliyete ilişkin hükümlerinin (Danıştay 
İçtihadı Birleştirme Kurulu’nun 9.1.1971 gün ve E.1965/26, K.1971/4 sayılı kararı, DD, sy.4, s.100 vd.), eski 
hale getirmeye ilişkin 166-174. maddelerinin (Danıştay 12. Dairesi’nin 19.10.1977 gün ve E.1977/2349, 
K.1977/2097 sayılı kararı, DD, sy.86, s.500 vd.), HUMK’nun dava ile ilgili olmayan evrakın davacıya iade 
edileceğine ilişkin 78. maddesinin (Danıştay 5. Dairesi’nin 31.5.1988 gün ve E.1986/538, K.1988/1174 sayılı 
kararı, DD, sy.72-73, s.315 vd.), HUMK’nun şahadete ilişkin hükümlerinin (Danıştay 3. Dairesi’nin 24.12.1986 
gün ve E.1986/1201, K.1986/2706 sayılı kararı, DD, sy.66-67, s.187 vd.), HUMK’nun duruşmaya ilişkin 
hükümlerinin (Danıştay 7. Dairesi’nin 20.5.1992 gün ve E.1988/894, K.1992/1608 sayılı kararı, DD., SY.86, 
S.400 vd.) idari yargıda uygulanamayacağına karar verilmiştir. 
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II. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA KISMEN DÜZENLENEN 

VE HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA ATIF YAPILAN HALLER 

A. HAKİMİN REDDİ VE MEMNUİYETİ 

1. Giriş 

Hakimin davaya tarafsız olarak bakamayabileceği durumlarda hakim taraflarca 

reddedilebileceği gibi kendi kendini de reddedebilir. Memnuiyet sebepleri olan durumlarda 

hakim çekinmek zorunda olduğu halde, hakimin reddi sözkonusu olduğunda hakim 

kendisini reddetmeyebilir. Hakimin memnuiyet sebepleri kanunda tahdidi olarak sayıldığı 

halde hakimin reddi sebepleri tahdidi değildir.Kanunda ilk beş bentte sayılan sebeplerin 

yanında altıncı bentte genel olarak hakimin tarafsızlığından şüpheye düşülmesi hali de 

düzenlenmiştir. 

2. Hakimin Reddi 

Kanunun 29. maddesinde ret sebepleri düzenlenmiş ve bunlardan ilk beş bent özel 

sebepken altıncı bent genel sebep olarak düzenlenmiştir. İlk beş bentteki durumlar 

sözkonusu olduğunda hakimin tarafsız kalamayacağı varsayılmaktadır. Ancak bu 

durumların dışında da hakimin tarafsız kalamayacağı durumlar sözkonusu olursa bu da 

altıncı bentte yer alan genel ret sebebi içinde değerlendirilir. 

Hakimin dava sırasında davacı veya davalıya nasihat etmiş veya yol göstermiş 

olması ret sebebi olarak düzenlenmiştir. Müdahil ile müdahale edilen taraf birlikte hareket 

ettiğinden ve de davanın sonucuna göre müdahilin hak ve borçlarında bir değişiklik 

meydana geleceğinden müdahil ile bu taraf arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 

Dolayısıyla müdahile nasihat edilmesi veya yol gösterilmesi lehine müdahale edilen tarafa 

yapılmış sayılır. Bu nedenle müdahile nasihat edilmesi veya yol gösterilmesi de ret sebebi 

sayılmak gerekir.42 

Hakimin taraflara davadan önce veya dava sırasında kendilerini avukat vasıtası ile 

temsil etmelerini söylemesi reddi gerektirecek bir durum değildir.43 Ancak, re’sen nazara 

alınması gereken bir durum bulunmadığı halde hakimin tarafların birinden veya her 

ikisinden bir işlemi yapmalarını veya yapmamalarını istemesi ya da hatırlatması ret 

sebebidir. 

                                                 
42 Çatalkaya, Tarıkoğulları, Özcan, Yeni İçtihatlı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ankara,1965,s.60. 
43 BİLGE, Necip,ÖNEN,Ergun, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara, 1978,s.215. 
 



 21

Hakimin davanın taraflarından biri veya üçüncü bir kişi karşısında kanunen 

gerekmediği halde görüşünü belirtmesi ret sebebidir.44 Hakimin kanunen görüşünü 

belirtmesi gerektiği hallerde, reyini belirtmesi ret sebebi sayılmaz.45 

Hakimin verdiği hükmün Yargıtay tarafından bozulması üzerine hakimin bozma 

kararına uyarak inceleme yapması dolayısıyla, hakimin daha önce görüşünü belirttiği 

gerekçesi ile reddi istenemez.46 

Daha önce bozma kararı veren Yargıtay başkan ve üyeleri daha sonra ilk derece 

mahkemesinin kararını incelediklerinde daha önce reylerini açıkladıkları gerekçesi ile 

reddedilemezler.47 

Bir kısmi davayı karara bağlamış olan hakim, alacağın kalan kısmı da dava 

edildiğinde daha önce reyini belirtmiş olduğu gerekçesi ile reddedilemez.48 

 

Hakimin aynı davada daha önce tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş olması ya da 

hakem veya hakim sıfatı ile hareket etmiş olması ret sebebidir. Davada tanıklık etmenin bir 

ret sebebi olarak düzenlenmesinin nedeni, hakimin duruşma dışında dava hakkında 

edindiği bilgileri hüküm verirken esas almasına mahal vermemektir. Hakim aynı davada 

tanık olarak gösterildiği halde dinlenmemişse bir ret sebebi oluşmaz. Kanun tanık sıfatı ile 

                                                 
44 ...Dosya incelendiği takdirde reddedilen hakimin duruşmanın 1.10.1980 günlü tutanağına aynen şu satırları 
geçirdiği görülmektedir: “Şu hale göre davacı vekili inanmadığı bir davayı açmış olup, işi oldu bittiye getirmek 
isteyip ve mahkemeleri de buna araç yapmak istiyorsa, bu amacına ulaşamayacaktır...” ... Bir hakimin velev 
haksız olduğunu anladığı bir dava için de olsa, bu yolda bir yorum yapması, yargıda bulunması ve hele böyle bir 
davayı takip eden bir avukatla sürtüşmeye girmesi hiçbir yönden tasvip edilemeyecek ve höşgörü ile 
karşılanamayacak bir tutum ve davranıştır ve özellikle yukarıda kısaca nitelikleri ve yüceliği belirtilen hakimlik 
mesleği ile bağdaşır yönü yoktur ve tam anlamıyla da açılan ve görülen bir davanın sonucu hakkında ihsası rey 
niteliğindedir. O halde, bu davaya bakan hakimin sonuçta tarafsız olarak karar vereceği kuşkusuz olsa bile, 
hakimin bu tutum ve davranışının, bir ret sebebi olduğu düşünülerek ret isteği doğrultusunda olumlu bir karar 
verilmek gerekir. 4. HD. 29.1.1981, 1060/694. 
45 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, 1.bs., Alfa Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1995. 
s.86; Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s.216. 
46 ...Davacı hakimin davaya bakmaktan çekinmesi sebebi olarak ilk hükmün gerekçesinde düşüncesini açıkladığı 
hususunu göstermiştir. Hakim, hüküm verirken bu hükmün gerekçesini yazmak ve bu gerekçede kanaatini 
bildirmek zorundadır. Bu husus HUMK’un 28. ve 29. maddelerinde gösterilen bir çekinme ve red nedeni 
olamayacağı gibi, olsa bile, HUMK’un 2494 sayılı Yasa ile değişik 34. maddesinin açık hükmüne göre en geç ilk 
oturumda ileri sürülmesi gerekirken bu yöne dahi uygun hareket edilmemiştir. Bu nedenle HUMK’un değişik 34. 
ve 35. maddelerine uygun düşen “red isteğinin geri çevrilmesine” ilişkin karar usul ve yasaya uygun 
bulunduğundan, davacı vekilinin bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddine oybirliği ile karar verdikten sonra 
işin esasına girilmiştir. 4. HD., 11.5.1988, 4298/4963. 
47 ... ileri sürülen red sebepleri HUMK’un 29. maddesinde sayılan sebeplerden hiçbirisine uymadığı gibi, reddi 
istenilen daire başkanı ve üyelerinin tarafsızlıklarını yitirdiklerini gösteren bir neden de bulunmamaktadır. 
Yargıtay hakimlerinin katıldıkları kurullarda hukuki görüşlerini açıklamaları ve görüşleri doğrultusunda oy 
vermeleri yasada öngörülen red sebeplerinden değildir. 
48 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı,  s.87. 
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dinlenmiş olma şartını getirmektedir. Bunun aksi bir uygulama taraflara hakimi tanık 

olarak göstererek hakimin yargılama yapmasını engelleme yolunu açar. 

 

1982 Anayasası’nın 140. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hakimlerin resmi veya özel 

bir görev alması yasaklanmış bulunduğundan hakimin aynı davada hakem sıfatıyla hareket 

etmiş olması mümkün değildir. Hakim adayı daha önce davaya bakan hakim ile birlikte 

davanın görülmesinde bulunmuş olsa bile “hakim” sıfatı ile hareket etmediğinden daha 

sonra aynı mahkemeye hakim olarak atanması durumunda ret sebebi bulunmaz. 

 

Hakim görevsiz mahkemede esas hakkında karar vermiş ve Yargıtay bu kararı 

görev yönünden bozmuş ise ve hakim göresizlik kararı vererek görevli mahkemeye tayin 

edilmiş ise hakim artık bu davaya bakamamalıdır. Zira, gerekmediği halde, daha önce 

davanın esasına girerek reyini belirtmiştir.49 

 

Temyiz veya karar düzeltme incelemesine katılmış olan hakimin, hüküm 

bozulduktan sonra davanın görüldüğü ilk derece mahkemesine atanması durumunda dava 

hakkında daha önce bir kanaati oluştuğu için ve bu kanaatin etkisinde kalması ihtimali 

bulunduğundan ret edilebilir. 

 

Davanın hakimin dördüncü dereceye kadar civar hısımlarına ait olması ret 

sebebidir. Kanunda memnuiyet sebepleri bakımından kan ve sıhriyet yönünden civar 

ısımları arasında bir ayırım yapıldığı halde, ret sebepleri bakımından kan ve sıhriyet 

yönünden civar hısımları arasında bir ayırım yapmamıştır. 

 

Dava sırasında hakim ile taraflardan biri arasında bir dava veya düşmanlık 

bulunması da bir ret sebebidir. Ancak davanın görülmekte olan bir dava, düşmanlığın da 

mevcut bir düşmanlık olması gereklidir. Soyut düşünce ayrılıkları tek başına ret nedeni 

sayılamaz. Hakim ile taraflardan biri arasındaki dava, hukuk davası olabileceği gibi ceza 

davası da olabilir. Hakim ile taraflardan biri arasında daha önce başka bir dava nedeniyle 

                                                 
49 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı s.88. 
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tutanaklara geçen, hakim ile taraf arasında bir düşmanlık bulunduğunu gösteren 

ifadelerden bu hususu anlamak mümkün olabilir. 

 

Hakimin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na şikayet edilmesi ret sebebi 

değildir.Çünkü aksi takdirde taraflar hakimi Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu’na şikayet 

ederek hakimi reddetme olanağına sahip olabilirler.50 Hakim ile taraflardan birinin vekili 

arasında bir dava veya düşmanlık bulunması m.29/5 uyarınca bir ret sebebi sayılmaz. 

Genel hüküm olan m.29/6 uyarınca değerlendirilebilir.51 Hakim ile taraflardan birinin 

kanuni temsilcisi arasında bir dava veya düşmanlık bulunması durumu kanunda 

düzenlenmemiştir. Veli veya vasi davanın asıl tarafları olmadıkları için veli veya vasi ile 

hakim arasında bir düşmanlık veya dava bulunması m.29/5 kapsamına girmez. Olsa olsa 

m.29/6 bağlamında değerlendirilebilir. 

 

Genel olarak hakimin tarafsızlığından süphe edilecek haklı sebeplerin bulunması 

hakimin reddi sebeplerindendir. Hakimin tarafsızlığından kuşku duyulmasının dayanağı 

her somut olayda farklı olabilir. Bunların kanunda tahdidi biçimde sayılması mümkün 

değildir. Bazen olaydaki çok ince ayrıntılar hakimin reddi hususunda çok farklı sonuçların 

oluşmasına neden olabilir. Sosyal ve siyasal gelişmeler paralelinde bir dönemde hakimin 

tarafsızlığından şüpheye düşülmesine yol açan bir olgu başka bir dönemde hakimin 

tarafsızlığını etkilemeyebilir. 

 

3. Hakimin reddi usulü 

Hakim ret sebeplerinden birine dayanarak kendi kendini reddedebileceği gibi 

taraflardan biri de hakimi reddedebilir. Bir tarafın vekili ancak müvekkili adına davayı 

reddedebilir, kendi adına hakimi reddedemez. Vekilin ret talebinde bulunabilmesi için bu 

                                                 
50 Reddi hakim istemini içeren dilekçede, hakimin şikayet edildiği, ret sebebi olarak ileri sürülmemiştir. Ayrıca 
hakimin şikayet edilmesi ret isteminin kabulü için neden olamaz. İleri sürülmeyen sebepten dolayı reddi hakim 
isteminin kabulü usul ve yasaya aykırıdır. 20.Hukuk Dairesi, 7.4.1994., 1589/3766. Değinilen yönler gözetilip, 
deliller birlikte takdir edilip karar verilmesi gerektiği halde, sadece soyut bir biçimde hakimin şikayet edilmesini 
ret sebebi olarak kabul etmek suretiyle kurulan hüküm usul ve yasaya aykırıdır. 20. HD.4.10.1993, 8542/7475. 
51 Vekil davanın taraflarından olmaması sebebiyle vekil ile hakim arasında geçen olaylar davanın tarafı olan 
müvekkil için ret sebebi teşkil etmez. 4.HD. 3.12.1982, 10824/11260. 
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hususun vekaletnamesinde açıkça belirtilmesi gerekir. Ret sebebi lehine olan taraf da 

reddedebilir.52 

 

Mecburi dava arkadaşlığında, dava arkadaşlarının hep birlikte hareket etme 

zorunluluğu olduğu için, dava arkadaşları hakimi ancak hep birlikte reddedebilirler. Buna 

karşılık ihtiyari dava arkadaşlarından her biri hakimi tek başına reddedebilir. 

 

Hakimin reddi sebebini duruşma dışında öğrenen tarafın red isteğini en geç ilk 

oturumda bildirmesi gerekir. Taraf, ret sebebini davaya bakıldığı sırada öğrenmiş ise en 

geç ondan sonraki ilk oturumda yeni bir işlem yapılmadan önce bu isteğini hemen 

bildirmek zorundadır. Belirtilen sürede yapılmayan ret isteği dinlenmez.53 Davacı dava 

açmadan önce hakim hakkındaki ret sebebini bilmekteyse dava açarken dava dilekçesiyle 

veya ayrı bir dilekçe ile hakimin reddi talebinde bulunmalıdır. 

 

Davalı ise önce hakim hakkındaki ret sebebini bilmekte ise cevap layihasından önce 

veya cevap layihası verilmiyorsa ilk duruşmada her tülü itiraz ve savunmadan önce 

hakimin reddi talebinde bulunmalıdır.54 

 

Taraflardan biri hakimin reddini gerektiren bir nedeni davaya bakıldığı sırada 

öğrenmiş ise usule ilişkin yeni bir işlem yapmadan önce hemen ret talebinde bulunmalıdır, 

aksi takdirde ret talebinde bulunma hakkı düşer.  

 

Taraflardan biri hakimin reddi için gerekli işlemi yapabilmek için mahkemeden 

süre isterse mahkemenin kendisine uygun bir süre vermesi gerekir. Süre verilmeden 

davanın sonuçlandırılması ve hüküm verilmesi bozmayı gerektirir.55 

                                                 
52 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.91. 
53 ... Oysa reddeden davacı belirtilen ret sebebini 16.9.1985 gününde öğrenmiş ve bundan sonraki ilk oturum 
günü olan 7.10.1985 tarihinde ileri sürmüştür. O halde reddeden davacının ret sebebini süresinde bildirdiği 
anlaşıldığından bu yönden de işin esasınını incelenmesi gerekirken isteğin süresinde bildirilmediğinden bahisle 
geri çevrilmesine karar verilmiş olması bozmayı gerektirir. 4. H.D.’nin 10.12.1985 tarih ve 9132/10031 tarihli 
kararı.  
54 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı ,s.92. 
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Hakimin reddi talebi hüküm verilinceye kadar yapılabilir.Hakkında ret sebebi 

bulunan bir hakim taraflarca reddedilmemiş ve kendisi de kendi kendini reddetmeyip karar 

vermişse bu karar sırf hakim hakkında ret sebebi mevcut olduğu gerekçesi ile bozulamaz.56 

 

a. Ret Talebinin Yapılma Usulü 

Hakimin reddi talebi reddedilecek hakimin mensup olduğu mahkemeye verilecek 

iki nüsha dilekçe ile yapılır. Dilekçe ret talebinin sıhhat şartıdır. Dilekçe ile yapılmayan ret 

talepleri geçerli değildir.57 

 

Ret dilekçesinde “ret” kelimesinin açıkça yazılması şart değildir. Dilekçenin 

içeriğinden hakimin reddedildiğinin anlaşılması yeterlidir. Diğer bir ifade ile hakimin 

davaya bakmasının istenmediğinin yazı ile beyan edilmesi, ret talebi anlamına gelir.58 Ret 

dilekçesinde ret sebeplerinin delilleri ile birlikte bildirilmesi gerekir. H.U.M.K.’nun 34. 

maddesinde çekinmeye davet usulü düzenlenmiştir.59 

 

                                                                                                                                                         
55 Davacı vekili ret sebeplerini bildireceğini belirterek, önel istediğine ve birden fazla ret nedenine dayandığına 
göre, kendisine süre tanınıp, dilekçesi verildikten ve yasal prosedürden geçip işin esasının incelenmesi 
gerekirken, bu yöntem tamamlanmadan istemin reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. 20.HD.’nin 
4.2.1993 tarih ve 520/707 sayılı kararı. 
56 Yargıcın davayı sona erdiren kararından sonra, dosyaya tekrar el koyarak, reddi hakim isteminin incelenmesi 
için, dosyayı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne göndermesi usulsüz olduğu gibi, dosya kendisine gönderilen refik hakim 
durumundaki Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcınında, hüküm tarihinden sonra istemin esasını inceleyip 
sonuçlandırması, verdiği karar esasen yok hükmünde olduğundan usul ve yasaya aykırıdır. 20. HD.’nin 
10.5.1993 tarih ve 4537/4181 sayılı kararı. 
57 4.HD.’nin 16.1.1964 tarih ve 40/219; 12. HD.’nin 26.11.1973 tarih ve 10802 /10451 sayılı kararı. 
58 Vekaletnamesinde hakimin reddi isteminde yetkili bulunan davalı vekili, vermiş olduğu 8.11.1993 tarihli 
dilekçesinin son bölümünde, aynen, “Kuşku duyuluyor ya da duyulacak ise, mahkeme kendisi çekilmelidir. Yine 
açıkça söylüyorum, davalı vekili olarak ben böyle sizleri çekilmeye davet etmiyorum. Çünkü bir kuşkum yok. 
Ancak, sizler bir endişe taşıyor iseniz, sizler düşünmelisiniz...” demek suretiyle, gerek olmadığı halde, 
yukarıdaki açıklamayı yapması çekinmeye daveti içermektedir. 20.HD.’nin 3.3.1994 tarih ve 1993/2359 sayılı 
kararı. 
59 Hakimi çekinmeye davet, hakimin reddi hükmündedir. Bu yön H.M.U.K.’nun 34. maddesinde duraksamaya 
yer vermeyecek biçimde açıklanmıştır. Yine aynı madde reddi hakimin dilekçe ile yapılmasını, dilekçede red 
isteğinin dayandığı durum ve olaylarla delillerinin açıkça gösterilmesini ve bunlara ilişkin belgelerin eklenmesini 
de hükme bağlamıştır. Bu biçimsel olgu reddi hakim isteminin geçerlilik koşuludur. 20.H.D.’nin 30.1.1996 tarih 
ve 1429/2260 sayılı kararı. 
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Hakimin reddi talebinde bulunan taraf “medeni hakları kullanma ehliyeti”ni 

kaybetmemiş olmalıdır. Medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmiş taraf ret talebinde 

bulunamaz.60 

 

Taraflardan birinin vekilinin, müvekkili adına hakimi reddedebilmesi için 

vekaletnamesinde açıkça ret yetkisinin bulunması gerekir.61 

 

b. Ret Talebinin İncelenmesi 

Ret dilekçesi reddedilen hakimin mensup olduğu mahkemeye verilir. Ret 

dilekçesini alan mahkeme yazı işleri müdürü ret dilekçesinin bir örneğini diğer tarafa tebliğ 

eder. Karşı taraf beş gün içinde cevap verebilir.Reddi istenen hakim beş gün içinde dosyayı 

inceler ve ret sebeplerinin yerinde olup olmadığı hakkındaki düşüncesini yazı ile bildirerek 

dosyayı merciine gönderilmek üzere yazı işleri müdürüne verir.62 

 

Ciddiyetten uzak ve davayı sürüncemede bırakmak veya geçerli olmayan başka bir 

sebeple hakimi reddetmek hakkın kötüye kullanılması sayılır.63 Kanun koyucu bu hususu 

engelleyebilmek amacı ile kanunun 35. maddesinde reddi istenen hakimin ret talebini 

bizzat geri çevirmesini düzenlemiştir. Aşağıdaki hallerde hakim ret istemini kabul 

etmeyerek geri çevirir; 

 

Ret isteği zamanında yapılmamışsa, ret sebebi veya inandırıcı delil 

gösterilmemişse, ret isteminin davayı uzatmak amacıyla yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa, ret 

                                                 
60 Akıl hastalığına düçar olan ve halen müşahade altında bulunan davacının yapmış olduğu reddi hakim istemi 
geçersizdir. Kendisine vasi tayin edilmediği gibi, vesayet makamlarından alınmış bir izin de yoktur. Değinilen 
yön gözetilmeden talebin kabulü usul ve yasaya aykırıdır. 20.H.D.’nin 1.6.1992 tarih ve 9441/2606 sayılı kararı. 
61 Ret isteminde bulunan Av. D.D.’ın dosyada bulunan vekaletnamesinde hakimin reddine dair yetkisi yoktur. 
Bu nedenle temyiz itirazlarının reddi ile doğru olan hükmün onanmasına... 20.H.D.’nin 4.2.1993 tarih ve 
333/700 sayılı kararı. 
62 Yargıç ret dilekçesini karşı tarafa tebliğ etmiş ise de yasada öngörülen beş gün içinde dosyayı inceleyip ret 
nedenlerinin yerinde olup olmadığına ilişkin görüşlerini belirtmemiş, istemi inceleyen yetkili mercii hakimliği de 
bu yön üzerinde durmadan talebin reddine karar vermiştir. Bu nedenle inceleme biçimi tam olarak yerine 
getirilmemek suretiyle H.U.M.K.’nun 34/4 maddesi hükümleri göz ardı edilmiştir. 20. HD.’nin 19.3.1993 tarih 
ve 1852/2572 sayılı kararı. 
63 Saim Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, C.1-2, Alfa Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1997, s.122. 
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isteminin toplu mahkemelerde reddedilen hakimin müzakereye katılmasıyla64, tek hakimli 

mahkemelerde de reddedilen hakimin kendisi tarafından geri çevrilmesine karar verilir.65 

 

Geri çevirme şartlarının oluşup oluşmadığı reddedilen hakimin takdirindedir. 

Hakim geri çevirme şartlarının oluşmadığına kanaat getirirse dosyanın mercie 

gönderilmesi için gerekli işlemleri yapar.66 Ancak talep ciddi ve dikkate değer vakıalara 

dayanıyorsa veya inandırıcı delil gösterilmiş ise dosya istemi incelemekle görevli mercie 

gönderilir. 

 

Ret talebinin geri çevrilmesi durumunda dosyanın taraflara tebliğ edilmesine gerek 

yoktur. Hakimin bu geri çevirme kararına karşı ancak hükümle birlikte temyiz yoluna 

gidilebilir.67 

 

Ret talebini inceleyecek merci, reddi istenen hakimin mensup olduğu mahkemenin 

tek veya çok hakimli olmasına göre değişir. Reddedilen hakim sulh hukuk hakimi ise ret 

talebi o yerde başka bir sulh hukuk hakimi varsa onun tarafından, başka sulh hukuk hakimi 

yoksa o yerdeki sulh ceza hakimi tarafından, o yerde sulh ceza hakimi de yoksa ret talebi o 

yerdeki asliye hukuk hakimi tarafından, o yerde asliye hukuk hakimi de yoksa ret talebi o 

yerdeki asliye ceza hakimi tarafından, o da yoksa ret talebi en yakın yerdeki sulh hukuk 

hakimi tarafından incelenir. O yerde başka bir sulh hakimi bulunmasına rağmen ret 

talebinin asliye hukuk mahkemesince incelenmesi bozma sebebidir. Yine asliye hukuk 

hakimi hakkındaki ret talebini sulh hukuk hakimi inceleyemez.68 

 

                                                 
64 ... Gerçekte, yasanın anılan maddelerine göre, istemi geri çevirmek mahkemenin takdirine giren bir olgudur. 
Ancak, aynı maddeye göre, ret isteğinin toplu mahkemelerde, ret edilen hakimin müzakereye katılmasıyla geri 
çevrilmesi yasanın açık hükmüdür. 20.HD.’nin 15.12.1994 tarih ve 10320/15397 sayılı kararı. 
65 HGK 24.1.1986, 14/540-27,YKD 1988/2, s.151-153. 
66 Turizm Bakanlığı’nca temyiz itirazları yönünden davacı şirket vekilinin reddi hakim talebi üzerine, yerel 
mahkeme hakimin red talebini varid görmemesi nedeniyle dosyanın mercii hakimliğine gönderilmesinde bir 
isabetsizlik yoktur. HMUK.’nun 35. maddesine göre, unsurlarının varlığının takdiri, duruşma yargıcına ait olup 
bu yasa maddesinin uygulanmaması reddi hakim sebebi olarak kabul edilemez. 20. HD.’nin 7.2.1996 tarih ve 
1336/2346 sayılı kararı. 
67 H.U.M.K.’nun 35. maddesinin 3 sayılı bendin ret isteminin davayı uzatmak amacı ile yapıldığının açıkça 
anlaşılması halinde ret isteğinin reddedilen hakimin kendisi tarafından geri çevrilmesine karar verilebileceğini 
öngörmüş ve bu kararlar aleyhine esas hükümle birlikte temyiz yoluna başvurulabileceğini hükme bağlamıştır. 
HGK’nun 24.1.1986 tarih ve 1984/14-54-27 sayılı kararı. 
68 20.HD.nin 14.2.1997 tarih ve 1698/1439 sayılı kararı. 
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Reddedilen asliye hukuk hakimi ise, ret talebi o yerde asliye hukuk mahkemesi 

görevini yapan diğer bir mahkeme tarafından incelenir.69 O yerde asliye hukuk hakimliği 

görevi tek hakim tarafından yerine getiriliyorsa, o hakim hakkındaki ret talebi, asliye ceza 

hakimi tarafından incelenir. Asliye ceza hakimi de bulunmuyorsa ret talebi en yakın 

yerdeki asliye hukuk hakimi tarafından incelenir. 

 

Toplu mahkemede bir hakim hakkındaki ret talebi reddi istenen hakim 

katılmaksızın mensup olduğu mahkemece incelenir. Eğer reddedilen hakim katılmaksızın 

mahkeme oluşamıyorsa, ret talebi o yerde başka bir ticaret mahkemesi varsa onun 

tarafından yoksa asliye hukuk hakimliği yapan hakim tarafından incelenir. O yerde asliye 

hukuk hakimliği görevini yapan hakim yoksa ret istemi asliye ceza hakimi varsa onun 

tarafından, yoksa en yakın asliye hukuk mahkemesi tarafından incelenir. 

 

Ret talebini inceleyen merci incelemeyi evrak üzerinde yapabilir. Genel olarak 

hakimin reddine ilişkin talep duruşma yapılmaksızın karara bağlanır. Fakat hakim dilerse 

duruşma da yapabilir. Dosya basit yargılama usulüne göre incelenir.70 Ret isteği yazılı 

delile dayandığı takdirde Kanun’un 34. maddesi uyarınca delil toplanması gerekmektedir. 

Yazılı delil yoksa, mahkeme delil toplayıp toplamamakta ve tetkikatı evrak üzerinde yapıp 

yapmamakta özgürdür.71 Ret sebepleri sabit olmasa bile ret talebini inceleyen merci bunu 

muhtemel görürse hakimin reddi talebini kabul edebilir. 

 

Ret talebini inceleyen hakim yaptığı incelemenin sonunda ret sebebini sabit veya 

muhtemel görmez ise ret talebinin reddine karar verir. Ret talebi ister usul ister esas 

yönünden reddedilsin reddedilen taraf para cezasına çarptırılır. Birden fazla hakim bir 

arada reddedilmişse para cezasının üst sınırı uygulanır. Reddedilen hakim sayısınca 

                                                 
69 ... Edirne Birinci Asliye Hukuk Hakimi reddedildiğine göre Edirne’de başka Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
bulunduğu anlaşılmaktadır. O halde Birinci Asliye Hukuk Hakimi hakkındaki reddi hakim istemini öncelikle 
refiki olan diğer Asliye Hukuk hakimlerinin onlar yoksa Asliye Ceza Hakiminin incelemesi gerekir. 4.HD.’nin 
20.5.1982 tarih ve 5031/5157 sayılı kararı. 
70 HMUK.’nun 73. maddesi uyarınca kural olarak talepler duruşmalı olarak karara bağlanır. Ancak hakimin reddi 
talebi bu kuralın istisnası niteliğindedir. 
71 HGK.’nun 23.9.1964 tarih ve 1132/578 sayılı kararı. 



 29

reddeden taraf para cezasına çarptırılamaz.72 Birden fazla dava arkadaşı bir dilekçe ile 

hakimi reddederse ret talebinde bulunanların her birine ayrı ayrı para cezası verilir. Öte 

yandan bir taraf aynı mahkemede görülen birden çok davası için ayrı ayrı hakimin reddi 

talebinde bulunursa, ret talebinde bulunan tarafa her bir davası için ayrı para cezası 

uygulanır. Ret talebinde bulunan taraf aynı olsa bile davalar farklıdır.73  

 

Hakimin reddi talebinin reddine ilişkin merci kararı temyiz edilse bile reddi istenen 

hakim, ret talebinin usul veya esas bakımından reddedilmesi ile davaya tekrar bakmaya 

başlar. Mercii kararının temyizi reddedilen hakimin davaya bakmasına engel teşkil 

etmez.74 

 

Hakimin reddi talebinin reddi kararları kesinleştikten sonra, aynı hakim aynı ret 

sebebine dayanılarak reddedilemez. Ancak yeni sebeplere dayanılarak reddedilmesi 

mümkün olmakla birlikte, yeni sebeplerin, kötü niyetli ve davayı uzatmak amacı ile ortaya 

atılıp atılmadığına dikkat edilmelidir. 

 

Hakimin reddi talebini inceleyen merci ileri sürülen ret sebebini yerinde görürse 

hakimin reddi talebinin kabulüne karar verir. Esas hüküm bakımından istinaf yolu açık 

olan dava ve işlerde, ret talebinin kabulüne ilişkin merci kararlarına karşı, tebliğ veya 

tefhim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde istinaf yoluna başvurulabilir. Ret talebinin 

kabul edilmesi ile reddedilen hakimin davaya bakma yasağı devam eder. Merci kararına 

karşı istinaf yoluna gidilmesi bu yasağı etkilemez. 

 

Ret isteminin reddine ilişkin merci kararının bölge adliye mahkemesince uygun 

bulunmayarak kaldırılması veya ret isteminin kabulüne dair merci kararının bölge adliye 

mahkemesince uygun bulunması halinde,ret sebebinin doğduğu tarihten itibaren reddedilen 

                                                 
72 HUMK.’nun 2494 sayılı Kanunla değişik 36. maddesinin 4. fıkrası hükmüne göre birden çok hakimin bir 
arada reddedilmiş olması halinde para cezasının üst sınırının uygulanması ile yetinilmesi gerekirken hakim 
sayısınca cezaya hükmedilmiş olması usule aykırıdır. 4. HD.’nin 16.12.1986 tarih ve 7823/8385 sayılı kararı. 
73 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.104. 
74 Hakimin reddi talebinin reddine ilişkin merci kararının temyiz edilmesi, reddedilen hakimin davaya bakmasına 
engel değildir. Y.Nöb.HD.’nin 5.8.1988 tarih ve 6568/7071 sayılı kararı. 
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hakimce yapılmış olan ve ret isteminde bulunan tarafça itiraz edilen esasa etkili işlemler, 

davaya daha sonra bakacak hakim tarafından iptal edilir. 

 

Reddi istenen hakim, ret hakkında merci tarafından talebin reddi veya kabulüne dair 

bir karar verilinceye kadar o davaya bakamaz.75 Ancak ihtiyati tedbir, delil tespiti, ihtiyati 

haciz gibi gecikmesinde zarar umulan iş ve davalar bunun istisnasıdır. 

 

Reddi istenen hakim mercii tarafından bu konuda bir karar verilinceye kadar 

davaya bakamaz. Reddi istenen hakim, ret istemi hakkında mercii tarafından bir karar 

verilmeden işin esasına girip hüküm vermesi bozma sebebidir.76 Bu yasağa rağmen hakim 

davaya bakmış ve ret talebi de bu arada reddedilmişse yapılan işlemleri geçerli saymak 

gerekir.77 

 

Hakimin reddini talep eden tarafın bu talebinden vazgeçmesi mümkün değildir. 

Hakimin reddi kamu düzeni ile ilgilidir. Hakimin reddedilmesi şüphe ve tereddüte yol 

açacağı gibi hakimin nüfuzunu ve kişiliğini de etkiler. Bu sebeple vazgeçilmiş olmasına 

rağmen ret talebinin incelenmesi ve ret talebi reddedilirse ret talebinde bulunan tarafa para 

cezası verilmesi gerekir.78 Ancak ret talebinden vazgeçilmesine rağmen reddi istenen 

hakimin tekrar işe el koyması için ret prosedürünün sonuçlanmasını beklemek boş bir yere 

gecikmeye neden olur. Memnuiyet hallerinin varlığı halinde tarafların ittifakı ile hakim o 

işe bakabildiğine göre, ret talebinden vazgeçilmesi durumunda da hakimin davaya 

bakabileceğinin kabulü gerekir. Kanımızca böyle bir durumda yapılması gereken ret 

talebinden vazgeçmeyi geçerli sayarak, ret talebini bundan sonra yalnız para cezası 

bakımından inceleyip karara bağlamaktır. 

 

                                                 
75 ...Dolayısıyla tek hakimli mahkemelerde ret talebi hakkında mercice bir karar verilinceye kadar davaya 
bakılamamış olur. Ticaret Mahkemesinde ise ancak mahkemede fazla üye varsa davaya bakılır. HGK.’nun 
25.1.1967 tarih ve 1234/18 sayılı kararı. 
76 “...reddi istenilen hakim red kakkında kesin karar verilinceye kadar o davaya bakamaz. Aksine hareket mutlak 
bir temyiz nedeni olup, hükmün yalnız bu nedenle bozulmasını gerektirir. HGK’nun, 6.12.1972 tarih ve 2208-
1326 sayılı kararı. 
77 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı s.109; Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.127. 
78 Kuru/Aslan/Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, 9.bs., Ankara, 1997,s.90. 



 31

Hakimin kendi kendini reddetmesi hakimin memnuiyetinden farklı bir durumdur. 

Hakim çekinme sebepleri sözkonusu olduğunda davadan çekinmek zorundadır. Ancak, 

hakimin reddi sebepleri mevcut ise hakim kendi kendini reddetmek zorunda değildir. 

Hakim kendini reddetmeyip tarafların kendisini reddetmesini bekleyebilir. Hakim ret  

sebebine rağmen kendi kendini reddetmemiş ve taraflar da hakimi süresinde 

reddetmemişlerse hakim davaya bakmaya devam eder. 

 

Hakim reddini gerektiren sebepleri bildirerek davaya bakmaktan çekinirse, ret 

istemini incelemeye yetkili olan mercii, bu çekinmenin yerinde olup olmadığına karar 

verir. 

 

Hakimin kendi kendini ret talebi kendisi katılmaksızın mensubu olduğu 

mahkemece incelenir. Çekilen hakimin iştirak etmemesinden dolayı mahkeme teşekkül 

etmez veya mahkeme tek hakimden oluşuyorsa çekinme istemi o yerde asliye hukuk 

hakimliği yapan diğer mahkeme veya hakim tarafından incelenir. Sulh hukuk hakimi kendi 

kendini reddettiği takdirde, çekinme talebi o yerdeki diğer sulh hukuk hakimi tarafından 

incelenir. Sulh hukuk hakimliği görevi tek hakim tarafından yerine getiriliyorsa çekilme 

istemi bulunma sıralarına göre o yerdeki sulh ceza hakimi, asliye hukuk hakimi, asliye 

ceza hakimi, bunların bulunmaması durumunda da en yakın yerdeki sulh hukuk hakimi 

tarafından incelenir. Bir davada hem hakim çekinme talebinde bulunmuş hem de taraflarca 

reddedilmiş ise, mercii önce çekinme talebini incelemeli, eğer çekinme talebini yerinde 

görmez ise hakimin taraflarca reddi talebini incelemelidir.79 

 

Her ne kadar Kanun’un 32. maddesinde “bir hakim reddini gerektiren sebepleri 

bildirerek davaya bakmaktan çekinirse...” denilmekte ise de burada kullanılan “çekinme” 

sözcüğünden amaç “hakimin bizzat kendini reddetmesi”dir. 

                                                 
79 Davalılar vekili duruşma yargıcını dilekçelerinde açıklanan nedenlerle reddetmişlerdir. Duruşma yargıcı reddi 
hakim isteyen davalılar ile vekilleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu, bu olgunun husumet oluşturduğunu 
açıklayarak, eldeki davaya mahsus olarak davadan çekindiğini bildirmiştir.... Böyle durumlarda, öncelikle 
incelenmesi gereken konu, çekinmenin yerinde olup olmadığı konusudur. Çekinme kabul edilmediği takdirde, o 
zaman hakimin davaya bakması zorunlu hale geleceğinden red istemi ancak bu halde inceleme konusu 
yapılabilir. 20.HD.’nin 24.2.1995 tarih ve 1429/2260 sayılı kararı. 
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Hakimin kendini ret talebi kabul edildiği takdirde hakim o davaya bakamaz. 

Bundan sonra davaya hangi hakimin bakacağı merci tayini yoluyla belirlenir. Hakimin 

kendini ret talebinin kabulüne dair mercii kararları temyiz edilemez.80 

 

c. Hakimin Reddi İsteminde Bulunmaya Yetkili Olanlar ve Reddi Hakim 

İsteminden Feragat 

Hakimin reddi sebeplerinden birinin varlığına kanaat getiren tarafın reddi hakim 

isteminde bulunabileceğini kanun açıkça belirttiği halde reddi hakim talebinden feragat 

edilip edilemeyeceği hususunda bir hüküm bulunmamaktadır. Davadan feragat ve davayı 

kabulde olduğu gibi hakimin reddi isteminde bulunma hakkı da davacı ve davalıya sıkı 

sıkıya bağlı haklardandır. Hakimin reddi sebepleri bulunduğu ve taraflar bunu bildiği halde 

reddi hakim isteminde bulunmak zorunda değillerdir. Hakimin memnuiyeti ile ret sebepleri 

arasındaki en önemli farkı bu durum teşkil eder. Hakimin memnuiyeti sözkonusu 

olduğunda taraflar kendisini reddetmese dahi hakim davaya bakamaz. Ancak ret sebepleri 

sözkonusu olduğunda hakim, taraflardan birisi kendisini reddedinceye kadar davaya 

bakmakta özgürdür.   

 

4. Hakimin Memnuiyeti 

Hakimin davaya bakamaması ve reddi onun tarafsızlığı ile ilgilidir. Hakimler 

bakmak zorunda oldukları davalarda tarafsız olmak zorundadırlar.Hakimin davaya 

bakamaması, davaya bakmasının memnu olması, hakimin tarafsız kalamayacağı varsayılan 

ve kanun tarafından tahdidi olarak sayılan hallerde, hakimin davaya bakmasının yasak 

olması demektir.81 Hakimin memnuiyeti, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 28. 

maddesinde düzenlenmiştir.  

 

Hakimin memnuiyetini ve reddini düzenleyen HUMK.’nun 28-36. maddelerinde 

geçen “hakim” terimi her zaman davaya bakmakta olan hakim (kişi) olarak anlaşılmak 

gerekir.Hakim, uyuşmazlıkların çözümü için görevli, devlet tarafından atanan, 

                                                 
80 Davaya bakan hakimin talebi mercii tarafından kabul edildiğine ve davacının temyizi bu kabul kararına 
yönelik olup mercii tarafından kesin karara yönelik temyiz isteminin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemiştir. 20. HD.’nin 11.05.1992 tarih ve 7552/2068 sayılı kararı. 
81 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı,s.63.  



 33

bağımsızlıkları ve teminatları Anayasa tarafından garanti edilen kimselerdir.82 Anayasa’nın 

138. maddesine göre “hakimler görevlerinde bağımsızdırlar”, “hiçbir organ, makam, merci 

veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat 

veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz”. Anayasa hakimlerin 

bağımsızlığını düzenlemiş olmakla birlikte hakimlerin tarafsızlığı ile ilgili bir hüküm 

getirmemiştir. Ancak “hukuk devleti” ilkesi adil bir yargılanmayı gerektirir ve adil bir 

yargılanma ancak tarafsız hakimlerce yerine getirilebilir. Hakimin tarafsız olması, 

yargılama yaparken tarafsız olması, taraf tutmaması demektir. Kanun hakimin tarafsız 

olamayacağı veya tarafsızlığından kuşku duyulabilecek hallerde başka bir hakimin davaya 

bakmasını sağlayacak kurumlar öngörmüştür. Hakimin tarafsız kalamayacağı varsayılan 

veya kuşku duyulan durumlar için kanunkoyucu hakimin memnuiyeti(davaya bakamaması) 

ve reddi müesseselerini düzenlemiştir. 

 

Hakimin davaya bakamayacağı haller kanunda tahdidi biçimde sayılmıştır.Bu 

sayılan hallerden başka bir sebepten dolayı hakimin istinkaf etmesi mümkün değildir.83 Bir 

yasaklılık sebebi hakimin şahsına yönelik olup mahkemeye veya mahkeme heyetine 

yöneltilemez. Çekinme sebeplerinden bir tanesi sözkonusu ise, taraflar talep etmese bile, 

hakim kendiliğinden çekinmek (istinkaf etmek) zorundadır. Hakimin davaya 

bakamamasından kasıt, hakimin görevli ve yetkili olmasına rağmen bir davanın 

tahkikatında, yargılamasında ve hükme bağlanmasında hazır bulunamamasıdır. Kanunun 

anılan 28. maddesi uyarınca hakim; 

kendisine ait olan veya doğrudan doğruya dolayısıyla ilgili bulunduğu davalara 

bakmaktan memnudur, 

iki taraftan birinin vekili veya vasisi veya kayyımı sıfatı ile hareket ettiği davalara 

bakmaktan memnudur, 

dava sırasında yönetim kurulunda bulunduğu derneğe, belediyeye veya diğer bir 

tüzel kişiye ait davalara bakmaktan memnudur. 

 

Hakimin kendisine ait olan davadan kastedilen, hakimin taraf olduğu, davacı veya 

davalı sıfatı ile hareket ettiği dava demektir.84 Doğrudan veya dolayısıyla ilgili dava” ise 

                                                 
82 Ejder Yılmaz, Hukuk Sözlüğü, 7.bs., Yetkin Yayınları, Ankara, 2002,s.875. 
83 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.80; Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri, s.78-79. 
84 Bilge-Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,s.213. 
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dava sonunda verilecek hükmün hakimin şahsını da etkilemesi durumudur.85 Bir dava 

sonucunda davacı veya davalını hakime rücu hakkı doğuyorsa, bu dava hakimle ilgili 

davadır. Dava sonucunda verilecek hüküm neticesinde hakim bir menfaat elde edebilecek 

veya bir zarara uğrayacaksa, dava dolayısıyla hakimle ilgilidir. Hakim bu davalara 

bakamaz ve çekinmek zorundadır. 

 

Hakim aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşinin taraf olduğu davalara 

bakamaz. Kanunda “karısının” ibaresi bulunmaktaysa da, günümüzde artık kadınların da 

hakim olabildikleri gözönünde bulundurularak bu ibarenin “eşinin” şeklinde anlaşılması 

gerekmektedir.86 Evliliğin Medeni Kanun’a uygun bir şekilde kurulmuş olması gereklidir. 

Evlilik ilişkisinin boşanma ya da butlan sebebiyle sona ermiş olması halinde dahi hakim 

eski eşinin taraf olduğu davaya bakamaz. Hakim ile taraflardan birinin birlikte yaşaması 

durumu sözkonusu ise bir evlilik ilişkisi bulunmadığından, bir yasaklılık sebebi değil, bir 

ret sebebi sözkonusu olur. 

 

Hakim kan yönünden anne,baba,dede,babaanne,çocuk,torun ve torunlarının 

çocuklarının taraf olduğu davalara, kaynana ve kayınpederin taraf olduğu davalara 

bakamaz. Üçüncü dereceye kadar kan yönünden civar hısımlarının yani, kardeşinin, 

amcasının, dayısının, halasının, teyzesinin ve yeğeninin davasına bakamaz. İkinci dereceye 

kadar olan sıhri hısımlarının davalarına evlilik ortadan kalkmış olsa bile bakamaz. Yani 

hakim kayınbirader ve baldızının taraf olduğu davadan cekinmek zorundadır. 

 

Hakim ile taraflardan birinin iradi temsilcisi (vekili, avukatı) arasında yakın 

hısımlık bulunması durumunda hakimin davaya bakmaktan memnu olup olmadığına ilişkin 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu eksiklik Avukatlık Kanunu’nun 13. maddesi ile 

giderilmiştir.87 Bir hakimin eşi, sebep veya nesep itibari ile usul veya füruundan veya 

ikinci dereceye kadar hısımlarından olan avukat, o hakimin baktığı dava ve işlerde 

avukatlık edemez. Avukatlık Kanunu’nun 13. maddesinde yazılı derecede akrabası olan 

kişinin hakim olarak görev yaptığı mahkemede dava takip eden avukata disiplin cezası 

verilir. Ayrıca, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 61. maddesi uyarınca davaya 

vekalet deruhte etmesine kanunen imkan bulunmayan vekil mahkemeye kabul olunmaz. 
                                                 
85 Bilge-Önen,Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s.213. 
86 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.80; Bilge-Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 
s.213. 
87 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü ElKitabı, s.64-65. 
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Dolayısıyla hakim ile bu derecede akrabalık bağı bulunan vekilin avukatlık yapmasına 

imkan yoktur. Ancak, görüldüğü üzere bu durum hakimin davaya bakmaktan memnu 

olduğu hallerden değildir ve herşeye rağmen böyle bir durum vukubulursa hakim istinkafa 

mecbur değildir.Kanunun 28/2 maddesindeki yakın akrabalık durumları madde içeriğinden 

de anlaşılacağı üzere sadece davanın tarafları için sözkonusudur.88 

 

Hakimin dava sırasında yönetim kurulunda bulunduğu derneğe, belediyeye veya 

diğer bir tüzel kişiye ait davalara bakamayacağına ilişkin hükmün de uygulama kabiliyeti 

bulunmamaktadır.89 Zira, Anayasa’nın 140. maddesinin 5. fıkrası uyarınca hakimler ve 

savcılar, kanunda belirtilenlerden başka resmi ve özel hiçbir görev alamazlar. 

 

Hakim taraflardan birisinin vekili, vasisi veya kayyımı sıfatıyla hareket ettiği  

davalardan çekinmek zorundadır. Kanun kanuni müşavirden bahsetmediğine göre hakimin 

taraflardan birinin kanuni müşaviri olarak hareket ettiği davalar memnuiyet sebebi değil 

olsa olsa ret sebebi olabilir. 

 

Hakimin aynı davada taraflardan birinin vekili olarak hareket ettiği durumda, 

davanın görüldüğü mahkemeye hakim olarak atanmışsa bu davadan çekinmek zorundadır. 

Taraflardan birinin aynı davada vekilliğini yapmış olan hakimin davaya bakamamasının 

sebebi dava hakkında başka bir görevle görüş bildirmiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

 

5. Çekinme Usulü 

Hakim yukarıda belirtilen hallerde davaya bakamaz ve kendiliğinden davaya 

bakmaktan istinkaf etmek zorundadır. Taraflar da her zaman hakimin davaya 

bakamayacağını, bu nedenle istinkaf etmek zorunda olduğunu ileri sürebilirler. Hukuk 

Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca davaya bakması yasak olan hakim 

iki tarafı teşkil edenlerin hepsinin açık ve yazılı muvafakatleri ile davaya bakabilir, ancak 

hakim böyle bir durumda dahi davaya bakmaktan istinkaf edebilir. Davaya bakması yasak 

olan hakim tarafların yazılı muvafakatleri olmamasına rağmen davaya bakmaya devam 

ederse, çekinme sebebinin doğduğu tarihten itibaren yapılmış olan tüm işlemler üst 

                                                 
88 “...hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi sebeplerinin davada taraf olanlar ile hakim arasındaki 
hadiselere münhasır kalacağı ve bunun taraflar dışında avukata teşmil edilemeyeceği şüphesizdir.” Danıştay 
9.Dairesi’nin 18.06.1970 tarih ve E. 1970/28 sayılı kararı, DD, sy.2, s.259. 
89 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.65; Bilge-Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 
s.213. 
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mahkemenin kararı ile iptal olunabilir. Ancak iptal edilecek olan mahkeme işlemleridir 

yoksa taraf işlemleri geçerliliğini korur.90  

Hakim çekinme sebebinin doğduğu andan itibaren kendiliğinden davanın her 

aşamasında çekinebilir.Davaya bakması yasak olan hakimin vermiş olduğu hüküm 

kesinleşmiş ise ya da temyiz edilmemiş ise ya da temyiz edilmesine rağmen temyiz 

aşamasında durum farkedilmemiş ise hükmün iptali için yargılamanın yenilenmesi yoluna 

gidilebilir. Yargılamanın yenilenmesi  süresi de kaçırılmış ise, davaya bakması yasak olan 

hakimin vermiş olduğu hükmün iptali istenemez.91  

 

Üst mahkeme davaya bakması yasak olan hakimin yaptığı işlemleri ve verdiği 

hükmü re’sen de iptal edebilir. 

 

Çekinmesi gerekip de çekinmeyen ve bu işlemleri üst mahkeme tarafından iptal 

edilen hakim sebep olduğu yargılama giderlerine mahkum edilir. Ancak doktrinde 

Yargıtay’ın hüküm mahkemesi olmadığından Yargıtay’ın hakimi yargılama giderlerine 

mahkum edemeyeceği, bunun gerçekleşebilmesi için hakim aleyhine “hakimin mesuliyeti” 

hükümlerine göre dava açılması gerektiği kabul edilmektedir.92 

 

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 33. maddesi uyarınca, toplu 

mahkemelerde bir başkan veya üyenin davaya bakmaktan çekinmesi durumunda , çekinme 

isteğinde bulunan başkan veya üyenin katılmadığı bir oylama ile durum karara bağlanır. 

 

Kanunda Yargıtay başkan ve üyelerinin davaya bakamaması hususunda ayrı bir 

düzenleme mevcut değildir. Hakimler için sözkonusu olan çekinme sebepleri Yargıtay 

Başkan ve üyeleri için de sözkonusu olduğundan taraflarca talep edilmese dahi, şahsında 

çekinme sebepleri gerçekleşen başkan veya üye temyiz ve karar düzeltme incelemesine 

katılamazlar ve çekinmek zorundadırlar. Daire çekinmesi gereken başkan veya üyenin 

katılımı ile toplanır ancak çekinme isteğinin görüşüleceği oylamaya ilgili başkan veya üye 

katılamaz.93 

 

                                                 
90 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.66. 
91 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.66. 
92 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku s.120. 
93 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı ,s.85. 
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Başkan veya üyeler, temyiz ya da karar düzeltme incelemesi sonuçlanıncaya kadar 

incelemenin her aşamasında davadan çekinebilirler.Çekinmesi gerekirken çekinmeyip 

karar düzeltme incelemesine katılan başkan veya üyenin katılımı ile verilmiş olan karar 

düzeltme kararları aleyhine yapılabilecek herhangi bir şey yoktur. 

Davaya bakması yasak olan bir başkan veya üye, tarafların açık ve yazılı 

muvafakatleri ile temyiz veya karar düzeltme incelemesine katılabilir. 

 

Hakimin davaya bakmaktan çekinme kararları temyiz edilemez. Oysa, çekinme 

kararları görevsizlik ve yetkisizlik kararları gibi nihai kararlardır ve hakimin çekinme 

sebeplerine uygun hareket edip etmediğinin denetlenebilmesi mümkün olmalı ve temyiz 

edilebilmelidir.94 

 

6. İdari Yargıda Hakimin Reddi ve Memnuiyeti 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 56. ve 57. maddeleri Danıştay’da ve 

Mahkemelerde uygulanacak çekinme ve ret usulünü düzenlemiştir. Ancak bu konuda 2577 

sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda hüküm bulunmaması veya boşluk bulunması 

durumunda bu kanunun 31. maddesi ile yollama yapılan Hukuk Muhakemeleri Usulü 

Kanunu uygulanacaktır. 

 

a. Danıştay’da Çekinme ve Ret 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda Danıştay ile mahkemelerde hakimin 

çekinmesine ve reddine ilişkin özel düzenlemeler bulunmaktadır. 

 

İYUK’nun 56. maddesinde hem Danıştay başkan ve üyeleri ile tetkik hakimleri 

vesavcıların çekinme veya reddi hallerinde bu istemlerin incelenme usulleri gösterilmekte 

hem de çekinme veya ret istemlerinin kabulü halinde işin esasına bakacak kurul belirlemesi 

yapılmaktadır. 

 

1. fıkraya göre Danıştay’ın herhangi bir dairesinde görülmekte olan bir davada, o 

daire başkan veya bir üyesinin davadan çekinmesi veya reddi halinde bu istem çekinen 

veya reddedilen başkan veya üyenin katılmadığı o daire kurulunca incelenir ve karara 

                                                 
94 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı ,s.84. 
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bağlanır. Kurul o dairede bulunan fazla üyenin katılımıyla, eğer o dairenin fazla üyesi 

yoksa diğer dairelerden alınacak üyelerin katılımı ile olur. Çekinme veya ret istemini 

inceleyen kurul bu istemi yerinde görürse o işin esasına da kendisi bakar. 

  

Çekinen veya reddedilenler ikiden fazla ise bu husustaki istem idari dava daire 

başkan ve üyeleri için İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nda, vergi dava dairesi başkan ve 

üyeleri için Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nda incelenir. Çekinen veya reddedilen 

başkan ve üyeler bu kurullara katılamazlar. Üye noksanı diğer dava dairelerinden 

tamamlanır. 

 

İdari ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurullarının toplanmasına engel teşkil edecek 

sayıda ret isteminde bulunulması mümkün değildir. Böyle bir istem reddedilir. Danıştay 

dairelerinde görevli hakim ve savcılarda sebeplerini bildirmek şartıyla davadan çekinebilir 

ya da taraflarca reddedilebilirler. Bu kişilerin çekinme veya ret istemleri o davaya 

bakmakla görevli mahkemece incelenir ve karara bağlanır. 

 

b. Mahkemelerde Çekinme ve Ret 

Tek hakimle görülen davalarda hakimin reddi istemi reddedilen hakimin 

katılmadığı idare veya vergi mahkemesince incelenir. İtiraz üzerine veya doğrudan davaya 

bakmakta olan bölge idare mahkemesi ile idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyelerinin 

reddi istemi, reddedilen başkan ve üyenin katılmadığı bölge idare, idare ve vergi 

mahkemesince incelenir. 

 

İdare ve vergi mahkemelerinde reddedilen başkan ve üye birden çok ise istem bölge 

idare mahkemesince incelenir. Bölge idare mahkemelerinde reddedilen başkan veya üye 

birden çok ise istem Danıştay’ca incelenir. Danıştayca ve bu mahkemelerce ret istemleri 

yerinde görülürse işin esası hakkında da karar verilir. 95 Danıştay’ın ve mahkemelerin bu 

durumlarda işin esasına da bakması bazı sonuçlara yol açmaktadır. 

                                                 
95 “Dosyadaki belgelerin incelenmesinden, davanın önce Edirne İdare Mahkemesinde açıldığı ancak bu 
mahkemenin başkan ve üyelerinin davanın sonucunun dolaylı olarak kendilerini de ilgilendirdiği gerekçesiyle 
davaya bakmaktan çekinmeleri üzerine dosyanın Edirne Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderildiği, bu mahkeme 
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 Şöyleki; Tek hakimle çözümlenecek bir dava, bu davaya bakan hakimin reddi 

isteminin mahkemesince kabulü halinde artık tek hakimle çözümlenecek bir dava olmaktan 

çıkmakta ve kurulca görülecek bir dava haline gelmektedir. 

 

2576 sayılı Kanun bölge idare mahkemelerine bir davaya ilk derece mahkemesi 

olarak bakma görevi vermemiştir. Ancak, idare veya vergi mahkemesinde reddedilen 

başkan ve üye sayısı birden fazla ise ve bölge idare mahkemesi de ret istemini kabul ederse 

bu durumda bölge idare mahkemesi o işin esasına da bakar.Böyle bir durumda bölge idare 

mahkemesi o davanın görümünde görevli ilk derece mahkemesi haline gelir.96 

 

Davaya bakmaktan çekinme halinde diğer bir hakimin görevlendirilmesi ile 

mahkemenin noksan üyesinin tamamlanması veya görevli mahkemenin belirlenmesinde 

aynı hükümler uygulama alanı bulur. 

 

c. Hakimin Reddi Kararlarının Temyizi 

HUMK’nun 36. maddesi uyarınca esas hüküm bakımından temyiz yolu kapalı olan 

dava ve işlerde hakimin reddi istemi ile ilgili merci kararlarının kesin olduğu, buna karşılık 

esas hüküm bakımından temyiz yolu açık bulunan dava ve işlerde ret istemi hakkındaki 

merci kararlarının tefhim ve tebliğinden itibaren yedi gün içinde temyiz edilebileceği 

belirtilmiştir. 

 

İdare ve vergi mahkemelerinin tek hakimle verdiği tüm nihai kararlar itiraza, kurul 

halinde verilen tüm nihai kararlar da temyize konu edilebilir. Yani bu mahkemelerin itiraz 

                                                                                                                                                         
başkan ve üyelerinin de aynı gerekçe ile çekinme kararı almaları nedeniyle dosyanın 2577 sayılı Yasa’nın 57. 
maddesinin 3. fıkrası uyarınca Danıştay’a gönderildiği anlaşılmaktadır. 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin yollamada bulunduğu Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu’nun 28. maddesinin 1. bendinde hakimin kendisine ait olan veyahut doğrudan doğruya 
veya dolayısıyla ilgili olduğu davalarda davaya bakmaktan çekinebileceği hükme bağlanmış olup, konut 
tahsisiyle ilgili bu uyuşmazlıkta verilecek karar davacıyla aynı koşullarda bulunan hakimlerin durumlarını da 
ilgilendirmekte bulunduğundan, Edirne İdare Mahkemesi ve Edirne Bölge İdare Mahkemesince deveye 
bakmaktan çekinilmesi yolunda verilen kararlar usule uygun görülerek işin esasına geçildi.” Danıştay 5. 
Dairesi’nin 15.5.1990 gün ve E.1990/129, K.1990/998 sayılı kararı, DD., sy.81, s.163,1991. 
96 Celal Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu,1993, s.971. 
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ya da temyiz yolu kapalı olan bir davaya bakması sözkonusu değildir.97 Bu durumda bu 

mahkemelerde görülmekte olan bir davada hakimin reddi konusunda verilen merci 

kararları kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde temyiz edilebilir. 

 

Ancak, idare ve vergi mahkemelerinde reddedilen üye sayısının birden çok olması 

durumunda hakimin reddi isteminin bölge idare mahkemesince inceleneceğini ve bu 

istemin bölge idare mahkemesince kabul edilmesi durumunda da bölge idare 

mahkemesinin o işin esasına da bakacağını yukarıda açıklamıştır. İYUK’nun 45. 

maddesinin 5. fıkrasında da bölge idare mahkemesi kararlarının kesin olduğu ve temyize 

konu edilemeyeceği düzenlenmiştir. Hal böyle olunca bölge idare mahkemesince hakimin 

reddi istemi hakkında verilen merci kararlarının temyiz edilip edilemeyeceği tartışma 

yaratabilecek bir konudur. Ancak 45. maddenin tamamen tek hakim tarafından verilen ve 

uyuşmazlığın esasına ilişkin nihai kararların bölge idare mahkemesince itirazen 

incelenmesine ilişkin bir düzenleme olduğu, oysa bölge idare mahkemesince karara 

bağlanan hakimin reddine ilişkin istemin uyuşmazlığın esasına ilişkin olmadığı gözönünde 

bulundurulduğunda bölge idare mahkemesince verilen hakimin reddi istemine ilişkin 

kararların temyize konu edilebileceği söylenebilir. Bu konuda Danıştay daireleri arasında 

da görüşbirliği bulunmamaktadır.98 99 

 

B. DAVANIN İHBARI 

 

Görülmekte olan davanın taraflarından birinin, üçüncü bir kişiye bu davayı haber 

vermesine ve üçüncü kişiden bu davada kendisine yardım etmesini istemesine davanın 

ihbarı denir.100 

 

                                                 
97 Celal Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, s.972. 
98 “Olayda... 1 nci İdare Mahkemesi başkan ve üyelerinin davacılar tarafından reddi isteminin... Bölge İdare 
Mahkemesince incelenerek reddedildiği anlaşılmış olup, Bölge İdare Mahkemesinin bu konuya ilişkin kararının 
Danıştay’da temyizen incelenmesi mümkün bulunmadığından, temyiz isteminin reddine... karar verildi.” 
Danıştay 6. Dairesi’nin 17.4.1986 gün ve E.1986/329, K.1986/410 sayılı kararı. 
99 “Hakimin reddi için, davalı idare vekilince ileri sürülen sebeplerin hiçbirisinin 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu’nun 29. maddesinde sayılan sebeplerden olmaması nedeniyle reddi hakim isteminin 
reddine karar verilmesi gerektiğinden, Bölge İdare Mahkemesince verilen reddi hakim isteminin kabulü 
yolundaki kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 49. maddesi 1. fıkrası uyarınca bozulmasına, 
yeniden karar verilmek üzere dosyanın ...Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine... karar verildi.” Danıştay 
10. Dairesi’nin 17.11.1986 gün ve E.1986/795, K.1986/2080 sayılı kararı. 
100 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.589. 
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Davanın ihbarının iki amacı bulunmaktadır. Davanın ihbarının usul hukuku 

bakımından amacı dava kendisine ihbar edilen üçüncü kişinin, davaya katılarak davayı 

ihbar eden tarafa yardım etmesinin sağlanmasıdır. Davanın ihbarının maddi hukuk 

bakımından amacı ise, davayı ihbar eden tarafın davayı kaybetmesi halinde üçüncü kişiye 

karşı açacağı rücu davasında hakkını daha emin biçimde ileri sürebilmesidir. 

 

HUMK’nun 49. maddesi uyarınca bir dava ancak üçüncü kişi durumunda olan 

kişilere ihbar edilebilir, davanın taraflarına ihbar edilemez. Bir taraf davayı kaybettiği 

takdirde üçüncü bir kişiye rücu hakkı olduğu düşüncesinde ise davayı o üçüncü kişiye 

ihbar edebilir. 

 

1. Davanın ihbarı usulü 

 

Sadece görülmekte olan bir dava ihbar edilebilir. Çünkü ancak görülmekte olan bir 

davaya müdahale mümkündür veya ancak görülmekte olan bir davada kendisine dava ihbar 

edilen tarafın gelip ihbar edeni temsil etmesi mümkündür. Açılması ihtimali bulunan bir 

davanın üçüncü kişiye bildirilmesi davanın ihbarı olarak nitelendirilemez.101 

 

Davanın ihbarının mahkeme vasıtası ile yapılması şart olmayıp mahkeme dışında 

yapılan ihbar da geçerlidir. Mesela dava noter aracılığı ile de ihbar edilebilir.102 

 

Davayı ihbar eden taraf davayı ihbar ettiği üçüncü kişiye kendi yerine geçip onun 

temsilcisi olarak davayı takip etmesini veya davaya sadece müdahale etmesini ihbar 

edebilir. Üçüncü kişi dilerse davaya müdahale eder, dilerse davayı ihbar eden tarafın 

temsilcisi olarak davayı takip eder. Davanın ihbarı sonucu, üçüncü şahsın yargılamaya 

katılması ile dava onun davası olmaz. Zira üçüncü şahıs ya müdahil olarak ya da ihbar 

edeni temsilen yargılamaya girecektir. Ancak üçüncü şahsın bu yollardan birine göre 

yargılamaya katılabilmesi için ihbar eden tarafından kendisine bir seçim imkanı tanınmış 

olmalıdır.103 

 

                                                 
101 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.590. 
102 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.590. 
103 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,s.385. 
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Kendisine ihbar edilen üçüncü şahıs davaya katıldığı takdirde artık müdahale 

hakkındaki hükümler aynen uygulanır. Ancak üçüncü şahıs yargılamaya davayı ihbar 

edenin temsilcisi olarak girerse dava sonunda verilecek hüküm davanın esas tarafına 

yönelik olarak verilir.104 

 

Mahkeme davanın ihbarı dilekçesinin üçüncü kişiye tebliği için davanın ihbarı 

şartlarının bulunup bulunmadığını inceleyemez, karşı taraf da davanın ihbarına itiraz 

edemez. İhbar üçüncü kişiye sadece bir duyurudan ibarettir. Bu nedenle davanın ihbarı 

mahkeme dışında da yapılabilmektedir.105 

 

Şayet, dava kendisine ihbar edilen üçüncü kişi ihbar üzerine davaya müdahale 

ederse veya ihbar eden tarafın temsilcisi olarak hareket etmek isterse mahkeme davanın 

ihbarı şartlarının bulunup bulunmadığını araştırmakla yükümlüdür. Davanın her halinde 

ihbar caizdir. Bu hüküm “yargılama bitinceye kadar” biçiminde anlaşılmalıdır. Temyiz 

veya karar düzeltme aşamasında davanın ihbarı mümkün değildir.106 

 

2. Davanın İhbar Edilmemesinin Sonuçları 

Tarafın, davayı üçüncü kişiye ihbar etmemiş olması üçüncü kişiye karşı olan rücu 

hakkının düşmesi sonucunu doğurmaz. Yalnız, kendisine karşı rücu davası açılan üçüncü 

kişi, davacının birinci davayı iyi takip etmediği için(kusuru nedeniyle) kaybettiğini ispat 

ederek, kendisine karşı açılan rücu davasının kısmen veya tamamen reddini sağlayabilir. 

Yani, davayı ihbar etmemiş olan taraf, yalnız hilesinden ve ağır kusurundan değil her türlü 

kusurundan sorumlu olur.107 

 

3. İdari Yargıda Davanın İhbarı 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi ile Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göndermede bulunulan müesseselerden biri de 

“davanın ihbarı”dır. 
                                                 
104 “Davalıların talebi üzerine dava, B. A.Ş.’ne ihbar edilmiştir. Bu durumda anılan şirketin dava ihbar edilen 
olmasına rağmen mahkeme ilamında dahili dava olarak gösterilmesi ve aleyhine tahsil kararı verilmesi doğru 
değildir.Zira, bu şirket dava dilekçesinde davalı olarak gösterilmediğinden davada taraf sıfatı yoktur. Usul 
kanunu hükümlerine göre de davada taraf olmayan bir kimsenin lehine veya aleyhine hüküm tesis edilmesi 
mümkün değildir.” Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 19.11.1992 tarihli kararı, YKD, 1993/4, s.566. 
105 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,s.384. 
106 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.591. 
107 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.593. 
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Özel hukuk alanındaki uyuşmazlık ve davalarda hakimin pasif bir konumda olması 

ve taraflarca ileri sürülen iddia ve savunmalarla ve getirilen delillerle bağlı bulunması 

nedeni ile yargılama sonucunda verilecek kararla olumlu ya da olumsuz yönde 

etkilenebilecek olan üçüncü kişilerin de davaya katılmasına ve dava ile ilgili iddia ve 

savunmalarda bulunarak deliller getirmelerine olanak tanınmak istenmiş ve bu amaçla da 

davanın üçüncü kişilere ihbarı ve üçüncü kişilerin de davaya katılmasına ilişkin hükümler 

konulmuştur.108 

 

Davanın ihbarı müessesesi HUMK 49. maddesinde “iki taraftan biri, davayı 

kaybettiği takdirde üçüncü şahsa rücu hakkı olduğu mülahazasında bulunursa, makamına 

kaim olarak davayı takip veya davada üçüncü şahıs sıfatıyla kendisine iltihak etmesi 

lüzumunu o şahsa ihbar edebilir” şeklinde düzenlenmiştir. 

 

Anılan maddede davanın ihbarı tanımlanmamış, ihbarın hangi amaçla ve yolla 

yapılacağı belirtilmiştir. 

 

İhbar ile davanın taraflarından biri, davayı kaybettiği takdirde üçüncü şahsa rücu 

düşüncesinde ise bu hakkını kullanabilmek için ihbarda bulunulan şahıstan kendisine 

yardımcı olmasını amaçlamakta, davayı kendi adına takip veya davaya katılmasını 

isteyerek davadan kendi lehine bir sonuç çıkmasını istemektedir. 

 

Davanın ihbarı ile davaya katılma büyük benzerlikler içermekle birlikte aralarında 

bazı önemli farklar mevcuttur. Davaya katılma üçüncü şahsın arzu ve insiyatifiyle olduğu 

halde, davanın ihbarı, doğrudan taraflardan birinin uyarısı ile gerçekleşir. Üçüncü kişi 

ihbarda bulunanın yerine geçerek davayı takip ederse davanın tarafı değil temsilcisi 

olur.Davaya katılması durumunda ise katıldığı tarafın temsilcisi değil yardımcısı olur. 

 

 Davanın her aşamasında ihbar mümkündür. İhbar ile üçüncü kişiye ya ihbar eden 

tarafın yerine geçerek davayı takip etmesi ve yürütmesi, ya da davaya katılması bildirilir. 

Üçüncü kişi, taraf yerine geçerek davayı yürütmeyi kabul ederse davanın tarafı olmaz, 

sadece davanın tarafını temsil eder. Üçüncü kişi davaya katılarak davayı yürütür ise ihbar 

edenin yardımcısı olarak hareket eder ve davaya katılmanın kuralları uygulanır. 

                                                 
108 Günday, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı”, s.3. 
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Üçüncü kişi ihbar üzerine davayı takip veya davaya katılma zorunda değildir. 

İhbarda bulunan ihbar tarihinden itibaren üçüncü şahsa karşı hile ve ağır kusurundan dolayı 

sorumlu olup, davayı kaybetmesinden dolayı başkaca sorumluluk yüklenemez. 

 

Daha önceki 521 sayılı Danıştay Kanunu’nun 88. maddesinde yer almayan 

“davanın ihbarı” müessesesi 2577 sayılı Kanun ile idari yargı usulüne girmiştir. 

 

İhbarın, davanın görüldüğü mahkemeye hitaben yazılmış dilekçeyle yapılması ve 

dilekçe sayısının davadaki taraf sayısından bir fazla olması gerekmektedir. Davanın her 

aşamasında ihbar mümkün olup yargılama bittikten sonra ve temyiz aşamasında ihbar 

mümkün değildir. Ancak kararın temyizen incelenmesi sonucunda dosya mahkemesine 

geri gönderilirse mahkemece dava hakkında yeni bir karar verilinceye kadar ihbar 

mümkündür.109 

 

İdari yargılama usulünde ihbar ile güdülen amaç, ihbarda bulunulan kişiden, 

ihbarda bulunan tarafa hukuki yardımda bulunulmasının ve davanın kazanılmasının 

istenmesidir. 

 

Aslında bu amaç, idari yargılama usulünün yazılı soruşturma sistemini 

benimsemesi ve bu sistemde yargılamanın yapılmasında tarafların değil yargı merciinin 

insiyatif sahibi olması ve hakimin re’sen araştırma yetkisi olması sebebiyle davanın ihbari 

müessesesi olmadan da gerçekleşir. Bu nedenle ihbar müessesesinin idari yargının kendine 

has özelliği sebebiyle çok dar bir çerçevede yer alması gerektiği söylenebilir.110 

 

İdare yüklendiği kamu hizmetlerini yürütmek için kendine has kurallar içinde 

hareket eder ve bu çerçevede eylemlerde bulunur ve işlemler tesis eder. Bunların yargı 

denetimi kendine has usul kuralları ile yapılır. İdari yargılama usulüne ilişkin kurallar 

kamu yararını sağlama açısından yönlendirici, basit ve süratli olmalı ve kamu hizmetini 

aksatmamalıdır.111 

 
                                                 
109 Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu,s.743. 
110 M.İlhan Dinç, Turgut Candan, “İdari Yargılama Usulünde Davanın İhbarı(Duyurulması), Danıştay Dergisi, 
sy.84-85, 1992, s.5. 
111 Dinç,Candan, “İdari Yargılama Usulünde...”, s.5. 
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Medeni Yargılama usulünün uygulandığı özel hukuk alanındaki davalarda taraflar 

eşit statüde ve özel hukuk kişisi olarak eşit hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu itibarla 

davanın taraflarca yürütülmesi ve hakimin adeta hakem rolü oynaması esastır. Hakimin 

kamu düzenine ilişkin konular ve belli hususlar dışında re’sen araştırma yapma yetkisi 

yoktur. 

 

Yargılama usulleri, bu usuller uygulanarak çözümlenecek davaların nitelik ve 

amaçlarına göre şekil alır ve buna göre düzenlenir. İdari davalar idarenin yargısal 

denetimini gerçekleştirme amacını güttüğünden idari yargılama usulüne ilişkin kurallar da 

bu amaca göre şekillenmelidir.İdari yargının amacına ters düşen kurallar idari yargılama 

usulünde yer almamalıdır.112 Türk idari yargılama usulünde baştan beri yazılı soruşturma 

sistemi benimsenmiştir. Bu sistemde yargılamayı taraflar değil, hakim yönetmekte ve 

yönlendirmektedir. Hakim araştırma ve soruşturma işlemlerini kendisi ve re’sen yapar. 

Taraflar iddia ve savunmada bulunduktan sonra insiyatif hakime geçer. Soruşturma, ara 

kararı, keşif, bilirkişi incelemesi, bilgi ve belge isteme gibi usuli işlemleri hakim yapar. Bu 

açıdan bakıldığında taraflara insiyatif tanıyan ihbar müessesesinin idari yargılama usulüne 

yabancı olduğu görülebilir. Hatta davayı kendi adına takip etmek üzere davanın üçüncü 

şahsa ihbarını düzenleyen HUMK.’un 49. maddesinin idari yargılama usulünde hiç yer 

almaması gerektiği söylenebilir.113 Aslında hakime re’sen raştırma yetkisinin tanınması ile 

ihbar müessesesinden elde edilmek istenen amaç gerçekleşir. 

 

İdari yargılama usulünde hakim, tarafların getirdiği delillerle bağlı değildir. Böyle 

olunca ihbar yoluya davayı takip eden veya davaya katılanın getirdiği delil de hakim için 

bağlayıcı değildir. İdare hakimi davanın sonucunu etkileyebilecek her türlü bilgi ve belgeyi 

getirtip, inceleyerek değerlendirebilir. 

 

İdari yargıda hakim, idarenin idari işlem veya eylemin hukuka uygunluğunun 

denetiminde, tarafların ileri sürdüğü hukuki ve maddi delillerle bağlı değildir. Bu nedenle 

denetime konu idari işlem veya eylemin hukuka uygunluğu konusunda bir yargıya 

varabilmek için üçüncü kişilerin doğrudan yardımına veya üçüncü kişilerin davayı takip 

etmesine veya davaya katılmasına gerek yoktur. Zaten denetimin gerektirdiği tüm inceleme 

ve araştırmanın idari yargı yerince yapılmamış olması kararın bozulmasını gerektirir. İdare 

                                                 
112 Dinç,Candan, “İdari Yargılama Usulünde...”, s.6. 
113 Dinç, Candan, “İdari Yargılama Usulünde...”, s.6. 
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hakimine tanınan bu yetkiler ve bozma yaptırımı Medeni Yargılama Usulünde davanın 

ihbarını gerekli kılan boşluğu doldurur.114 

 

İdari davaların özelliği ve bu davalarda kural olarak davalı tarafın idare olması 

nedeni ile ihbar müessesesinin salt HUMK’un 49. maddesinde yer alan şekli ile idari 

yargıda uygulanması mümkün değildir. Bir iptal davasında, davalı idarenin üçüncü bir 

şahsa “rücu hakkı” olduğunu düşünerek ihbarda bulunması iptal davası ile güdülen amaca 

aykırıdır. İdari yargı yerlerinde kural olarak kişilere karşı, davalı idare ile birlikte olsa bile 

dava yürütülemez. İdare de davanın ihbarından yararlanarak davada kendi yerine geçmek 

üzere ve kendini temsilen başka kişiyi koyamaz.115 

 

İdarenin kendi tesis etmiş olduğu idari işlemin hukuka uygunluğunun denetiminde, 

kendi işleminin hukuka uygunluk nedenlerini ortaya koymak bakımından davayı bir başka 

idareye ya da bu işlemin yararlanıcısı durumundaki kişi ya da kişilere ihbar etmesi 

düşünülemez. 

 

Danıştay ise aksi görüştedir. “...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. 

maddesinde “davanın ihbarı” konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yollama 

yapılmakta ve adı geçen yasanın 49-52. maddelerinde de davanın ihbarı müessesesi 

düzenlenmiş bulunmaktadır. 

 

Sözü geçen maddelerin birlikte incelenmesinden anlaşılacağı üzere, davanın ihbarı 

ile ihbarda bulunan taraf ihbarda bulunandan görülmekte olan bir davada, davaya katılarak 

kendisine hukuki yardımda bulunmasını ve ortak hukuki çıkarları ilgilendiren davanın 

kazanılması için kendisiyle birlikte çaba sarfedilmesini istemektedir. 

 

HUMK.’un düzenlemesine göre davanın ihbarının mahkeme kanalıyla yapılmasına 

gerek olmayıp, görülmekte olan davanın her halinde ihbar caizdir. Taraflardan birinin 

yöntemine uygun biçimde düzenleyeceği dilekçe ile doğrudan doğruya davanın ihbar 

edileceği kişi ya da kuruluşa göndermekten ibaret olup, mahkemenin bu konuda ayrıca bir 

karar alması gerekmediği gibi ihbar isteminin hukuken haklı olup olmadığını inceleyip bu 

                                                 
114 Dinç, Candan, “İdari Yargılama Usulünde...”, s.7. 
115 Dinç,Candan, “İdari Yargılama Usulünde...”, s.7. 
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istemin kabulü ya da reddi yolunda bir karar vermesi de anılan yasa hükümleri karşısında 

olanaklı ve uygun değildir.  

 

Açıklanan hukuksal duruma göre davalı idarenin davanın Maliye Bakanlığına 

ihbarını içeren dilekçesinin idare mahkemesince adı geçen bakanlığa tebliğ edilmesi 

gerekirken bu yola gidilmemesinde ve yasaya aykırı olarak ihbar isteminin reddine karar 

verilmek sureti ile davanın sonuçlandırılmasında usule uyarlık görülmemiştir...”116 

 

Ancak Danıştay kimi kararlarında davanın ihbarına ilişkin talepleri 

değerlendirmekte ve bazı durumlarda ise reddedebilmektedir. Bu durumun HUMK’nun 49 

maddesi ile uyum içinde olduğu söylenemez. İYUK’nun 31. maddesinde 3622 sayılı 

Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca davanın ihbarının mahkeme tarafından re’sen 

yapılacağı düzenlenmiş olsa da Danıştay’ın yukarıda belirttiğimiz tutumu İYUK’nda 

gerçekleştirilen dönemden önceye de rastlamaktadır.117 

 

Yine Danıştay, davanın gelişimi sebebi ile davanın üçüncü kişiye ihbar edilmesi 

gerekirken mahkemece bu ihbarın yapılmamasını usul ve kanun hükümlerine aykırı 

görmekte ve bu yöndeki kararları bozmaktadır.118  

 

 İhbar sadece üçüncü kişinin davaya “feri müdahil” olarak katılmasına yönelik de 

mümkün olabilir. Bu durumda üçüncü kişi müdahale dilekçesi ile başvurur, kabul edilirse 

davaya katılır.119Katılmaya ilişkin kurallar uygulanır. Danıştay bir kararında, 

“...davacı ikinci arzuhalinde Adliye Vekaletinin davaya müdahalesini istemekte 

bulunmuşsa da Hukuk Usulü Muhakemelri Kanunu hükümlerine nazaran kendisine dava 
                                                 
116 Danıştay 5. Dairesi’nin 17.11.1993 tarih ve E. 1991/50, K. 1993/4530 sayılı kararı, Danıştay Dergisi sy.89, 
s.298-299. 
117 “Davacı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinin gönderme yaptığı Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Yasası’nın ilgili kuralları uyarınca eski eserin korunması amacıyla ve ilgisi nedeniyle 
davanın Kültür ve Turizm Bakanlığına ihbar edilmesi istenmişse de, işbu davada yürütmenin durdurulması 
istemlerinin karara bağlanabilmesi için Dairemizin ara kararıyla iki kez anılan Bakanlıktan davacıya ait eski 
eserle ve eski eserin koruma alanıyla ilgili açıklama istenmiş bulunması karşısında sözü geçen bakanlığın dava 
hakkında yeterince bilgisi bulunduğu cihetle istemi reddedilerek işin esasına geçildir.” Danıştay 6. Dairesi’nin 
25.10.1983 tarih ve E.1981/740, K.1983/3285 sayılı kararı. 
118 “...Olayda davacının kiracı olduğu “hasarsız” tespit işleminin iptal edilerek idare mahkemesince verilen karar 
doğrultusunda dava konusu taşınmazın “ağır hasarlı” olarak tespit edilmesi durumunda ...bu nitelikteki bir 
taşınmazın yıktırılmasının gündeme gelebilecek olması ve böyle bir sonucun kiracıdan daha çok ev sahibini 
etkileyecek olması nedeniyle davanın konut malikine de ihbar edilerek davaya katılımının sağlanması suretiyle 
oluşturulacak dosyaya göre karar verilmesi gerektiği açıktır. Bu durumda ev sahibinin davaya katılımı 
sağlanmadan idare mahkemesince verilen kararda usul ve yasa hükümlerine uyarlık görülmemiştir.” Danıştay 
11. Dairesi’nin 12.07.2005 tarih ve E.2005/1023 ve K.2005/4242 sayılı kararı, DD., sy.111. 
119 Dinç, Candan, “İdari Yargılama Usulünde...”, s.7. 
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ihbar olunan üçüncü şahsın ihbar edene iltihak ve davaya müdahale eylemesi kendi 

ihtiyarına müteallik hususattan bulunmakla, müşarünileyh vekaletin davaya müdahaleye 

icbar edilemeyeceği tabii bulunmuş...” olduğuna işaret ederek davanın ihbarı yoluna idari 

yargıda da başvurulabileceğini benimsemiştir.120 

 

İhbar ancak üçüncü kişilere yapılabilir ve ancak açılmış bir dava dolayısı ile 

yapılabilir. Dava açılmadan ya da dava karara bağlandıktan sonra ihbar yoluna gidilemez. 

 

Duyurma davanın her aşamasında yapılabilir, özel bir süresi yoktur. Davanın ihbarı 

davaya katılma isteminin kabulü anlamına gelmez. İlgilinin davaya katılmasının 

mahkemece kabul edilmesi gerekir.121 

 

Görülmekte olan bir davanın üçüncü kişiye ihbarının davaya katılması biçiminde ve 

fer’i müdahil olarak kabulünde sakınca olmadığı söylenebilir. Ancak bu durumda dahi 

HUMK.’na yapılan atıftan vazgeçilmeli, idari yargılama usulüne ters düşmeyen bir ihbar 

halinin İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda ayrıca düzenlenmesi gerekir. Ayrıca idari 

yargıda amaç idarenin etkin bir biçimde denetlenmesi olduğundan , ihbar üzerine katılanın 

katıldığı tarafın istem sonucunu değiştirmemek koşulu ile ondan bağımsız hareket 

etmesine; örneğin yürütmenin durdurulması, duruşma isteminde bulunabilmesine ya da 

kanun yollarına başvurabilmesine olanak tanınması yerinde olacaktır.122 

 

C.BİLİRKİŞİ 

1. Giriş 

 

 

Bir vakıanın tespiti ya da açıklığa kavuşturulmasında uzmanlığından yararlanılan 

bilirkişi kurumu, yargılama usulüne ilişkin kanunlarımızda düzenlenmiştir. Bu 

düzenlemeler içerisinde yer alan bilirkişi, hakimin yardımcısı konumundadır. Bu konuda 

bir Yargıtay kararında; “bilirkişinin görevi hakime yardımcı olmaktır” denilmektedir.123 

Bilirkişinin, ihtilafların çözümünde bilgi ve tecrübesinden faydalanılan kişi olmasının 
                                                 
120 Danıştay 5. Dairesi’nin 21.2.1940 tarih ve E.1939/1979, K.1940/102 sayılı kararı, Danıştay Kararlar 
Dergisi, sy.13, s.63. 
121A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdari Yargılama Hukuku, Turhan Kitabevi,Ankara,1999, s.855-856.  
122 Günday, “Hukuk Üsulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin...”,s.3. 
123 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin,02.12.1982 tarih ve 1982/7303 E., 1982/11153 K sayılı kararı,ABD., 1983/2, 
s.98. 
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yanında hakimdeki eksik özel ve teknik bilgilerin giderilmesinde yardımcılık görevini 

üstlenmesi bakımında da önemli bir yeri vardır. 

 

Bilirkişinin, bir vakıanın tespiti ya da açıklığa kavuşturulmasında uzmanlığından 

yararlanılan ve hakime ihtilafların çözümünde yardımcı olan kişi olması nedeniyle, kendi 

meslek alanında özel veya teknik konular bakımından uzman bir kişi olması gerekir. 

 

Usul Kanunlarımızda, mahkemelerin, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi 

gerektiren konularda bilirkişiye başvurabileceği açıkça belirtilmiştir (HUMK, M.275, 

İYUK. M.31). Ancak şunu belirtmek gerekir ki, mahkemelerin her konuda bilirkişiye 

başvurabilmesi mümkün değildir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuk 

bilgisiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulmaz. Bu gibi 

durumlarda, hukuksal sorunlar, yargılama safhasında hukuk kuralları içinde hakim 

tarafından çözülür. Ancak çok karmaşık ve çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren 

sorunların çözümünde bilirkişiden faydalanmak gerekir. 

 

Hukuk ve Ceza Usulünde davanın taraflarının talebi ile de bilirkişiye başvurulması 

mümkün iken, İdari Yargıda, tarafların talebi ile bilirkişiye gidilmesi mümkün değildir. 

Ancak, hakim tarafından re’sen bilirkişiye başvurulması olanağı vardır. (İYUK, M.31/II). 

 

2. Bilirkişi Kavramı 

 

Usul Kanunlarımızda, bilirkişi tanımı yapılmamakla beraber bilirkişi kurumuna 

ilişkin bir takım unsurlara yer verilmiştir. Bu hususta HUMK. 275. maddesinde 

“Mahkeme, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde, bilirkişinin oy ve 

görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi 

ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenmez” hükmü yer almaktadır. Bu 

hükümden yola çıkarak bilirkişiyi “aydınlanmasında karşılaşılan ve çözümü özel ve teknik 

bilgiyi gerektiren ve genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olmayan konularda, 

hakim tarafından bilgi ve görüşüne başvurulan uzman kişi” olarak tanımlamak 

mümkündür.124 

                                                 
124 Bu konuda farklı tanımlamalar için bkz. Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,s.647; Yavuz Alangoya, 
Medeni Usul Hukuku Esasları, İstanbul, 2000, s.313; B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku, 
Ankara, 1997, s.407; İ.E.Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri, İstanbul, 1975, s.652. 
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Bilirkişi, hakimin hukuk bilgisi ve formasyonuyla çözüme ulaşamadığı konularda, 

kendi özel ve teknik bilgisine dayanarak inceleme yapar ve yaptığı inceleme sonucu 

vardığı sonuçları mahkemeye bildirir. Yani kısacası bilirkişi, bir vakıanın tespiti veya 

açıklığa kavuşturulmasında hakime yardımcı olur. Bu anlamda hakim karar veren, bilirkişi 

ise ona yardım edendir. 

 

Ancak, hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi 

mümkün olar konularda bilirkişiye başvurulması mümkün değildir. Bu konuda Yargıtay 

bir kararında, “Uyuşmazlığın genel niteliği dikkate alındığında mera yönünden yapılan 

araştırma ve uygulama yetersiz olduğu gibi, HUMK,’un 275’maddesi hükmüne göre, 

çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün 

alınması gerekir. Hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi 

mümkün konularda bilirkişi dinlenmez. Bu olgu göz ardı edilerek davalı tarafın miras 

katibinin bilirkişi olarak tayini, takdir edilen ücretin hüküm yerinde hazineye yükletilmiş 

olması doğru değildir.” diyerek hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile 

çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişiye başvurulamayacağı açıkça 

belirtilmiştir.125 

 

Bilirkişiye başvurulmasına gerek olup olmadığına hakim karar verecektir. Bu husus 

tamamiyle hakimin takdirine bırakılmıştır. Bu anlamda bilirkişi seçiminde son söz 

hakimindir (HUMK, M.276). Hakim, bilirkişi incelemesine gerek olup olmadığına, olayın 

özelliklerini de dikkate alarak kendisi karar verecektir. Ancak, çözümü özel ve teknik 

bilgiyi gerektiren ve hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuk bilgisiyle sonuca 

varılamayan hususlarda yargılamanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi açısından 

bilirkişi incelemesinin yaptırılması gerekir. Bu hususta Yargıtay, bir kararında: “Çözümü 

özel ve teknik bir bilgiyi gerektiren uyuşmazlıkta mahkemenin bilirkişi yerine geçerek 

kusur oranını tespit yoluna gitmesinde isabet yoktur” diyerek bu hususa açıklık 

getirmiştir.126  

 

                                                 
125 Yargıtay 7.Hukuk Dairesi’nin, 20.06.1995 tarih ve 1994/3644 E., 1995/7093 K sayılı kararı,YKD., C.21, sy. 
8, s.1218 
126 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 21.10.1991 tarih ve 1990/8857 E., 1991/8988 K. Sayılı kararı,YKD., C.18, s.2, 
264. 
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Bilirkişilerin, Adli hizmetlerinin ifasına ya da işleyişine katkı sağlamaya yönelik, 

asli, sürekli, kesintisiz ve kamu yararı temeline dayalı bir görev yani kamu görevi 

yaptıkları söylenebilir.127 

 

Hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hakim tarafından oy ve görüşüne başvurulan 

bilirkişiler, adli bir kamu görevi yapmaktadırlar. Bu hususta bir Yargıtay kararında açıkça 

belirtildiği gibi, bilirkişilerin, Türk Ceza Kanunu M. 279/I.b.2’de, “adli bir amme vazifesi 

gören kimse memur sayılır” hükmü kapsamında ve ceza hukuku uygulamasında memur 

sayılması gerektiğine hükmedilmiştir.128 

 

3.Bilirkişinin Nitelikleri 

 

 a. Uzmanlık 

  

 Kanunlarımızda açıkça belirtildiği gibi bir davada bilirkişiye ancak “çözümü 

hakim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren durumlarda” gidilebilecektir. 

Buradan da anlaşılacağı üzere bilirkişinin özel bir konuda veya teknik bir alanda bilgi 

sahibi olması yani kısacası bu alanlarda uzmanlık bilgisine sahip olması gerekmektedir. 

Bilirkişi, görüşüne başvurulan husus hakkında özel ve teknik bilgisine dayanarak inceleme 

yapar ve böylelikle hukuki uyuşmazlıkların çözümünde hakime yardımcı olur. Bu alanda 

hakimin genel ve hukuki bilgisiyle çözemediği ve çözümü özel ve teknik bilgiyi gerektiren 

durumlarda başvuracağı bilirkişinin karşılaştığı durum karşısında konunun uzmanı olması 

gerektiği Yargıtay kararlarında da açıkça belirtilmiştir. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi bir 

kararında: “Seçilecek bilirkişinin dava konusu hakkında meslek veya deneyim sahibi ya da 

uzman olması asıldır. Öylesine ki, ihtisas dalı konuyla ilgisiz kimse, yanlar üzerinde 

anlaşsa dahi, hakim tarafından bilirkişi olarak görevlendirilemez. Aksine tutum, 

yargılamaya hakimin egemen olması ilkesiyle bağdaşmaz” demiştir.129 

 

 Konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından ve yeterli bilgi birikimine sahip 

olmadan hazırlanmış raporlara dayanılarak verilen mahkeme kararları Yargıtay’ca 

                                                 
127 Süha Tanrıver, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Yükümlülükleri ve Sorumluluğu, Ankara, 2002. s.37 
128 Yargıtay 10.Ceza Dairesi’nin, 26.12.1994 tarih ve 1994/11900 E., 1994/14671 K. Sayılı kararı, YKD., C.21, 
s.4, 681. 
129 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin 14.03.1997 tarih ve, 466/1360 sayılı kararı,YKD., Aralık 1998, C.23, s.12, 
1878-1881. 
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bozulmaktadır. Yargıtay uygulamasında, uzman olmayan bilirkişilerce hazırlanan raporlara 

dayanılarak verilen hükümlerin bozulacağına dair yerleşmiş bir kanaat mevcuttur. Bu 

hususta Yargıtay bir kararında; “Ecrimisil tayini konusunda uzmanlığı belli olmayan polis 

memurundan alınan bilirkişi raporunun, hükme dayanak yapılması usul ve yasaya 

aykırıdır” diyerek bu hususu açıkça belirtilmiştir.130 Bir başka kararda Yargıtay 7.Hukuk 

Dairesi; “Davalı tarafın miras bırakanının mirasçılarının belirlenmesi için sulh hukuk 

mahkemesi zabit katibinin bilirkişi olarak tayin edilmesi usul ve yasa hükümlerine 

tamamen aykırıdır” demiştir.131 

 

 Bir başka kararda Yargıtay 4.Hukuk Dairesi; “Trafik olayından sonra işe el 

koyan trafik polisi tarafından düzenlenen rapor HUMK’un öngördüğü anlamda bir bilirkişi 

raporu olarak kabul edilemez” demiştir.132 Bir başka kararda Yargıtay 4. HD.; “Tedavi 

giderlerinin hesaplanması hususunda doktor yerine Sayıştay denetçisinin Uzman bilirkişi 

olarak seçilmesi usul ve yasaya aykırıdır” demiştir.133 

 

 b. Tarafsızlık 

 

 Görevi, ortaya çıkan ihtilafların çözümünde hakime yardımcı olmak olan 

bilirkişinin bu görevi yerine getirirken hiçbir etki altında kalmaması ve objektif davranarak 

oy ve görüşlerini mahkemeye bildirmesi gerekmektedir. 

 

 Bilirkişinin tarafsızlığını güvence altına alan yemin (HUMK m.276/IV), 

bilirkişinin reddi (HUMK m.277, ), bilirkişilikten çekinme (HUMK m.278/II), bilirkişi 

raporuna itiraz (HUMK m.283) gibi kurumlar bilirkişinin tarafsızlığının korunmasına 

yönelik düzenlemeler içerisinde yer alır.  

 

 

 

 
                                                 
130 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 11.04.1994 tarih ve 1994/4528 E., 1994/5891K. Sayılı kararı, YKD., C.20, 
s.10, 1610. 
131 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin  20.06.1995 tarih ve 1994/3644 E., 1995/7093 K. Sayılı kararı,YKD., C.21, 
s.8, 1218. 
132 Yargıtay  4. Hukuk Dairesi’nin, 11.05.1977 tarih ve 1977/5973 E.  1977/5705 K. Sayılı kararı,YKD., 
1978/10, s.1636. 
133  Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin  02.06.1994 tarih ve 1994/1898 E. 1994/5093 K. Sayılı kararı,YKD., C.20, 
s.9, 1427-1429. 
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4. Bilirkişi İncelemesinin Kapsamı 

 

 HUMK’un 275. maddesinde “mahkeme, çözümü özel veya teknik bilgiyi 

gerektiren konularda bilirkişinin oy ve görüşünün alınmasına karar verir. Hakimlik 

mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda 

bilirkişi dinlenmez” hükmü yer almaktadır. Buna göre bilirkişinin oy ve görüşüne ancak 

hakimin genel ve hukuki bilgisiyle çözüme kavuşturamadığı ve çözümü özel veya teknik 

bilgiyi gerektiren durumlarda başvurulabilir. 

 

Böylelikle gereksiz yere bilirkişiye başvurmanın önüne geçilmiş olur. Yargıtay da 

bilirkişiye gereksiz yere başvurmanın sakıncalarını şöyle ifade etmektedir: “Bilirkişiye 

gereksiz yere başvurulmasıyla, Anayasanın ‘davaların en az giderle ve mümkün olan 

süratle sonuçlandırılması yargının görevidir’ şeklindeki 141/son maddesi ile HUMK’un bu 

konuda hakime mükellefiyet yükleyen 77.maddesi hükmü mahkemece ihlal edilmiş 

olur”.134 

 

 Özel bilgi ve teknik bilgi ayrımında temel ölçütün ne olacağı konusunda 

doktrinde farklı görüşler mevcut bulunsa da bu konuda genel kanaat “teknik bilginin” 

bilimsel bilgiyi kapsayacak şekilde dar anlamlandırılması, “özel bilginin” ise genel hukuk 

bilgisi dışında kalan ve özel uzmanlık gerektiren (ama teknik boyutu olmayabilen) her 

türlü uzmanlık bilgisini kapsayacak şekilde anlamlandırılması gerektiği yönündedir.135 Bu 

anlamda teknik bilgiyi; fizik, kimya, matematik gibi müspet bilimlerin uygulanması 

sonucu ortaya çıkan bilgi, özel bilgiyi ise; hukuk bilimi dışında kalan bilim dallarının 

ortaya koyduğu sonuçlara ilişkin bilgi olarak tanımlamak mümkündür.136 

 

 Bu konuda Yargıtay 4.Hukuk Dairesi bir kararında; “Taahhütlü mektupla 

gönderilen sınav gününü içeren belgelerin tebliğ edilmemesi nedeniyle uğranılan zararların 

belirlenmesi hakimin genel hukuki bilgisiyle çözüme kavuşturması gereken bir durumdur. 

                                                 
134 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin 14.03.1997 tarih ve 1997/466 E., 1997/1360 K. sayılı kararı, YKD., C.23, 
s.12, 1878-1881. 
135 Y.Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, İstanbul, 2001. 
s.8-10; N.GÜRELLİ, Ceza Muhakemesinde Bilirkişilik Kurumuna İlişkin Meseleler, C.I, İstanbul, 1982.s.67 
136 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, s.9 
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Bu nedenle bu hususun tespitinde bilirkişiye gidilmesinin yersiz olduğu” şeklinde bir 

hüküm tesis etmiştir.137 

 

 Ancak kanun koyucu bazı hallerde, hakimin, özel veya teknik bilgiye ihtiyaç 

duyacağını varsayarak bilirkişiye başvurulmasını zorunlu kılmıştır. 

 

 Bazı durumlarda kanun koyucu bilirkişiye başvurmanın gerekliliğini öngörmüş 

olabilir. Bu gibi durumlarda hakimin bir takdir yetkisi yoktur ve bilirkişiye başvurmak 

zorundadır. Burada hakimin karşılaştığı ve kendi genel ve hukuki bilgisiyle çözüme 

kavuşturmasının mümkün olmadığı konularda yargılamanın sağlıklı bir biçimde çözüme 

kavuşturulması açısından bilirkişiye başvurması zorunlu hale gelmiştir. Hakimin bilirkişiye 

başvurmak zorunda olduğu halleri şöyle sıralayabiliriz:138 

 

 a) Kamulaştırma bedeline itiraz davalarında, kamulaştırılan gayrimenkulün 

değeri; bilirkişiler tarafından takdir edilir (Kamulaştırma Kanunu m.15) 

 b) Hayvan alım satımında hayvanın ayıplı olup olmadığı bilirkişi raporuyla 

tespit edilmelidir. (Borçlar Kanunu m.199) 

 c) Neşir sözleşmesinde, eser sahibinin ücreti bilirkişinin görüşü alınmak 

şartıyla hakim tarafından takdir edilir. (Borçlar Kanunu m.380/II.) 

 

 Eğer hakimin özel ve teknik bilgisi, davanın dayandırıldığı vakıaların açıklığa 

kavuşturulmasında ve hüküm verilmesinde yetersiz kalıyorsa bilirkişiye başvurmak 

durumunda kalacaktır. Yani kısacası hangi hallerde bilirkişiye başvurulması gerektiğine 

kendisi karar verecektir.139 

  

 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi bir kararında; “hakimlik mesleğinin gerektirdiği 

genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konuların dışında kalan ve çözümü 

özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin oy ve görüşünün alınması 

gerekmektedir. Başka bir deyimle hakim, özel ve teknik bilgisinin yetmediği hallerde 

                                                 
137 Yargıtay  4. Hukuk Dairesi’nin 21.11.1994 tarih ve 1994/7768 E., 1994/10075 K. sayılı kararı,YKD., C.21, 
s.2, 206. 
138 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,  s.10; Köroğlu, Türk Mahkemelerinde 
Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, Ankara, 2001, s.34; B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders 
Kitabı, 9.bs., Ankara, 1997. s.408 
139 Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 08.12.1982 tarih ve 1982/10559 E., 1982/11360 K. sayılı kararı,Yasa Hukuk 
Dergisi, 1983/1, s.99-100. 
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bilirkişiden kendisine yardımcı olmasını ister. O halde hakim önce kendi özel ve teknik 

bilgisinin o davada yeterli olup olmadığını takdir ederek… kendisinin bu özel ve teknik 

bilgiye sahip olmadığı kanısına varırsa, o zaman bilirkişiye başvurmak zorunda kalacaktır” 

diyerek bu hususu açıkça belirtmiştir.140 Burada hakim öncelikle karşılaştığı olay 

karşısında özel veya teknik bilginin gerekli olup olmadığına, gerekli ise kendi bilgisinin 

bunu çözmeye yeterli olup olmadığına karar verir. 

 

 Bu hususta Yargıtay kararlarına örnek vermek gerekirse: 4.Hukuk Dairesi 

“kusur oranının tespiti”141; 11.Hukuk Dairesi “banka kredisi alacağının hesaplanması”142; 

4.Hukuk Dairesi “destekten yoksun kalma tazminatının hesaplanması”143; 20. Hukuk 

Dairesi “bir yerin orman niteliğinde olup, olmadığının tespiti”144; 4.Hukuk Dairesi 

“hayvanların verdikleri zararın tespiti”145; 11. Hukuk Dairesi “zorunlu onarımlarda, bu 

onarımın ne kadar süre içerisinde yapılacağının tespiti”146; 19.Hukuk Dairesi “iflas için 

borca batık olma durumunun belirlenmesi”147; 10.Hukuk Dairesi “imza incelemesinin 

yapılması”148, 9.Hukuk Dairesi  “banka personelinin işlem ve eylemleri ile bankaya zarara 

uğratmış olup olmadıklarının tespiti”149, 11. Hukuk Dairesi “patent tescilinde yenilik 

incelemesinin tespiti”150; 9.Hukuk Dairesi “avansın süresinde kapatılıp kapatılmadığının 

tespiti”151 gibi konularda bilirkişiye müracaat edilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 

 

                                                 
140 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin  08.12.1982 tarih ve 1982/10559 E., 1982/11360 K. sayılı kararı,Yasa Hukuk 
Dergisi, 1983/1 s.99-100) 
141 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 21.10.1991 tarih ve 1991/8857 E., 1991/8988 K. sayılı kararı,YKD. C.18, S.1, 
s.54. 
142 Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 15.10.1990 tarih ve 1990/6086 E., 1990/6541 K. sayılı kararı,YKD., C.18, 
S.3, s.390. 
143 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 25.09.1979 tarih ve 1979/5563 E., 1979/10336 K sayılı kararı,Yasa Hukuk 
Dergisi, 1979/12, s.1851 vd. 
144 Yargıtay 20 Hukuk Dergisi’nin 13.07.1993 tarih ve 1992/11719 E., 1993/6273 K. sayılı kararı,YKD., C.19, 
sy.11, s.1707-1710. 
145 Yargıtay  4.Hukuk Dairesi’nin 18.11.1983 tarih ve 1983/9004 E., 1993/9735 K. sayılı kararı,YKD., C.10, 
sy.9, s.1363-1364. 
146 Yargıtay 6. Hukuk Dairesi’nin  25.11.1986 tarih ve 1986/11645 E., 1986/13383 K. sayılı kararı, YKD., C.13, 
sy.1, s.702-703. 
147 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 28.01.1999 tarih ve 1998/5842 E, 1999/173 K. sayılı kararı, YKD., C.25, 
sy.7, s.964. 
148 Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin 10.05.1999 tarih ve 1999/3122 E., 1999/3080 K. sayılı kararı,YKD., C.26, 
sy.1, s.52 vd. 
149 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 21.10.1999 tarih ve 1999/12733 E., 1999/16168 K. sayılı kararı,YKD., C.26, 
sy.5, s.707 vd. 
150 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 28.01.1999 tarih ve 1998/5842 E., 1999/173 K. sayılı kararı, YKD., C.25, 
sy.7, s.938. 
151 Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 04.03.1997 tarih ve 1996/20020 E., 1997/3736 K. sayılı kararı,YKD., C.23, 
sy.7, s.1082 vd. 
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 Bu nedenle yargı yetkisini kullanan mahkemeler, hukuki sorunların çözümünde 

bilirkişiye gidemezler. Bu konuda Yargıtayın değişik kararları mevcuttur. Birkaç örnek 

vermek gerekirse: 15.Hukuk Dairesi “menkulün mülkiyetinin kime ait olacağının 

tespiti”152; 10.Hukuk Dairesi “sigortacılık niteliğini edinme koşullarının oluşup 

oluşmadığının tespiti”153; 7.Hukuk Dairesi “davalı tarafın miras bırakanının mirasçılarının 

belirlenmesinin tespiti”154; 7.Hukuk Dairesi “taşınmaz üzerindeki fiili hakimiyetin 

süresinin tespiti”155 gibi hususlarda incelemenin hakim tarafından yapılması gerektiği 

yolunda kararlar vermiştir. 

 

 5. Bilirkişi İncelemesine Karar Verilmesi 

 

 Ortaya çıkan uyuşmazlığı çözmekle yükümlü bulunan hakim, bilirkişi 

incelemesinin yaptırılmasına re’sen karar verebileceği gibi, tarafların birinin talebi üzerine 

de karar verebilir. 

 

a. Tarafların Bilirkişi İncelemesi Talebi 

 

Taraflar, dava konusu uyuşmazlığın çözümlenmesi açısından iddia ve 

savunmalarını ispat etmek için hangi husus için olduğunu da belirterek, mahkemeden 

bilirkişi incelemesi yapılmasını talep edebilirler (HUMK. m.241/I). Bu açıdan Hukuk 

Usulünde taraflara bilirkişi talep edebilme yetkisi tanınmıştır. Hukuk ve Ceza Usulünde, 

mahkemece re’sen bilirkişiye başvurulabilmesi yanında, davanın taraflarının talebi ile de 

bilirkişiye gidilebilmesi imkanı tanınmışken; idari yargıda bu yol kapatılmış ve sadece 

hakim tarafından re’sen bilirkişiye başvurulabilmesi kabul edilmiştir (İYUK.m.31/II). 

Hakimin burada ilk yapacağı iş, bilirkişi incelemesi talebine konu olan hususun, hakimlik 

mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konulardan 

olup olmadığını tespit etmektir. Bu hususta taraflar, bilirkişi incelemesi talep etmiş olsalar 

bile hakim, HUMK. m. 275/2’ye aykırı bu talebi reddedecektir. Bu red kararı bir ara karar 

                                                 
152 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin  12.05.1992 tarih ve 1992/2181 E., 1992/2391 K. sayılı kararı, YKD., C.18, 
sy.11, s.1739. 
153 Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin 20.03.1990 tarih ve 1990/2547 E., 1990/2749 K. sayılı kararı,YKD., C.16, 
sy.9, s.1325. 
154 Yargıtay 7. Hukuk Dairesi’nin  20.06.1995 tarih ve 1994/3644 E., 1995/7093 K. sayılı kararı, YKD., C.21, 
sy.8, s.1219. 
155 Yargıtay 7.Hukuk Dairesi’nin 17.12.1986 tarih ve 1986/2344 E., 1986/11841 K. sayılı kararı,YKD., C.16, 
sy.3, s.625. 



 57

niteliğindedir ve ancak asıl hükümle birlikte temyiz edilebilir.156 Bilirkişi incelemesine 

karar veren hakim, bu kararında, bilirkişi incelemesi isteyen tarafa bilirkişi giderlerini 

mahkeme veznesine yatırması için bir süre verir. Taraf, bu süre içerisinde bilirkişi 

giderlerini yatırmazsa, hakim tarafa ikinci bir süre verir ve verilen bu ikinci süre kesindir 

(HUMK. m.163). Taraf ikinci ve kesin nitelikteki bu süre zarfında da bilirkişi giderlerini 

yatırmazsa, bilirkişi incelemesi talebinden vazgeçmiş sayılır (HUMK, m.414/2). 

 

Davada, iddia ve savunmalarını ispat etmek için bilirkişi incelemesi talebinde 

bulunan taraf, süresi içerisinde mahkeme veznesine yatırması gerekli olan bilirkişi 

giderlerini yatırmayıp da kesin süre geçtikten sonra bilirkişi giderini mahkeme veznesine 

yatırır ve karşı taraf da buna muvafakat ederse, hakimin bundan sonra bilirkişi incelemesi 

talebini reddetmeyip bilirkişi incelemesi yaptırması gerekir.157 

 

b. Hakimin Re’sen Bilirkişi İncelemesi Yaptırması 

 

Tarafların, iddia ve savunmalarını ispat bakımından hakimden bilirkişi incelemesi 

talebinde bulunmalarının yanı sıra hakimin de, tarafların talebine bağlı olmaksızın 

kendiliğinden bilirkişiye başvurma olanağı vardır. Bu durumda hakim kendiliğinden 

bilirkişi incelemesine karar vermişse, bilirkişi giderlerini hangi tarafın ödemesi gerektiğine 

de karar vermelidir. Bu karara rağmen kendisine bilirkişi giderlerini ödeme yükümlülüğü 

verilen taraf, bu giderleri, hakim tarafından belirlenen süre içerisinde mahkeme veznesine 

yatırmazsa, hakim, bilirkişi giderlerinin, ilerde haksız çıkan taraftan alınmak şartıyla 

Devlet Hazinesinden ödenmesine karar verebilir (HUMK. m.415). 

 

Medeni Usul Hukukunun “taraflarca hazırlama ilkesi”nin uygulandığı davalarda 

zorunlu olmadıkça hakim tarafından kendiliğinden bilirkişi incelemesi yapılmaması 

gerekir. Çünkü bu tür davalar kamu düzenine ilişkin değildir. Bu gibi durumlarda hakim 

tarafından bilirkişi incelemesine karar verilmişse, bilirkişi giderlerinin taraflara ve özellikle 

de ispat yükü üzerinde olan tarafa yükletilmesi gerekir. Eğer taraflar bilirkişi giderlerini 

ödemekten kaçınırlarsa bu durumda hakim, bu giderlerin Devlet Hazinesinden ödenmesine 

karar veremez.158 Bu konuda Yargıtay 8.Hukuk Dairesi bir kararında; “Taraflarca 

                                                 
156 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,   s.28 
157 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,   s.28 
158 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,    s.29 
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hazırlama ilkesi, delilleri de kapsar. Kural olarak deliller taraflarca gösterilir. Hakim 

kendiliğinden delillere başvuramaz ve kendiliğinden topladığı delillere dayalı olarak 

hüküm veremez. Kural bu şekilde olmasına ve davacı taraf yukarıda açıklandığı şekilde 

tanık listesi vermiş bulunmasına rağmen mahkemece kendiliğinden dinlenen bilirkişi 

beyanlarına göre hüküm verilmiştir” diyerek taraflarca hazırlama ilkesinin egemen olduğu 

davalarda hakimin re’sen bilirkişi tayin ederek, alınan raporu kararına esas teşkil 

edemeyecegine hükmetmiştir.159 

 

6. Bilirkişi Seçimi 

 

a. Bilirkişilerin Belirlenmesi 

 

HUMK. M.276/I’de “Ehlivukuf, iki taraf ittifak edemedikleri halde tahkikat hakimi 

tarafından intihap olunur” hükmü yer almaktadır. Bu madde hükmüne göre; bilirkişi oy 

birliği ile seçilir. Her iki taraf bu konuda anlaşamazlarsa hakim tarafından seçilir. Davanın 

tarafları bilirkişi seçimi konusunda anlaşabilmişlerse hakim, tarafların bu anlaşmasına 

uygun olarak bilirkişileri görevlendirecektir. Şayet taraflar bilirkişinin seçimi hususunda 

anlaşamamışlarsa hakim, kendiliğinden hareket ederek bilirkişi seçimini yapabilecektir. Bu 

hususta Yargıtay 7.Hukuk Dairesi, bir kararında “Keşife taraflar tam olarak hazır 

bulundukları takdirde, taraflardan bilirkişi seçmeleri istenir. Taraflar daha önce söz birliği 

ile bilirkişi seçmemişler ve keşif sırasında da mahkemenin uyarmasına rağmen bilirkişi 

seçemezler ve söz birliği edemezler ise, o zaman bilirkişi mahkemece re’sen seçilir. 

Mahkemece bu usul kuralına uyulmamış olması hüküm bozulmasını gerektiren usul 

hatasıdır” diyerek bilirkişi seçiminde önceliğin taraflara ait olduğunu ve buna 

uyulmamasının bozmayı gerektiren usul hatası olduğunu açıkça belirtmiştir. 

 

Bilirkişilik konusunda gösterilmesi gereken özen konusunda, Yargıtay 4.Hukuk 

Dairesi, bir kararında; “Mahkemeler, bilirkişilerin seçiminde, seçilen bilirkişilerin 

görevinin ve işinin ayrıntılarının nelerden ibaret olduğunun açıklanmasına; konunun 

                                                 
159 Yargıtay 8.Hukuk Dairesi’nin 05.10.1998 tarih ve 1998/913 E., 1998/9733 K.  sayılı kararı,YKD., C.21, 
sy.11, s.1637 vd. 
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hukuksal durumunun aydınlatılmasında ve daha sonra alınacak raporların denetlenmesinde 

yüksek özen göstermek zorundadırlar” diyerek bu hususu açıkça dile getirmiştir.160 

 

Bilirkişi seçimi ister taraflarca yapılsın isterse de hakim tarafından re’sen yapılsın, 

mahkemece bu seçime ilişkin ara karar verilecektir. HUMK 275.madde hükümlerine göre 

hakim tarafından oy ve görüşü alınmak üzere atanan bilirkişinin kimlik ve uzmanlık 

durumu, ara kararda açıkça belirtilmelidir.161 Bu hususta Hukuk Genel Kurulu, bir 

kararında; “mütalaasına başvurulan bilirkişinin kimlik ve uzmanlık durumunun 

belirtilmemiş olması HUMK.nun 275 ve müteakip maddelerine aykırıdır” hükmüne yer 

vererek, oy ve görüşüne başvurulan bilirkişinin kimlik ve uzmanlık durumunun belirtilmesi 

gerektiğini belirtmiştir.162 

 

Kural, bilirkişilik yapmanın zorunlu olmadığı yönünde ise de bu kuralın istisnaları 

da mevcuttur. Kanunla kendilerine bilirkişilik görevi verilen kişi ve kurumlar bilirkişilik 

görevini reddedemezler. Bu tür kişi ve kurumlar görüş bildirmekle yetkili kılınmış, bu 

açıdan yükümlülük altına sokulmuş kamu makamlarıdır ve bunlar bilirkişilik görevini 

kabule mecburdurlar (HUMK. m.276/II). Bunlar dışında ayrıca HUMK. m.278/I gereği 

“malumatına müracaat edilecek hususu bilmeksizin sanatını icra etmesi kabil olmayan ve 

alenen icrayı sanat eden kimseler o husus hakkında ehlivukufluğu kabule mecburdurlar” 

hükmüne binaen, bilgisine başvurulacak hususu bilmeksizin sanatını icra etmesi mümkün 

olmayan ve açıkça sanatını icra eden kimseler de, bilirkişiliği kabul etmeye mecbur 

tutulmuşlardır (Doktorlar, ebeler, mühendisler gibi). Bu kişiler, sadece tanıklıktan çekinme 

hakkındaki sebeplere dayanarak (HUMK.m.245., m.246, m.249) bilirkişilik yapmaktan 

çekinebilirler (HUMK. m. 278/II).163 

 

Hakimin, tarafların görüşünü almadan ve bu konuda tarafların üzerinde uzlaştıkları 

bir bilirkişi olup olmadığını sormadan re’sen bilirkişi ataması kanuna açık bir aykırılık 

teşkil eder.164 Bu konuda Yargıtay 8.Hukuk Dairesi, bir kararında; “kroki düzenleyecek fen 

memuru, HUMK.m.276/II da nitelikleri ve tayin şekli belirtilen kimselerden olmadığı 

                                                 
160 Yargıtay 7.Hukuk Dairesi’nin 26.10.1970 tarih ve 1970/6489 E., 1970/6002 K. sayılı kararı,YKD., 1971/2, 
s.578. 
161 A.Kılıçoğlu, “Yargıda Bilirkişilik Çıkmazı”, ABD, 1986/5, s.644 
162 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.01.1972 tarih ve 1970/281 E., 1972/17 K. sayılı kararı,ABD., 1973/1, 
s.77. 
163 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, s.20 
164 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.649 
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halde, bu hususta tarafların anlaşıp anlaşamadıkları saptanmadan bilirkişi olarak intihap 

edilmesi yasaya aykırı olduğu gibi yerel bilirkişi seçiminde tarafların anlaşamadıklarına 

dair sözlerin HUMK. m.151’e göre kendilerine okunup onaylattırılmaması dahi yasaya 

aykırıdır” diyerek bu hususu açıkça dile getirmiştir.165 Ayrıca hakim, tarafların istediği 

fakat üzerinde anlaşamadıkları kişileri bilirkişi olarak seçmemelidir.166 Çünkü 

HUMK.,m.276 hükmü açıkça iki taraftan söz etmektedir. Taraflardan yalnız birinin 

benimsediği bir bilirkişinin de seçilmesi mümkün değildir. 

 

Hakim, kendisinin sahip olmadığı özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde 

bilirkişiye başvurur. Bu nedenle seçilecek olan bilirkişinin, kendisinden sorulan husus 

hakkında, özel ve teknik bilgiye ve bunu somut olaya uygulayacak yeterli bilgi birikimine 

sahip olması gerekir.167 Bu konuda Yargıtay 4.Hukuk Dairesi, bir kararında; “Özellikle ilk 

iki raporda bankacılık işlemlerinde nasıl uzman oldukları anlaşılmayan kişilere görev 

verilmiştir. Olayımızda, bankada döviz alım satım işlemlerinin düzenlenmesi ve 

yapılmasını bilen, teşkilatlanmış büyük bankalarda çalışan yeterli bilgi birikimine sahip 

kişilerden bilirkişi seçilmesi gerekirdi” diyerek bu hususu açıkça belirtmiştir.168 

 

b. Bilirkişi Sayısı 

 

 HUMK. M.276/III’da “Yalnız bir kişi ehlivukuf intihap edilebilir. Üçten ziyade 

intihap olunamaz” hükmü gereğince, bilirkişinin en az bir en fazla üç kişiden ibaret 

olabileceği belirtilmiştir.Yargıtay, 15.Hukuk Dairesi, bir kararında “HUMK’un 

276.maddesinin 3. fıkrası uyarınca yalnız bir kişi bilirkişi seçilebilir. Üçten çok seçilemez. 

Bu buyurucu kuralın dışına çıkılarak karar verilmesi usul hükümlerine tamamıyla aykırı 

bulunmaktadır. Bu konu kamu düzenini ilgilendirdiğinden kendiliğinden göz önünde 

bulundurulması gerekir” diyerek bu hususu açıkça belirtmiştir.169 

 

 Çıkan hukuki uyuşmazlığın niteliğine göre bazen birden fazla uzmanlık 

bilgisine ihtiyaç duyulabileceğinden bu gibi durumlarda vakıaların incelenmesinde birden 
                                                 
165 Yargıtay 8.Hukuk Dairesi’nin 14.03.1988 tarih ve 1988/3902 E., 1988/3290 K. sayılı kararı,YKD., 1989/3, 
s.654. 
166 Köroğlu, Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, s.38-39 
167  B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s.76. 
168 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 01.01.1993 tarih ve 1992/1511 E., 1993/11352 K. sayılı kararı,YKD., C.19, 
sy.12, s.1804-1807. 
169 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin 09.11.1979 tarih ve 1979/1849 E., 1979/2230 K. sayılı kararı,YKD., C.6, 
sy.9, s.1267 vd. 
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fazla bilirkişiye başvurulması söz konusu olabilecektir.170 Bu konuda Yargıtay Hukuk 

Genel Kurulu, bir kararında; “HUMK’nun 276/III. maddesi hükmüne göre, yalnız bir kişi 

bilirkişi seçilebilir, ancak üçten çok bilirkişi seçilemez. Görülüyor ki, bu sınır içinde 

sayının belirlenmesi, yanlar arasında görüş birliği bulunmadığı takdirde hakime aittir; 

başka bir anlatımla bir ya da üç kişi dışında iki kişilik bir bilirkişi kurulunun da 

oluşturulması mümkündür ve bilimsel görüşlere paralel olarak uygulama da bu 

doğrultudadır. İki kişilik bilirkişi kurulu seçilmesinin bazı sakıncalar doğurduğunun 

gözlemlenmesi, sonucu etkilemez” diyerek birden fazla bilirkişiye başvurulabileceğine 

hükmetmiştir.171 

 

 Yargıtay, bazı kararlarında bilirkişi seçilmesini tavsiye ederken, bilirkişi 

sayısını da belirlemektedir. Örneğin Yargıtay 10. Hukuk Dairesi,  bir kararında “SSK 

Hastanesinin kusurlarının uzman bilirkişilerce belirlenmesi gerekir. Bu konuda 

mahkemece yapılacak iş, tıpta uzman olan bir bilirkişi, iş güvenliği uzmanı bir bilirkişi ve 

bir de hukukçu olan üç kişilik bir bilirkişi heyetinden kusur raporu almak olmalıdır” 

diyerek bilirkişi sayısını belirlemiştir.172 

 

c. Bilirkişi Yemini 

 

HUMK.m.276/IV uyarınca, “Hakim lüzum görürse ehlivukufu beyan ettikleri veya 

edecekleri rey ve mütalaanın bitarafane olduğuna veya olacağına dair tahlif edebilir” 

hükmü yer almaktadır. Bu maddeye göre, hakim, ancak gerekli görürse, tarafsız kalacağı 

hususunda bilirkişiye yemin verdirebilir. Birden fazla bilirkişinin tayin edilmesi 

durumunda da, bilirkişilere ayrı ayrı yemin verdirilmesi gerekir. 

 

HUMK, bilirkişiye yemin verdirilmesi hususunu tümüyle hakimin takdirine 

bırakmıştır. Ceza yargılaması açısından, bilirkişiye yemin verdirilmemiş olması mutlak bir 

bozma sebebi oluşturur. Hukuk yargılamasında ise bilirkişiye yemin verdirilmesi tamamen 

hakimin takdirine bırakılmıştır.173 

 
                                                 
170 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,  s.31 
171 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun  04.11.1981 tarih ve 1981/201 E., 1981/714 K. sayılı kararı,YKD., C.8, 
sy.5, s.625. 
172 Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin 21.03.1996 tarih ve 1996/2331 E., 1996/2352 K. sayılı kararı,YKD., C.27, 
sy.1, s.78-79. 
173 Tanrıver, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Yükümlülükleri ve Sorumluluğu,  s.50-56 
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7. Bilirkişinin Reddi 

 

 HUMK.m.277/I’de “Ehlivukuf, hakimler için muayyen esbaba binaen 

reddolunabilir. Ret talebi hakim tarafından hadise şeklinde tetkik olunarak karar verilir. 

Esbabı redden dolayı yemin teklif olunamaz” denilmektedir. Aynı maddenin ikinci 

fıkrasında da “Ret talebi ehlivukufun intihap edildiğine ıttıla tarihinden itibaren üç gün 

zarfında vuku bulmak lazımdır” denilmektedir. 

 

 Bilirkişilerin tarafsızlığını sağlamak amacıyla getirilen bu düzenlemeyle 

bilirkişilerin de hakimlerin reddi için geçerli olan HUMK.m.28 ve m.29 gereği 

reddedilebileceği hüküm altına alınmıştır. 

 HUMK.m.28 uyarınca, bilirkişinin; 

- kendisine ait olan veya doğrudan doğruya veya dolayısıyla ilgili olduğu bir 

davada; 

- taraflardan biriyle arasında HUMK.m.28/2 anlamında hısımlık bulunan bir 

davada; 

- daha önce taraflardan birinin vekili, vasisi ve kayyımı olduğu kişilerin 

davasında; 

- dava sırasında üyesi bulunduğu özel hukuk veya kamu tüzel kişilerini 

ilgilendiren davalarda bilirkişilik yapmaması gerekir. 

HUMK.m.29 uyarınca, bilirkişinin; 

- daha önce davanın taraflarından birine nasihat etmiş veya yol göstermiş olması 

durumunda; 

- incelediği konuda daha önce görüşünü açıklamış olması durumunda; 

- görevlendirildiği davada daha önce tanık, hakim veya hakem olarak görev 

almış olması durumunda; 

- davanın, kendisinin dördüncü dereceye kadar kan ve sıhri civar hısımları ile 

ilgili olması durumunda; 

- davanın tarafları ile arasında bir dava veya düşmanlık bulunması durumunda; 

- tarafsızlığı uyandıracak sebeplerin var olması durumunda reddi gerekir. 

 

HUMK’nun 28.maddesinde belirtilen sebepler, yasak nedenler olduğu için redde 

gerek kalmaksızın bilirkişinin, bizzat bilirkişilikten çekilmesi gerekir. Bu durumu hakim de 
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re’sen göz önünde bulundurabilmelidir.174 Bu hususta Yargıtay 15.Hukuk Dairesi, bir 

kararında; “Bilirkişinin reddine ilişkin Usulün 277.maddesindeki ret nedenleri anılan 

yasanın 29.maddesinde yer alan nedenlerle ilgili olup, bilirkişilerin bu nedenlerle üç gün 

içinde reddi gerekir. Ancak Usulün 28.maddesindeki yasak nedenler söz konusu 

olduğundan reddin yapılması, dolayısıyla HUMK’un belirttiği üç günlük süreye uyma 

zorunluluğu yoktur. Bu durumda bilirkişi, bizzat bilirkişilikten çekilmek durumunda 

olduğu gibi, hakim de görevinden ötürü bunu kendiliğinden göz önünde 

bulundurmalıdır.175 

 

Tarafların, bilirkişinin reddini, bilirkişi seçiminin öğrenildiği tarihten itibaren üç 

gün içinde yapması gerekir (HUMK.m.277/II). Ancak bu süreden sonra ortaya çıkan ve 

öğrenilen ret sebepleri için ilgili tarafın bunu öğrenmesinden itibaren üç gün içinde reddini 

isteme hakkı vardır.176 Bu konuda Yargıtay da aynı görüştedir. Nitekim Yargıtay 9.Hukuk 

Dairesi, bir kararında; “Seçildiği tarihte reddini gerektiren nedenler açıkça belli olan 

bilirkişinin üç günlük süre içinde dilekçe ile reddi istenmelidir. Bu sürenin geçmesinden 

sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. Ancak, yalnız adı, soyadı ve mesleği belli olan 

bilirkişinin sonradan tarafsız olamayacağını gösteren durumun anlaşılması üzerine, ilgili 

taraf, bu öğrenme tarihinden başlayarak üç gün içinde bilirkişinin reddini istemek hakkına 

sahiptir” diyerek bu hususu açıkça belirtmiştir.177 

 

Bilirkişinin reddine ilişkin talebin kabulü veya reddine yönelik hakim kararı bir ara 

karar niteliğindedir. Bu karar bir ara karar niteliğinde olduğundan ancak esas hükümle 

birlikte temyiz edilebilir. 

 

 

 

8. Bilirkişi Ücreti 

 

 Bilirkişi ücreti bilirkişinin sarf etmiş olduğu emek, mesai ve zamanın karşılığı 

olan bir ücret olacaktır. Bu bağlamda HUMK.m.285 “Ehlivukufun ücreti hakim tarafından 
                                                 
174 Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları,  s.320  
175 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin 30.12.1982 tarih ve 1982/2610 E., 1982/2771 K. sayılı kararı  (Köroğlu, Türk 
Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, s.41’den naklen) 
176 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,   s. 41  
177 Yargıtay 9.Hukuk Dairesi’nin 31.05.1968 tarih ve 1968/3694 E., 1968/84997 K. sayılı kararı, (Köroğlu, Türk 
Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, s.41’den naklen) 
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takdir olunur” şeklinde bir düzenleme getirerek; bilirkişinin gördüğü hizmet karşılığında 

belirli bir ücret alacağını ve bunun miktarının da hakim tarafından belirleneceğini hüküm 

altına almıştır. 

 

 Bilirkişi ücretinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulması gereken 

unsurları178 şöyle sıralamak mümkündür: 

- Bilirkişinin harcadığı emeğin değeri 

- İncelemenin niteliği ve gerektirdiği mesai 

- Dosyanın kapsamı 

- İncelemenin gerektirdiği harcama ve giderler 

- Müddeabihin (dava konusu şey) değeri 

 

Bilirkişi ücreti, HUMK.m.423/2 de sayılan muhakeme masrafları içerisinde yer alır. 

Bilirkişi ücretinin belirlendiği karar bir ara karar niteliğinde olduğu için, iş bitiminden önce 

veya sonra tarafların bilirkişinin ücretini az veya çok bulmaları durumunda hakim, bilirkişi 

ücretinin değiştirilmesine gerek olup olmadığına karar verecektir.179 Hukuk yargısında 

hakim ya taraflardan birinin talebi üzerine ya da re’sen bilirkişiye başvurulmasına karar 

verir. Taraflardan birinin talebi üzerine mahkeme bilirkişi incelemesi yapılmasına karar 

vermişse, bu takdirde bilirkişi ücretinin, bilirkişi incelemesi talebinde bulunan tarafından 

yatırılması gerekir. Bu durumda hakim, istemde bulunan tarafa bilirkişi ücretini yatırması 

için bir süre tayin eder. 

 

Şayet hakim tarafından verilen süre kesin süre niteliğinde değilse bilirkişi ücretini 

yatırmakla mükellef olan tarafa hakim tarafından ikinci kez süre verilir. Verilen bu ikinci 

süre HUMK.m.163/3. ve 4. fıkraları gereği kesindir. Bu süre zarfında da bilirkişi ücreti 

yatırılmazsa, bilirkişi incelemesi talebinden vazgeçmiş sayılır (HUMK.m.414/2). Buna 

karşılık bilirkişi incelemesine hakim tarafından re’sen başvurulması durumunda, hakim, 

bilirkişi ücretini taraflardan birinin veya her ikisinin yatırmasına karar verir. Bu durumda 

bilirkişi ücretini yatırmakla mükellef olan taraf/taraflar, belirtilen süre içerisinde bilirkişi 

ücretini yatırmazsa, hakim, ileride dava sonucunda haksız çıkan taraftan alınmak kaydıyla, 

bilirkişi ücretinin Devlet Hazinesinden karşılanmasına karar verir (HUMK.m.415).180   

                                                 
178 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,  s. 66 
179 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,   s. 67 
180 Tanrıver, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Yükümlülükleri ve Sorumluluğu,   s. 83-90  



 65

 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu; “Bilirkişi ücreti ve davetiye masraflarını hangi 

tarafın ödeyeceğini hakim takdir eder. Bu incelemeyi taraflardan biri istemişse, o taraf 

verecektir. Hakimin, kendiliğinden bilirkişi incelemesine karar verdiği hallerde masraf 

yatırılmazsa, incelemenin yapılması da mutlaka zaruri ise sonradan haksız çıkandan 

alınmak üzere hazinece ödenmesine karar verilir” diyerek bu konuya açıklık getirmiştir.181 

 

9. Bilirkişi Raporu 

 

Bilirkişi, ancak mahkemece tespit edilmiş olan maddi vakıalar hakkında görüş 

bildirir. Bilirkişinin delilleri takdir yetkisi ve hukuki konularda görüş bildirme yetkisi 

yoktur. Gerek delillerin takdiri gerekse de hukuki mütalaa verme yetkisi hakimindir.182 Bu 

konuda Yargıtay 11.Hukuk Dairesi, bir kararında; “İddia ve savunma doğrultusunda 

bilirkişiden rapor alınmasına karar verilmiştir. Bu karar da usul ve yasaya aykırıdır. Çünkü 

mahkemece bilirkişiden hukuki yönde rapor alınmasına karar verilemez (HUMK.m.275) 

tarafların iddia ve savunmaları mahkemece değerlendirilerek, iddianın hukuki niteliği 

saptandıktan sonra sadece tutarı için bilirkişiden rapor alınması gerekir. Alınacak bu 

raporun takdiri mahkemece yapılır. Bu yönlerin mahkemece gözden uzak tutulması doğru 

görülmemiş ve yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir” diyerek bu hususu açıkça 

dile getirmiştir.183 

 

Bilirkişi hakimin bilgisi ve yetkilendirmesi dahilinde taraflardan bilgi ve belge 

isteyebilir. Bu anlamda bilirkişi, dava dosyasını ve eklerini inceleyebilir, tarafların hazır 

bulunması kaydıyla, tarafı isticvap ve tetkik için keşif yapabilir. Bu amaçla yapılacak keşfe 

tarafları davet edebilir. Bilirkişi, bilirkişilik kapsamına giren tüm işlemleri bizzat kendisi 

yapmak durumundadır. Bu doğrultuda bilirkişi, bazı bilirkişilik işlemleri için başkalarını 

görevlendiremez ve yetkilendiremez. Bilirkişilerin tanık dinleme yetkileri de yoktur.184 

 

Bilirkişi oy ve düşüncelerini yazılı olarak açıklayabileceği gibi sözlü olarak da 

açıklayabilir. Bazı olaylarda hakim, bilirkişinin oy ve düşüncelerini sözlü olarak 

                                                 
181 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01.03.1961 tarih ve 1961/95 E., 1961/37 K. sayılı kararı, (Köroğlu, Türk 
Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları s. 209) 
182 B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s.153. 
183 Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 08.03.1988 tarih ve 1988/8773 E., 1988/1392 K. sayılı kararı. 
184 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,  s.47 
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açıklamasını isteyebilir. Bu gibi durumlarda bilirkişinin yapacağı beyanlar hakimin 

huzurunda yapılır ve tutanağa geçirilir. Bazen de işin niteliği gereği bilirkişinin beyanlarını 

yazılı olarak sunması gerekir. Bu gibi durumlarda hakim, raporun kaç nüsha olacağını ve 

verileceği süreyi belirler. Hakim tarafından verilecek olan bu süre üç ayı geçemez 

(HUMK.m.281/I ve II). 

 

a. Raporun İçeriği 

 

Bilirkişi, kendisine havale edilen maddi sorun üzerinde gerekli araştırmalarda 

bulunur ve kendisinin sahip olduğu uzmanlık bilgisini de kullanarak kendisine yöneltilmiş 

bulunan sorunların tümünü cevaplandırır nitelikte bir rapor hazırlar ve bunu mahkemeye 

sunar.185 Yargıtay 10.Hukuk Dairesi bir kararında; “Olayda hükme dayanak yapılan 

bilirkişi raporunun, her üç bilirkişiden birlikte ve bir araya gelmek suretiyle usul ve yasa 

hükümlerine uygun bir biçimde ve bu çerçevede yaptıkları bir inceleme, araştırma ve 

değerlendirme sonucu düzenlenmiş olduğunu söylemek mümkün değildir” diyerek 

bilirkişilerin bir araya gelmeden düzenledikleri raporun kabul edilemeyeceğine işaret 

etmiştir.186 

 

Çoğunluk görüşüne katılmayan bilirkişi, raporun ekinde sunulmak üzere bir 

muhalefet şerhi yazabilir veya azınlık görüşünü içeren ayrı bir rapor sunabilir 

(HUMK.m.281/II).  

 

HUMK.m.281/III’de “Raporun, tarafların ad ve soyadlarını, bilirkişinin çözümü ile 

görevlendirildiği hususları, inceleme konusu yapılan maddi vakıaları, gerekçeyi, sonucu, 

bilirkişiler arasında anlaşmazlık varsa bunun sebebini, düzenlendiği günü ve bilirkişilerin 

imzalarını taşıması gerekir” diyerek bilirkişi raporunun içeriğinde hangi hususların 

bulunması gerektiği açıkça belirlenmiştir. 

  

 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir kararında; “Hükme dayanak yapılan bilirkişi 

raporunda, somut olayda zararın meydana geldiği belirtilmemiş, dayanağı bildirilmeden 

zararın varlığı kabul edilerek, soyut ve afaki gerekçeler ile zararın miktarı saptanmıştır. 

                                                 
185 Tanrıver, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Yükümlülükleri ve Sorumluluğu, s. 70-75 
186 Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin 29.04.1993 tarih ve 1991/7579 E., 1993/4474 K. sayılı kararı,YKD., C.19, 
sy.12, s.1827-1829. 
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Matbu ve önceden çoğaltılmış bilirkişi raporları ile kararların münderecatı dosya 

kapsamına uymamakta, onu tam olarak yansıtmamakta ve savunmaları karşılamamaktadır. 

Hükme esas alınan bilirkişi raporunun, tamamen yüzeysel bir inceleme mahsülü olduğu, 

yetersiz ve kanaat vermekten uzak bulunduğu duraksanmayacak kadar açıktır” demiştir.187 

Yargıtay 20.Hukuk Dairesi, bir kararında, “Raporda duraksama yaratacak bir anlatıma yer 

verilmiştir. Oysa raporun açık ve kesin olması gerekir. İnceleme ve uygulamaya dayalı 

yeterli bir açıktık yoktur. Rapor kesinlik ifade etmemektedir. Kesin bir anlatım yoktur. Bu 

rapor ve kroki ile hüküm kurulamaz” demiştir.188 

 

 Yine Yargıtay 19.Hukuk Dairesi, bir kararında, “Bilirkişi tarafından 

düzenlenen ve yeterli ayrıntıyı içermediği anlaşılan raporun kabulü ile yazılı olduğu 

şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir” demiştir.189 Yine Hukuk Genel Kurulu, bir 

kararında, “Yetersiz ve denetimden uzak bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilemez. 

Genel ifadeli ve hükme esas alınamayacak derecede yetersiz bir bilirkişi raporuna 

dayanılarak hüküm kurulamaz” demiştir.190 

 

b. Raporun İncelenmesi 

 

Hakimin ara kararında tayin ettiği süre içerisinde ve miktarda çoğaltılarak 

hazırlanmış olan bilirkişi raporu, mahkeme yazı işleri kalemine verilir. Mahkeme yazı 

işleri müdürü, verildiği tarihi rapora işaret eder ve duruşmadan önce birer nüshayı taraflara 

tebliğ eder. Bu konuda HUMK.m.282’de “Ehlivukuf raporunu mahkeme kalemine verir. 

Verildiği tarihi yazı işleri müdürü rapora işaret eder ve muhakemeden evvel suretlerini iki 

tarafa tebliğ eder” hükmü yer almaktadır. Yargıtay 4.Hukuk Dairesi bir kararında; 

“Davalının bu husustaki açık itirazı gözetilmeksizin gıyapta yapılan ve davalıya tebliğ 

edilmeyen bilirkişinin verdiği rapor hükme esas alınamaz” diyerek raporun taraflara tebliğ 

edilmesi gerekliliğine açıkça işaret etmiştir.191 

                                                 
187 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.09.1992 tarih ve 1992/18-417 E., 1992/470 K. sayılı kararı,YKD., 
C.19, sy.1, s.5-8. 
188 Yargıtay 20.Hukuk Dairesi’nin., 23.06.1997 tarih ve 1997/3845 E., 1997/6839 K. sayılı kararı,YKD., C.23, 
sy.11, s.1777 vd. 
189 Yargıtay 19.Hukuk Dairesi’nin 15.05.1996 tarih ve 1995/7508 E., 1996/4676 K.  sayılı kararı,YKD., C.22, 
sy.9, s.145. 
190 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05.07.1995 tarih ve 1995/3-520 E., 1995/730 K. sayılı kararı ,YKD., 
C.23, sy.5, s.719. 
191 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 05.02.1981tarih ve 1981/80-13587 E., 1981/1001 K. sayılı kararı, (Alangoya, 
Medeni Usul Hukuku Esasları,  s.321’den naklen) 
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c. Ek Rapor İstenmesi 

 

HUMK.m.283/I’de  “Hakim raporda noksan ve müphem gördüğü cihetleri itham ve 

izah için ehlivukufa yeni sualler tertip edebilir” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre, 

hakim süresi içerisinde hazırlanmış olan bilirkişi raporunda eksik veya belirsiz gördüğü 

konuların tamamlanması veya açıklanması için bilirkişiye yeni sorular sorabilir.  Ek rapor 

istenmesinin amacı, esas itibariyle yeterli bulunan asıl rapordaki eksik kalmış noktaların 

tamamlanması ve belirsiz olan hususların açıklığa kavuşturulmasıdır. Bu gibi durumlarda, 

ek rapor istenmesi yargılamanın sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için gereklidir.192 

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi, bir kararında, “Mahkemece, bilirkişi aracılığıyla taraf 

defterleri incelenmiş ise de, bu defterlerin kapanış tasdikleri üzerinde durulmamıştır. Eğer 

taraf defteri usulüne uygun ve onanmış ve fakat birbirlerine aykırı ise bu defterler esas 

alınamaz. Bu durumda, tarafların ibraz ettiği diğer yazılı deliller inceleme konusu olur. 

Bilirkişi raporu, bu yönleri belirtmediği için eksik bir rapor olarak kabul edilmelidir. Bu 

durumda yapılacak işlem ek rapor alınması iken..” diyerek ek raporun önemine işaret 

etmiştir.193 Yine Yargıtay 15.Hukuk Dairesi, bir başka kararda; “En azından HUMK.m.283 

gereğince ek rapor da alınmadan, bilirkişinin yeterli olmayan gerekçeyle tanzim ettiği 

raporuna bağlı kalınarak yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır” diyerek ek 

raporun alınmamasının usuli bir eksiklik olduğunu belirtmiştir.194 

 

Bilirkişiden ek rapor isteme yetkisi hakime aittir. Ancak, taraflar da raporun 

kendilerine tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde hakime yazılı olarak başvurarak 

rapordaki yetersizliğin giderilmesini talep edebilirler. HUMK.m.283/I’de şöyle ifade 

edilmektedir: “İki taraf dahi noksan ve müphem cihetler hakkında ehlivukuftan izahat 

alınmasına raporun kendilerine tebliği tarihinden bir hafta zarfında hakimden tahriren talep 

edebilirler”. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararında; “Davacı vekili…ek rapor 

alınmasını istediği halde HUMK.m.283 göz ardı edilerek noksan bilirkişi raporuyla 

yetinilmiştir. En azından ek rapor alınması, gerektiğinde yeni bilirkişi incelemesi 

                                                 
192 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, s. 51 
193 Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 16.03.1998 tarih ve 1998/344 E., 1998/1711 K. sayılı kararı,YKD., C.24, 
sy.8, s.1172 vd. 
194 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin 18.03.1993 tarih ve 1993/1383 E., 1993/1347 K. sayılı kararı,YKD., C.19, 
sy.10, s.1535. 
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yaptırılması gerekirken..” diyerek ek rapor alınması öngörülmüştür.195 Yine Yargıtay 

15.Hukuk Dairesi bir kararında; “Bu konuda davalı tarafından ek rapor talep edilmesine 

rağmen davalının itirazları karşılanmadan sonuca varılması usul ve yasa hükümlerine 

açıkça aykırılık teşkil eder.” diyerek ek rapor alınmamasının usul ve yasa hükümlerine 

açıkça aykırılık teşkil ettiğini hükme bağlamıştır.196 

 

Bilirkişiden istenecek olan ek raporun yazılı olması şart değildir. Bu amaçla hakim, 

bilirkişiyi tamamlayıcı açıklamalarda bulunmak üzere duruşmaya davet ederek 

dinleyebilir. Bu husus HUMK m. 283/II ve III’de şöyle ifade edilmektedir: “Hakim 

mütemmim izahat vermeleri zımnında ehlivukufu tayin edeceği celseye davet ile şifahen 

istima edebilir, ehlivukufun şifahen verecekleri izahat hulasa veçhile zapta kaydedilerek 

ziri kendilerine imza ettirilir”. 

 

d. Yeni Bilirkişi İncelemesi Yaptırılması 

 

HUMK.m.284 uyarınca “Hakikatin tezahürü için lüzum görürse tahkikat hakimi 

veya esas davayı rüyet edecek mahkeme evvelki veya yeniden intihap edeceği ehlivukuf 

vasıtasıyla tekrar tetkikat icra ettirebilir”. Bu hüküm uyarınca, bilirkişi raporunu yetersiz 

bulan hakim, gerçeğin ortaya çıkması bakımından yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına 

karar verebilir. Burada hakimin takdir yetkisi mevcuttur. Hakim incelediği raporu yetersiz 

görürse yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verebilecektir. Yani bilirkişi 

raporunun yetersiz olup olmadığını takdir yetkisi hakimindir. 

 

 Hakim yeni bilirkişi incelemesini, raporunu sunmuş olan bilirkişiye 

yaptırabileceği gibi, bu konuda yeni bir bilirkişi atayarak da yaptırabilir. Ayrıca dosyada 

mevcut birden fazla rapor arasında önemli farklılıklar mevcutsa bu durumda da hakimin, 

yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırması gerekir.197 Bu konuda Yargıtay da aynı görüştedir. 

Bu konuda birkaç Yargıtay kararı örneği vermek gerekirse; “Yöntemine uygun inceleme 

sonucu düzenlenmeyen ve doyurucu gerekçeyi içermeyen bilirkişi raporu yeterli 

görülmediğine göre, yapılacak iş, yeni bir bilirkişi incelemesi suretiyle taşınmazların 

                                                 
195 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29.01.1997 tarih ve 1996/727 E., 1997/9 K. sayılı kararı, (Alangoya, 
Medeni Usul Hukuku Esasları ,s. 322’den naklen) 
196 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin 12.05.1994 tarih ve 1994/545 E., 1994/3093 K.sayılı kararı,YKD., C.21, 
s.769-774. 
197 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,  s.53 
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orman olup olmadıklarını ve hukuki durumlarını duraksama yaratmayacak şekilde 

saptamaktan ibarettir.”198 

 

 “Mahkemece bilirkişi incelemeleri yaptırılmış ise de, alınan rapor ve inceleme 

hüküm kurmaya yeterli değildir. Bu itibarla, bilirkişi raporları yeterli olmayıp, yeniden 

oluşturulacak bilirkişi kurulu ile keşif yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi 

gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru değildir.”199 

 

 “Yapılan üç keşif ve alınan raporlar arasındaki çelişkiler giderilmeden hüküm 

kurulamaz. Bu itibarla yine de üç uzman bilirkişi ile keşif yapılarak, toprak yapısı, bitki 

örtüsü, çevresi göl ile olan ilişkisi tam ve doğru olarak saptanıp, raporlar arasındaki çelişki 

giderilmeli…”200 

 

 “El atmanın önlenmesi isteği ile açılan davada uzman bilirkişilerin 

düzenledikleri raporların çelişkili olması halinde, konunun uzmanlarından oluşturulacak 

bilirkişi kurulu aracılığı ile Kadastrol esas ve yöntemlere uygun biçimde yeniden uygulama 

yapılarak önceki raporlar arasındaki çelişki giderilmeksizin hüküm kurulamaz.”201 

 

 Eski raporun yetersizliği nedeniyle hakim tarafından yaptırılan yeni bilirkişi 

raporunu hazırlayacak olan yeni bilirkişinin seçiminde de tarafların iradelerine üstünlük 

tanınacaktır. Bu amaçla öncelikle hakim, tarafların anlaşmasına imkan sağlayacak, 

anlaşamamaları halinde bilirkişileri re’sen belirleyecektir. 

 

 

e. Bilirkişi Raporuna İtiraz 

 

Usulüne uygun olarak hazırlanmış olan bilirkişi raporu mahkeme kalemine teslim 

edildikten sonra taraflara duruşma gününden önce tebliğ edilir (HUMK.m.282). Taraflar 

bilirkişi raporunun kendilerine tebliğinden itibaren bir hafta içerisinde eksik ve belirsiz 
                                                 
198 Yargıtay 20.Hukuk Dairesi’nin 13.07.1993 tarih ve 1992/11719 E., 1993/6273 K. sayılı kararı,YKD., C.19, 
sy.11, s.1707-1710. 
199 Yargıtay 5.Hukuk Dairesi’nin 15.12.1997 tarih ve  1997/18561 E., 1997/18494 K. sayılı kararı,YKD., C.25, 
sy.1, s.19 vd. 
200 Yargıtay 14.Hukuk Dairesi’nin 26.01.1990 tarih ve 1989/8332 E., 1990/796 K. sayılı kararı,YKD:, C.16, 
sy.7, s.1033. 
201 Yargıtay 1.Hukuk Dairesi’nin 16.06.1988 tarih ve 1988/4867 E., 1988/7365 K. sayılı kararı,YKD., C.15, 
sy.2, s.209 vd. 



 71

gördükleri hususların açıklığa kavuşturulması için bilirkişiden açıklama istenmesini 

hakimden yazılı olarak isteyebilirler (HUMK.m.283/I.2.cümle). Taraflarca yapılacak bu 

talebin açık, anlaşılır ve gerekçeli olması gerekir.202 

  

Ancak Yargıtayın son içtihatları bu görüşün aksine, hüküm verilinceye kadar 

tarafların bilirkişi raporuna itiraz edebilecekleri yolundadır. Yargıtay Hukuk Genel  

Kurulu, bir kararında; “Usulün 283/I maddesi hükmünce hakim raporunda noksan ve 

müphem gördüğü cihetleri itmam ve izahı için ehlivukufa yeni sualler tertip edebilir. İki 

taraf dahi noksan ve müphem cihetler hakkında ehlivukuftan izahat alınmasını raporun 

kendilerine tebliği tarihinden bir hafta zarfında hakimden tahriren talep edebilirler. Burada 

her ne kadar tarafların itiraz hakları bilirkişi raporunun kendilerine tebliğinden itibaren bir 

haftalık bir süre ile sınırlandırılmış ise de bu sadece tarafların raporda noksan ve müphem 

gördükleri yönler hakkında bilirkişiden açıklama istemeleri bakımından olup, bu açıdan bir 

itiraz ileri sürmemeleri raporun kesinleşmesi sonucunu doğurmaz. Gerçeğe ulaşma 

bakımından taraflar hüküm verilinceye kadar rapora itiraz haklarını kullanabilirler. Bu 

yorum tarzı usulün 284.maddesinin hakikatin tezahürü için lüzum görürse tahkikat hakimi 

veya esas davayı rüyet edecek mahkeme evvelki veya yeniden intihap edeceği ehlivukuf 

vasıtasıyla tekrar tetkikat irca ettirebilir, yolundaki hükmünün amacına da uygun düşer” 

şeklinde bir hüküm tesis etmiştir.203 Yine Yargıtay 15 Hukuk Dairesi’nin bir kararında, 

“Kural olarak tarafların herhangi bir süreye bağlı olmaksızın bilirkişi raporuna karşı 

itirazda bulunmak hakları vardır. Yasa koyucu, sadece noksan ve müphem olan hususlar 

hakkında bilgi almak üzere tarafların bir hafta zarfında istemde bulunmalarını kabul etmiş, 

bunun dışında bilirkişi görüşüne karşı çıkılmasını engellememiştir” denilmiştir.204 

 

Taraflardan birinin bilirkişi raporuna itiraz etmemesi halinde, diğer taraf lehine 

usuli kazanılmış hak söz konusu olur. Buna göre, taraflardan yalnız birinin yapmış olduğu 

itiraz üzerine, alınan ek bilirkişi raporu veya yeni bir bilirkişi incelemesi sonucu alınan 

ikinci rapor, ilk rapora itiraz eden tarafın daha da aleyhine olursa itiraz etmiş olan taraf 

lehine usuli kazanılmış hak doğduğundan, hakimin ilk bilirkişi raporunu esas alarak karar 

                                                 
202 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri, s. 57 
203 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26.02.1986 tarih ve 1985/794 E., 1986/164 K. sayılı kararı,YKD., C.13, 
sy.8, s. 1127. 
204 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi’nin 21.12.1989 tarih ve 1989/1806 E., 1989/5336 K. sayılı kararı,YKD., C.16, 
sy.9, s.1355 vd. 
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vermesi gerekir.205 Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, bir kararında; “Taraflardan 

birinin bilirkişi raporuna itiraz etmesi, diğerinin itiraz etmemesi halinde sonradan 

yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucu verilen rapor itiraz edenin, öncekine göre daha da 

aleyhine ise önceki rapora itiraz eden taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşturur” diyerek 

bu husus açıkça belirtilmiştir.206 

 

f. Bilirkişi Raporunun Yargılamaya Etkisi 

 

 HUMK.m.286’daki düzenlemeye göre; “Ehlivukufun rey ve mütalaaları 

hakimi takyit etmez.” Bu maddeye göre, usulüne uygun olarak hazırlanan bilirkişi raporu 

hakimi bağlamaz. Bu anlamda da bilirkişi raporu kesin delil niteliğinde olmadığından 

hakim tarafından serbestçe takdir edilir. 

 

 Yargıtay “hakimin bilirkişinin oy ve düşünceleriyle bağlı olmayacağı” 

yolundaki kanun hükmünü, hakimin bilirkişi raporunu yeterli görmemesi durumunda, 

kendini bilirkişi yerine koyarak karar vermesine olanak verecek şekilde değil de, yeniden 

bilirkişi incelemesi yaptırması gerektiği şeklinde anlamak gerektiğini ileri sürmüştür. Bu 

konuda Yargıtay 20.Hukuk Dairesi, bir kararında; “HUMK.m.286 hükmü karşısında 

bilirkişi görüşünün hakimi bağlayıcı bir yanı yoktur. Ne var ki, değinilen yasa hükmü 

hakime yeniden bilirkişi incelemesi yaptırmak (HUMK.m.284) veya bilirkişiden açıklık 

olmayan konularda ek ve tamamlayıcı görüş alabilmek (HUMK.m.283) yetkisini haiz 

olduğu şeklinde anlaşılmalıdır. Yoksa hakim, çözümü özel veya teknik bilgiye gerek 

duyulan hallerde bilirkişi görüşünü bir yana iterek genel hukuki bilgisiyle uyuşmazlığı 

sona erdiremez (HMK.m.275)” hükmüne varmıştır.207 Bir başka kararda Yargıtay 2.Hukuk 

Dairesi; “Hakim bilirkişinin rey ve mütalaası ile bağlı değilse de kanun koyucunun amacı, 

hakimin bu gibi hallerde yeni bilirkişi mütalaasına müracaat ederek bu konuda adaletli bir 

sonuca varmasını sağlamaktır. Yoksa hakim, ihtisası gerektiren bilirkişi yerine geçecek rey 

ve mütalaada bulunamaz” hükmüne varmıştır.208 Yine bir başka kararda Yargıtay 2.HD.; 

“Her ne kadar bilirkişinin oy ve mütalaası hakimi bağlamaz ise de (HUMK.m.286), bu 

                                                 
205 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri,  s. 59 
206 Yargıtay .Hukuk Genel Kurulu’nun 07.06.1985 tarih ve 1985/841 E., 1985/573 K. sayılı kararı,YKD., C.11, 
sy.11, s.1608-1609. 
207 Yargıtay 20.Hukuk Dairesi’nin 13.07.1993 tarih ve 1992/11719 E., 1993/6273 K. sayılı kararı,YKD., C.19, 
sy.11, s.1707-1710. 
208 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 13.11.1987 tarih ve 1987/6774 E., 1987/8735 K. sayılı kararı,YKD., C.14,sy.3, 
s. 331. 
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kural hakimin kendisini bilirkişi yerine koyarak karar vermesine imkan tanımak anlamına 

gelmez” sonucuna varmıştır.209 

 

 Yargıtayın bu uygulaması doktrinde tartışmalara neden olmuştur. Bu konuda 

KURU; “Gerek bilirkişiye başvurulmasında (HUMK.m.275) gerekse de bilirkişi raporunun 

değerlendirilmesinde (HUMK.m.286) hakimin takdir hakkının bulunması demek, hakime 

bilirkişiye başvurmanın gerekli olup olmadığını belirlemek yetkisini vermek ve bilirkişi 

raporundan edineceği özel ve teknik bilgiye, göre gerekçesini göstermek şartıyla, 

gerektiğinde bilirkişi raporunun aksine karar verme yetkisinin tanınması demektir” diyerek 

Yargıtayın bu görüşünü eleştirmektedir.210 

 

 Yargıtay, bir dosyada bilgisine ve görgüsüne başvurulan uzman bilirkişi 

sayısının birden fazla olması durumunda, ya çoğunluğun görüşüne göre karar verilmesi 

gerektiği ya da yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği görüşündedir. Bu konuda 

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi bir kararında; “Hükme esas alınan bilirkişi raporunda çoğunluk 

görüşü, yapılan işlemin hafifletme olmadığı noktasında ağırlık vermiş ise de, karşı görüşte 

olan muhalif bilirkişi Samim’in görüşü de güçlü gerekçeye dayanmaktadır. Bu durumda 

konunun uzmanı yeni bilirkişi heyeti teşekkül ettirilip, onların görüşleri de alındıktan sonra 

sonuca gidilmelidir” şeklinde bir hüküm tesis etmiştir.211 

 

 Bilirkişi raporları takdiri deliller arasında yer alır. Hakim, diğer takdiri delilleri 

ve hususi hüküm sebeplerini (HUMK.m.367) ne ölçüde ve hangi oranda dikkate alıyorsa, 

bilirkişi raporunu da takdiri delil olması münasebetiyle o oranda dikkate alacaktır. Bu 

konuda Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin bir kararına göre; “Deliller kural olarak taraflarca 

gösterilir. Fakat hakim, bilirkişi ve keşif delillerine re’sen de başvurabilir. Tanık, bilirkişi 

ve hususi hüküm sebepleri takdiri deliller meydanında olup, hakim bu delilleri serbestçe 

takdir etme yetkisine sahiptir (HUMK.m.240,286)”.212 

 

10. Bilirkişinin Sorumluluğu 

                                                 
209 Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 30.05.1989 tarih ve 1989/4901 E., 1989/5207 K. sayılı kararı,YKD., C.16, 
sy.1, s. 23. 
210 B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 416  
211 Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin 03.03.1994 tarih ve 1994/921 E., 1994/1635 K. sayılı kararı,YKD., C.20, 
sy.8, s.1278-1281. 
212 Yargıtay 3.Hukuk Dairesi’nin 02.06.1998 tarih ve 1998/3300 E., 1998/6097 K.sayılı kararı,YKD., C.24, sy.9, 
s.1288-1290. 
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 Bilirkişi, mahkemenin sağlıklı ve doğru karar verebilmesi açısından çok önemli 

bir rol üstlenmiş olan bir yargılama hukuku sujesi konumundadır. Bu yüzden oy ve 

görüşünü bildirmekle yükümlü tutulan bilirkişi, dürüstlük ve tarafsızlık ilkelerine uygun 

hareket ederek, kendisinden istenen hususları, bilimsel verilere ve gerçeğe uygun şekilde 

ve görevinin gerektirdiği ciddiyet ve özeni göstererek yerine getirmekle mükelleftir.213 

 

Bilirkişinin hukuki sorumluluğu konusunda mevzuatımızda herhangi bir düzenleme 

yer almamaktadır. Bu konuda doktrinde egemen olan görüş, bilirkişinin hukuki 

sorumluluğunun tayininde, Borçlar Kanununun “haksız fiil” hükümlerinin uygulanması 

(BK.m.41 vd) yönündedir.214 

 

Bilirkişilerin hukuki sorumluğunun haksız fiil hükümlerine göre çözümlenmesi 

gerektiğini ileri süren bu düşünce tarzında, tarafların, bilirkişinin gerek kasten gerekse ağır 

ihmal neticesi gerçeğe aykırı olarak hazırlamış oldukları rapora dayanarak zarara uğraması 

durumunda, haksız fiil unsurlarının bulunması gerekir. Bu unsurları şöyle sıralamak 

mümkündür: 

- Bilirkişi gerçeğe aykırı bir biçimde rapor düzenleyip vermiş olmalıdır 

- Gerçeğe aykırı rapor düzenlenmesi durumu, bilirkişinin kastı veya ağır ihmali 

sonucu ortaya çıkmalıdır. 

- Bilirkişinin kusurlu olarak gerçeğe aykırı rapor düzenlemesi sonucu bir zarar 

doğmuş olmalıdır. 

- Kusurlu rapor ile meydana gelen zarar arasında uygun bir illiyet bağı 

bulunmalıdır. 

 

Bu bağlamda, gerçeğe aykırı rapor hükme esas alınmamış ise veya rapor olmasa 

bile aynı sonuç ortaya çıkacak ise rapor ile zarar arasında uygun illiyet bağının olmadığı 

ileri sürülebilir. Bu gibi durumlarda yani zarar ile rapor arasında uygun illiyet bağının 

kesilmiş olması durumunda tazminata hükmetmemek gerekir.215 

 

 11. İdari Yargıda Bilirkişilik Sorunu 
                                                 
213 Şengün, K.O., Bilirkişinin Sorumluluğu ve Sonuçları, Adalet Dergisi, 1967/7, s.457  
214 Deryal, Türk Hukukunda Bilirkişilik ve Bilirkişi Raporu Örnekleri s.70; Şengün, Bilirkişinin Sorumluluğu ve 
Sonuçları, s.458. 
215 Tanrıver, Bilirkişinin Hukuki Statüsü, Yükümlülükleri ve Sorumluluğu,  s.112 
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 Bilirkişiyi, “bir davanın dayandırıldığı vakıaların değerlendirilip onlardan 

sonuç çıkarılmasında, özel veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulan durumlarda, hakim 

tarafından bilgisine ve görüşüne başvurulan ve verdiği bilgiler, yaptığı açıklamalarla 

hakime yardımcı olan kişi”216 olarak tanımlamak mümkündür. 

 

İdari Yargılama Usulü hukuku alanında bilirkişilik kurumu, İYUK’un 

31.maddesindeki gönderme gereği, HUMK’taki hükümlere göre düzenlenir. Bundan dolayı 

HUMK alanında bu konuda yapılan tartışmalar, yer yer idari yargılama usulünün 

özellikleri ve gereksinimleri gereği yetersiz hale gelseler de, temelde, bu alan içinde 

geçerliliklerini korumaktadırlar. Bu nedenle, bilirkişilik kurumuna ilişkin sorunları, önce 

özel hukuk yargılamasındaki şekliyle ortaya koymaya, daha sonra da, bu sorunların idari 

yargılama usulü alanında ortaya çıkan yansımalarını ele almak gerekir. Türk hukukunda 

bilirkişi uygulamasıyla ilgili olarak ortaya çıkmakta olan sorunları şu şekilde alt başlıklara 

ayırmak mümkündür: 

 

a. Bilirkişinin Davada Karar Verecek Makam Durumuna Getirilmesi ile İlgili 

Sorunlar 

 

 Buradaki sorun iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Sorunlardan birincisi 

hakimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan 

konularda bilirkişiye başvurulmasıdır. İkinci sorun ise, birinci ile de bağlantılı olarak, 

bilirkişi raporlarının tek başlarına davayı sonuçlandıracak belgeler olarak kabul 

edilmesidir. Hakim, dilediği her konuda bilirkişiye başvurma olanağına sahip değildir. 

Daha önce de belirtildiği gibi hakim, sadece saptanması, aydınlatılması ve 

değerlendirilmesi, kısaca çözümü teknik veya özel bilgiyi gerektiren konularda, bilirkişiye 

başvurabilecektir. Ancak, durumun hallinde gerekli olan özel bilgi, genel yaşam 

deneyimleri ile elde edilebilen bir bilgi ise, bu bilgiye herkes gibi hakim de sahip 

olduğundan, bu tür bilginin alınabilmesi için, bilirkişiye başvurulamayacaktır. 

 

                                                 
216 Ramazan ARSLAN, “Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtayın Etkisi”, Yargıtay Dergisi, 
Cilt:15, Sayı: 1-4 (Özel Sayı), 1989, s. 157. 
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 Yine hakim, genel yaşam deneyimi ile ilgili kurallar dışında kalan, uzman 

kişilerin sahip olduğu bilgileri elde etmişse, bilirkişiye başvurmak zorunda olmamalıdır.217  

 

 Oysa, uygulamada Yargıtay, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren 

hallerde, hakimin bilirkişiye başvurmak zorunda olduğuna karar vermektedir.218 Bu 

konuda Danıştay’ın yaklaşımı daha sağlıklı görünmektedir. Danıştay’a göre, ortada 

bilirkişi incelemesini gerektirecek bir durum olup olmadığına ve bilirkişi incelemesine 

yaptırılmasına ya da yaptırılmamasına, mahkeme, takdir yetkisini kullanarak karar 

verecektir.219 

 

 Bilirkişinin, dava esnasında adeta hakim durumuna getirilmesi konusunda 

ortaya çıkan ikinci sorun, bilirkişi raporunun davayı sonuçlarından delil olarak kabul 

edilmesiyle ilgilidir. Oysa, HUMK’un 240. maddesinde; “Bu kanunun tayin ettiği haller 

müstesna olmak üzere hakim, ikame olunan delilleri serbestçe takdir eder” şeklinde 

açıklanmış olan genel kuralın bir uzantısı olarak, HUMK’un 286.maddesinde, bilirkişi 

raporunun hakimi bağlamayacağına dair bir hüküm yer almaktadır. Kanun hükmünde de 

açıkça belirtildiği gibi, bilirkişi raporu hakimi bağlamayacak, hakim için, aynen diğer 

takdiri deliller açısından olduğu gibi, serbestçe takdir edilmesi gereken bir delil teşkil 

edecektir. Oysa, birçok yargı kararında bu hüküm kağıt üzerinde kalmaktadır. 

Mahkemelerimiz, özellikle çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine ilişkin iptal davaları 

söz konusu olduğu zaman, bilimsel bilgilerinin eksik olduğu düşüncesinden hareketle, 

bilirkişi raporlarını adeta kanun hükmü gibi kabul etmekte ve raporun öngördüğü sonuca, 

bir de ne anlama geldiği belirlenemeyen “kamu yararı” kavramını eklemek suretiyle, 

yıllardır hukukçular tarafından kesin bir tanımı üzerinde uzlaşılamamış bu kavramın içini 

bilirkişi raporlarıyla doldurmaya çalışmaktadırlar. 

 

 Buna karşılık, hakimlerin karar alma aşamasında bilirkişi raporlarından 

tamamen bağımsız bir şekilde karar alabileceklerini düşünmek mümkün değildir. Hakimin 

kendisinin yeterince bilgisinin olmadığını düşündüğü bir alanda, bilgisine güvenilen bir 

                                                 
217 Arslan, “Bilirkişilik Uygulaması ve Bu Uygulamaya Yargıtayın Etkisi”, s. 166-167 
218 B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 360 
219 Danıştay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu’nun 6.1.1984 gün ve E. 1983/5, K. 1984/2 sayılı kararı, 
Danıştay Dergisi, Yıl:15, Sayı:56-57, 1985, s. 98 



 77

bilirkişiden gelecek görüşten etkilenmeyeceğini düşünmek Florian’ın dediği gibi “çocukça 

bir iddia olur”.220 

 

 Bilirkişinin davada karar verecek makam durumuna getirilmesiyle ilgili 

saydığımız iki sorunla bağlantılı bir diğer sorun da, mahkemenin bilirkişi incelemesi 

yaptırılmasına ilişkin ara kararında, bilirkişinin görüş bildireceği konunun sınırlarını tam 

olarak belirlememesine ilişkindir. Bu durumda bilirkişiler, kendilerini mahkemenin 

sorularıyla bağlı saymamakta ve sadece kendilerine sorulan soruları cevaplamakla 

yetinmeyip, mahkemenin davayı kendi istedikleri yönde sonuçlandırması yolunda gerekli 

buldukları tüm konularda yargıçları bilgilendirmektedirler. Bu şekilde hazırlanmış bilirkişi 

raporları da hiç kuşkusuz bilirkişiyi, hakime, onun istediği konularda bilgi veren bir 

yardımcı olma konumundan çıkarıp, ona nasıl karar vereceğini söyleyen ve giderek onun 

yerine kararlar alan bir makam durumuna getirecektir.221 Bu nedenle hakimin, bilirkişi 

incelemesine karar verdiği ara kararında, bilirkişinin görevini tam bir açıklıkla ve 

ayrıntılarıyla açıklaması, bilirkişilik kurumuna ilişkin önemli bir sorunu ortadan 

kaldıracaktır.222 

 

 Bilirkişi raporu hakim açısından davayı sonuçlandıran bir delil değil, aynen 

diğer takdiri deliller gibi, takdir edilmesi gereken bir delildir. Bilirkişi, hakim adına karar 

verecek bir makam değil, sadece hakime karar verme aşamasında yardımcı olacak bir 

makamdır. Hakim, bilirkişi raporunun verdiği bilgilerin doğruluğundan tam anlamıyla 

emin oluncaya kadar konuyu araştırmalı ve elden geldiğince tüm kanıt ve görüşleri davaya 

taşımaya çalışmalıdır. Hakimin, bilirkişi raporunda yazılı olan bilgi ve açıklamalardan 

anlaşmazlığın çözümünü sağlayacak ölçüde bilgi sahibi olmadığı ve bu konuyu bu 

bilgilerle çözümleyemediği hallerde, aynı bilirkişiden ek rapor istemesi, ya da yeni bir 

bilirkişi incelemesine gitmesi, şayet çözümleyebiliyorsa, bilirkişi raporunun aksine karar 

verirken, bunun nedenlerini, bilirkişi raporundaki hususlara niçin katılmadığını somut 

olarak ortaya koyması gerekmektedir. Aksi takdirde karar bozulacaktır.223 

 
                                                 
220 Nevzat GÜRELLİ, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Bilirkişilik, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, İstanbul, 1967, s. 95’ten Eugenio Florian, Dele Prove Penali; VArese-Milano, 1961, s. 580. 
221 Bunun çok açık bir örneği için bkz. Danıştay 10. Dairesi’nin 28.04.1992 gün ve E. 1990/2278, K. 1992/1673 
sayılı kararı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı:4, 1992, s. 586-588 
222 İlker Hasan DUMAN, “Yargı Sistemimizin Kanayan Yarası:Bilirkişilik”, Adalet Dergisi, Yıl:5, Sayı:31, 
1994, s. 3-5 
223 Danıştay 3. Dairesi’nin 5.6.1991 gün ve E. 1989/2026 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl:22, Sayı:84-85, 
1992, s. 123-126 
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 Bu durum, hiç kuşkusuz, bilirkişi raporlarının hakimi bağlayacağı anlamına 

gelmeyecek ve İdari Yargılama Usulünde mahkeme kararlarının gerekçeli olma 

zorunluluğunun bir sonucu olarak algılanacaktır. Mahkeme, her konuda olduğu gibi, 

bilirkişi raporu konusunda da, aldığı kararın gerekçesini açıklamak durumundadır. 

 

 Burada açıklanan görüş, hakimin bilirkişi raporuna katılmamasına ilişkindir ve 

bu açıdan kuşkusuz ki doğrudur. Fakat, uygulamada karşımıza çıkan durum çoğunlukla bu 

değildir. Çoğu zaman, tam tersine, tek bir bilirkişi raporu hazırlanmakta ve hakim, hiçbir 

gerekçe göstermeksizin bu raporun sonuçlarını kararına esas almaktadır.  

 

 Oysa, bilindiği gibi bilirkişilik kurumu hakime, önüne gelen bir uyuşmazlığı 

çözmek için gerekli olan özel ve teknik bilgiyi sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Yoksa, 

bilirkişi raporunun sonucu, davayı sona erdirebilecek nitelikte bir karar değildir. 

Uyuşmazlığı çözme ve karar verme görev ve yetkisi sadece hakime aittir.224 

 

b. Bilirkişinin Seçimine İlişkin Sorunlar: 

 

İdari Yargılama Usulünde hakim, Medeni Usul Hukukundaki düzenlemenin aksine, 

bilirkişi doğrudan doğruya kendisi seçecektir. Taraflara da bilirkişi seçme olanağını 

tanıyan Özel Hukuk yargılama usulünün aksine, İdari Yargı’da İYUK’un 31.maddesinin 1. 

fıkrasının son cümlesi gereğince, bilirkişinin seçimi konusunda, hakim tek yetkilidir. Bu 

durum da, davanın, Özel Hukuk yargılamasında olduğu şekliyle, taraflar arasında cereyan 

eden bir süreç olmayan idari yargının bünyesine daha uygun düşmektedir. 

 

Hiç kuşkusuz, bir konu hakkında, ancak o konuda özel ve teknik bir bilgiye sahip 

olan uzman kişiler bilirkişi olarak seçilebilirler. Fakat, bir kişinin belli bir konuda uzman 

olup olmadığını belirlemede son söz hakimindir.225 Nitekim, Danıştay kararlarında da, 

seçilecek bilirkişinin uyuşmazlığın çözümü için gerekli olan teknik ve mesleki bilgiye 

                                                 
224 Danıştay 7. Dairesi’nin 20.11.1984 gün ve E. 1984/61, K. 1984/1778 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl: 15, 
Sayı: 58-59, 1985, s. 230; Danıştay 7. Dairesi’nin 11.11.1985 gün ve E. 1985/1443, K. 1985/2487 sayılı kararı, 
Danıştay Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 62-63, 1986, s. 319; Danıştay 7. Dairesi’nin 24.10.1991 gün ve E. 1987/3900, K. 
1991/2675 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl:22, Sayı: 84-85, 1992, s. 476. 
225B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 308 
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vakıf olması gerekliliği, gerek çevreye ilişkin davalarda226, gerek idari yargının görevine 

giren diğer davalarda227 vurgulanmıştır. 

 

 

İşte, bilirkişilik kurumundaki bu keşmekeşe ve gelişigüzelliğe son vermek 

konusunda düşünce üretmeye çalışan pek çok hukukçu ve bilim adamı, çözümü, 

bilirkişiliğin kurumsallaşmasında ve resmi bir nitelik kazanmasında görmektedirler. Bu 

anlamda olmak üzere Adalet Bakanlığı ya da mahkemelerin adalet komisyonları tarafından 

her yıl, sınavla, bilirkişilik yapabilecek kişilerin belirlenmesi ve bu yolla bütün 

mahkemelerde uygulamanın verdiği tecrübeyle, ihtiyaç hissedilen meslek dallarından 

uzman kişilerin listesinin mevcut olması gerektiği vurgulanmıştır.228 

 

Nitekim buna benzer bir düzenleme “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli 

Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında 

Yönetmelik”229 ile yapılmıştır. Bu yönetmelik, her yıl için il adli yargı adalet komisyonları 

tarafından düzenlenecek olan bilirkişi listelerinin hazırlanmasında uzmanlık alanlarının 

belirlenmesini, başvurabilecek olanların niteliklerini, müracaat usulünü, değerlendirme 

esaslarını, listelerin oluşturulmasını ve gerekli durumlarda bu listelerde yer verilenlerin 

çıkarılma usul ve esaslarını düzenlemektedir. 

 

Yönetmelik uyarınca il adli yargı adalet komisyonları bilirkişiye ihtiyaç bulunan 

uzmanlık alanlarını belirler ve mutad usuller ile ilan eder. Oluşturulacak bilirkişi listesine 

kabul edilebilmek için başvuran kişinin, bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki 

deneyime sahip olması ve diğer şartları gerçekleştirmesi aranır. 

 

Bilirkişi listesine kabul edilenlere, il adli yargı adalet komisyonunca daha önce 

belirlenen ve ilan edilen gün veya günlerde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 64. maddesinin 

5. fıkrası uyarınca yemin ettirilir. Aynı madde uyarınca bilirkişiler bu liste içinden seçilir. 

                                                 
226 Danıştay 6. Dairesi’nin 12.12.1985 gün ve E.1988/3005, K. 1989/27 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl: 20, 
Sayı: 76-77, 1990, s. 452 
227 Danıştay 3. Dairesi’nin 12.12.1985 gün ve E. 1985/372, K. 1985/3307 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl: 
16, Sayı: 62-63, 1986, s. 148; Danıştay 3. Dairesi’nin 19.12.1985 gün ve E. 1985/579, K. 1985/3404 sayılı 
kararı, Danıştay Dergisi, Yıl: 16, Sayı: 62-63, 1986, s. 161 
228 Kılıçoğlu, “Yargıda Bilirkişilik Çıkmazı”,  s. 646 
229 01.06.2005 tarih ve 25832 sayılı RG. 
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Bu liste dışından bilirkişi atanabilmesi ancak atama kararında gerekçesi gösterilmek sureti 

ile mümkündür. 

 

 c.  Bilirkişi Giderleri Sorunu:  

 

 HUMK’a göre hakim, kendiliğinden bilirkişi incelemesine karar verirse, 

bilirkişi giderlerini taraflardan birinin veya her ikisinin ödemesine karar verir. Taraf (veya 

her iki taraf), hakim tarafından belirlenen süre içerisinde bilirkişi giderlerini ödeyemezse, 

hakim, bilirkişi giderlerinin ileride haksız çıkacak taraftan alınmak koşuluyla Devlet 

Hazinesi’nden ödenmesine karar verebilir. Oysa idare mahkemeleri, zaman zaman, 

HUMK’da bu konuda yer alan açık hükmü bile görmezden gelmek suretiyle, bilirkişi 

ücretinin yatırılmamış olması nedeniyle, bilirkişi incelemesinden vazgeçmek yolunu 

seçmişlerdir.230 Neyse ki Danıştay, yerleşik içtihadında, HUMK’un 415. maddesine 

yollama yapmak suretiyle, böyle durumlarda bilirkişi giderlerinin Devlet Hazinesi’nden 

ödenmesine karar verilebileceğini vurgulamıştır.231 

 

 Hakim, re’sen bilirkişi incelemesine karar verirse, HUMK’un 415.maddesi ve 

Danıştay’ın yerleşik içtihatları karşısında, taraf veya tarafların, bilirkişi ücretlerini 

mahkeme veznesine yatırmalarını beklemek ve yatırmazlarsa bilirkişi incelemesinden 

vazgeçmek, kabul edilebilir bir yol değildir. Mahkemece, uyuşmazlığın çözümü için 

bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar verildikten sonra, sadece bilirkişi incelemesinin 

gerektirdiği ücretin yatırılmadığından bahisle, davanın esası incelenmeksizin reddedilmesi, 

HUMK’un 415. maddesi hükmüne ve özellikle İYUK’un 20.maddesinde yer alan re’sen 

tahkik ilkesine uygun bulunmamaktadır.232 

 

 İYUK’un 20.maddesinde yer alan ve İdari Yargılama Usulünün en önemli 

özelliği olduğuna yukarıda değinilen re’sen tahkik ilkesi karşısında, sırf gerekli bilirkişi 

ücretinin mahkeme veznesine yatırılmamış olmasından bahisle, mahkemenin davayı 

                                                 
230 Danıştay 12. Dairesi’nin 20.4.1977 gün ve E. 1973/873, K. 1977/1099 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl: 8, 
Sayı: 28-29, 1978, s. 685; Danıştay 8. Dairesi’nin 5.7.1983 gün ve E. 1982/1813, K. 1983/1712 sayılı kararı, 
Danıştay Dergisi, Yıl:14, Sayı: 54-55, 1984, s. 55; Danıştay 7. Dairesi’nin 10.4.1986 gün ve E. 1985/1737, K. 
1986/1117, Danıştay Dergisi, Yıl: 17, Sayı: 64-65, 1987, s. 289 
231 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 5.2.1988 gün ve E. 1987/29, K. 1988/5 sayılı kararı, 
Danıştay Dergisi, Yıl:19, Sayı: 72-73, 1989, s. 138; Danıştay 7. Dairesi’nin 15.2.1985 gün ve E.1985/91, K. 
1985/483 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl:16, Sayı: 60-61, 1986, s. 332 
232 Danıştay 4. Dairesi’nin 30.05.1988 gün ve E. 1986/2676, K. 1988/2151 sayılı kararı, Danıştay Dergisi, Yıl: 
19, Sayı: 72-73, 1989, s. 260. 
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sonuçlandırmaktan yani, iptal davasının objektifliği gereği hukuka aykırı idari işlemi 

ortadan kaldırmaktan vazgeçmesi, kabul edilebilir bir durum değildir. İdari davalarda 

bilirkişi ücreti hususunun davada ileri sürülen iddianın ispatına doğrudan ya da dolaylı bir 

etkisinin bulunmaması gerekmektedir.233 

 

Nitekim, İYUK’un 4001 sayılı kanun ile değişik 31. maddesinin son fıkrası 

uyarınca davanın ihbarı ve bilirkişi seçimi Danıştay veya hakim tarafından re’sen yapılır. 

Dolayısı ile idari yargıda taraf/tarafların istemi üzerine bilirkişi incelemesi yapılabilmesi 

mümkün değildir. İdari yargıda re’sen bilirkişi incelemesine karar verildiği durumlarda, 

taraf/tarafların bilirkişi giderini yatırmaması halinde dava bilirkişi giderinin yatırılmaması 

nedeni ile bilirkişi incelemesi yaptırılamadığı ve bu durumda da davacının iddialarını ispat 

edemediği gerekçesi ile reddedilemez. Bu durumda HUMK’un 415. maddesinin gösterdiği 

yolun izlenerek masraflar Devlet Hazinesinden karşılanır ve bilirkişi incelemesi 

yaptırıldıktan sonra bu incelemenin sonucuna göre karar verilmesi gerekir.234 

 

D. DELİLLERİN  TESPİTİ 

 

 Davacının açmış olduğu dava sonunda başarılı olabilmesi için iddiasını 

dayandırdığı vakıaların mevcudiyetini ispat etmesi gerekir. Aynı şekilde davalının da 

kendisine karşı ileri sürülen iddialara karşı koyabilmesi için savunmasını dayandırdığı 

vakıaların ispatını sağlaması gerekecektir. Davacı ve davalının, iddia ve savunmalarını 

dayandırdığı vakıaların ispatı deliller vasıtasıyla gerçekleşecektir. Bu nedenle bir davada 

deliller ispat bakımından büyük bir öneme sahiptirler. 

 

1. Delil Tespitinin Tanımı, Amacı ve Konusu 

 

a. Tanımı 

 

Delillerin tespiti kurumu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 ve 374 

üncü maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kanunda tanımına yer verilmemiş olan delil 

tespitini şu şekilde tanımlamak mümkündür: “Delil tespiti, ileride açılacak bir davada 

                                                 
233 Süheyla ŞENLEN, “İdari Yargılama Usulü’nde İspat ve Delil”, Argumentum, Yıl: 3, Sayı: 33, Nisan 1993, 
s. 588 
234Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, C.2, s.761. 
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kullanılacak olan veya derdest olan bir davada henüz inceleme sırası gelmemiş bulunan 

delillerin, kaybolması veya ispat gücünün azalması gibi tehlikeleri bertaraf etmek 

amacıyla, normal zamanından (tahkikat zamanından) daha önce incelenmesini veya 

mevcut bir durumun muhafaza edilmesini sağlayan usuli bir kurumdur.235 

 

Delil tespiti, açılmış veya ileride açılacak olan davada kullanılacak delillerin 

korunması veya mevcut bir durumun muhafazası için yapılmaktadır. Bu niteliği ile delil 

tespiti, bir dava olmayıp, ilgili olduğu davaya bağlı usuli bir işlemdir.236 

 

Delil tespiti dava olmadığından, tespit talebinde bulunulması ile dava açılmasının 

maddi hukuk ve usul hukuku bakımından doğurduğu sonuçlar237 farklıdır. 

 

Bununla birlikte zaten dava açılmadan önce delil tespiti talebinde 

bulunulabileceğine göre, bu talebin yapılmış olması ileride dava açılmasına da engel 

değildir. 

 

Delil tespiti talebi ile zamanaşımı kesilmez. Ancak zamanaşımının öğrenme ile 

başladığı hallerde, tespit talebinde bulunma tarihi önem kazanır. Talepte bulunanın delil 

tespiti talebi ile mahkemeye başvurduğu tarihte, talepte bulunanın o hususu öğrenmiş 

olduğu kabul edilir.238 

 

                                                 
235 Doktrinde yapılmış olan başka tanımlar için bkz: Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları,s. 328;  
İ.Doğanay, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Tespiti Delaile Dair Hükümleri Üzerine Bir İnceleme 
AD., 1954/7, s. 888-899, s. 889; M.Erkuyumcu, Delil Tespitine Müteallik Hükümleri Üzerine Bir İnceleme, 
AD., 1946/2, s. 126-136; Ejder Yılmaz, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, C.2, Ankara, 2001, s. 1335. 
236 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bu konuya ilişkin bir kararında bu durum şu şekilde ifade edilmiştir. 
“Dilekçe sadece tespit ve tedbir isteğine ilişkin olup, dava niteliği taşımadığı halde dava dilekçesi olarak kabulü 
ile esas hakkında karar verilmesinde isabet yoktur” (Hukuk Genel Kurulu’nun, 17.11.1976 tarih ve1016-2916 
sayılı kararı. 
237 Dava açılması ile gerek maddi hukuk gerekse de usul hukuku alanında bir takım sonuçlar meydana gelir. Usul 
hukuku alanında meydana gelen sonuçlar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 185 inci maddesinde iki bent 
halinde belirtilmiştir. Ancak, dava açılması ile meydana gelecek sonuçlar sadece kanunda belirtilenler ile sınırlı 
değildir. 23.12.1976 gün ve 7/6 sayılı İBK. Gerekçesinde de, dava açılmasıyla meydana gelecek olan usul 
hukukuna ilişkin sonuçların, kanunda belirtilenlerle sınırlı olmadığı, bunların dışında da bazı sonuçların 
doğabileceği ifade edilmektedir. 
238 “Davacının zararı ve zarar vereni daha önce öğrenme imkanı bulunduğu gibi en geç delil tespiti için 
mahkemeye başvurduğu sırada bilindiğinin kabulü gerekir. Delil tespiti zamanaşımı kesen sebeplerden değildir” 
(HGK, 13.3.1971, 970/4-935-164, R.Ersoy, İzahlı Notlu İçtihatlı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 
Ankara, 1978, s. 811’den naklen) 
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Delil tespiti ayrı bir dava olmadığı için ıslah edilemez. Islah yolu ile davacı 

davasını tamamen ıslah ederek, değiştirebilir. Delil tespiti talebi, ıslah yolu ile dava haline 

dönüştürülemez. Aynı şekilde dava ıslah yolu ile delil tespitine dönüştürülemez.239 

 

Ayrı bir dava niteliği taşımayan delil tespiti talebine karşı, dava açılamayacağı gibi, 

müdahale de edilemez.240 

 

b. Amacı 

 

Delilleri, davacının dava dilekçesinde (m. 179/3) davalının ise, cevap dilekçesinde 

(m. 200) göstermesi gerekir. Ancak taraflar genellikle, dilekçelerin karşılıklı olarak 

teatisinden sonra ve hakim tarafından kendilerine verilen süre sonunda delillerini 

gösterirler. İleri sürülen delillerin incelenmesi, davanın normal seyri içinde tahkikat 

aşamasında gerçekleşir. 

 

Görüldüğü üzere, davada ileri sürülen delillerin incelenebilmesi, ancak uzunca bir 

zaman geçtikten sonra mümkün olmaktadır. Bu aşamaya gelinceye kadar, delillerin varlığı 

ve ispat gücü çeşitli tehlikelere maruz kalabilir. İddia ve savunmanın ispatında son derece 

önemli olan delillerin kaybolması veya ispat gücünün azalması gibi tehlikelerin bertaraf 

edilmesi, davanın sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması için son derece önemlidir. 

 

Delillerin, davanın normal seyrine göre incelenmesi aşaması olan tahkikat 

aşamasından önce ve hatta bazı hallerde dava açılmadan toplanması ve incelenmesi 

gerekebilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 ve 374 üncü maddeleri arasında 

düzenlenmiş olan delil tespiti ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin, 

kanunda belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, olağan inceleme zamanından önce 

toplanıp emniyet altına alınmasını sağlamak için kabul edilmiştir. 

 

c. Konusu 

 

                                                 
239 Yargıtay’ın buna konuya ilişkin bir kararı şu şekildedir. “Açılan tazminat davasının delillerin tespiti şeklinde 
ıslahının kabulü usul hükümlerine aykırı düşer. Islah yoluyla bir davanın bir başka dava niteliğini alması 
mümkün olabilir. Fakat açılan davanın delillerin tespiti şekline dönüştürülmesi ıslah yolu ile kabul edilemez”. 
Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 8.4.1967 tarih ve 3146/3004 sayılı kararı, ABD, 4/2, s.7-8. 
240 Doğanay, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Tespiti Delaile Dair”, s. 890 
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Delil tespitinin konusunu, delil veya mevcut bir durumun tespit edilmesi (muhafaza 

edilmesi) oluşturmaktadır.241 

 

Bir şeyin mevcut durumunun tespiti de delil tespitine konu olabilir. Zira bir şeyin 

mevcut durumundan kendi lehine haklar çıkarmak isteyen veya kendi aleyhine olan 

hakların ileri sürülmesinden korkan kimse, tespit yapılmasında hukuki menfaate sahiptir. 

 

Delil tespitinin diğer bir konusu ise delillerdir. Anayasal bir hak olan iddia ve 

savunma hakkının gerçekleştirilmesinde deliller büyük bir öneme sahiptirler. Zira bir 

davada davacı, davalıya karşı bir talepte bulunur ve iddiasını dayandırdığı olguların varlığı 

konusunda hakimde kanaat oluşturmaya çalışır. Davalı da, davacının ileri sürdüğü iddialara 

karşı kendi savunmasını kabul ettirmeyi amaçlar. Bütün bu girişimler, deliller vasıtasıyla 

gerçekleştirilecektir.242 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 238 nci maddesinde delilin, davanın 

halline tesir edebilecek münazaalı hususların ispatı için ikame olunacağı belirtilmiştir. 

Delil, mahkemenin önüne gelen bir uyuşmazlıkta, ispatı gerekli olan yani taraflar arasında 

doğruluğu tartışmalı olan vakıaların, vuku buldukları (veya bulmadıkları) konusunda 

hakimde kanaat oluşturmak için başvurulan araçtır.243 

 

Delil tespitine konu olacak deliller bakımından Kanunda bir ayrım yapılmamıştır. 

Yani her türlü delilin tespiti istenebilir.244 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 

inci maddesinde “…şahit (m.245 vd), keşif (m. 363-336), ehlihibre (m. 275 vd) veya diğer 

deliller ile tespiti talep edilebilir” denmek suretiyle bu husus açıkça ifade edilmiştir. 

 

2. Delil Tespitinin Hukuki Niteliği 

 

Usul işlemleri genel olarak, yargılamanın yürütülmesini sağlayarak davanın 

sonuçlandırılmasına yönelik mahkeme ve taraflarca yapılan her türlü bilgi ve irade 

                                                 
241 Üstündağ,, Medeni Yargılama Hukuku, s. 590 
242 Yılmaz, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri ,s. 1333 
243 Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 261. 
244 B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,  s. 720; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, 
Medeni Usul Hukuku, 2.bs., Ankara, 2001.s. 574 
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açıklamasıdır.245 Usul işlemleri mahkeme tarafından yapılabileceği gibi taraflarca da 

yapılabilir. Bu bakımdan usul işlemleri, “mahkeme usul işlemleri” ve “taraf usul işlemleri” 

olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

Taraf usul işlemleri, ileri sürülen iddia ve savunmaların haklı olduğunu göstermek, 

yargılamayı yürütmek veya sona erdirmek amacıyla taraflarca yapılan işlemlerdir.246 

Mahkeme usul işlemleri de davanın yürütülmesi ve sonuçlandırılması için hakim 

tarafından yapılan işlemlerdir.247 Delil tespiti talebi ile davanın çözümüne katkı 

sağlayacak, tarafların iddia veya savunmalarını dayandırdıkları delillerin tespiti 

istenmektedir. Bu bakımdan delil tespiti talebini taraf usul işlemi olarak değerlendirebiliriz 

Delil tespiti talep edilmesi halinde, delil tespiti kararını verecek ve buna dayanarak delil 

tespiti işlemini yapacak olan ancak mahkemedir. Mahkeme, usul işlemlerini ara karar veya 

nihai karar şeklinde verir. Delil tespiti kararı ise bir ara karardır. Dolayısıyla delil tespiti 

talebinin mahkeme tarafından kabul edilmesi ve bunun üzerine bu kararın icra edilmesi ise 

mahkeme usul işlemi sayılabilir. 

 

Delil tespiti yolu ile davanın sonuçlanmasında etkili olacak vakıaların ispatını 

sağlayan delillerin ve bunların sahip olduğu ispat değerinin muhafazası sağlanmaya 

çalışılır.248 Yapılan delil tespiti ile elde edilen deliller yargılama içinde değerlendirilerek, 

bu şekilde davanın sonuçlandırılmasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle delil tespiti 

işleminin, hukuki niteliği itibariyle delillere ilişkin hukuki koruma sağlayan bir geçici 

hukuki koruma tedbiri olduğu yönündeki görüşe biz de katılmaktayız. Yine idari yargıda 

verilecek yürütmenin durdurulması kararı, Anayasa yargısındaki yürürlüğün durdurulması 

da birer geçici hukuki himaye tedbirleridir.249 

 

Sonuç olarak delil tespitini gerek dava açılmasından önce gerekse dava açıldıktan 

sonra, dava ile ilgili delillerin incelenmesi aşamasına gelmeden, kaybolması veya ikame 

edilmesinde güçlük meydana gelmesini önlemek amacıyla, her iki tarafın da talebi ve 

ancak mahkeme tarafından verilen karar üzerine, delillerin önceden toplanarak güvence 

                                                 
245 Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 143; S. TAŞPINAR, Medeni Yargılama Hukukunda İspat 
Sözleşmeleri, Ankara, 2001, s. 65. 
246 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, s. 158 
247 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, s. 165 
248 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 590 
249 Yılmaz, “Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri”,  s. 38 
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altına alınmasını sağlaması nedeniyle, üst bir kavram olan, geçici hukuki himaye 

tedbirlerine dahil bir koruma tedbiri olarak nitelendirebiliriz. 

 

3. Delil Tespitinin Benzer Kurumlar ile Karşılaştırılması 

 

a.Tespit Davasıyla Karşılaştırılması 

 

Tespit davası, kanunlarımızda bir dava türü olarak açıkça düzenlenmemiştir. Ancak 

tespit davalarını öngören çeşitli kanun hükümleri mevcuttur. Nitekim MK m. 26; HUMK 

m. 314, m. 519; İİK m. 69, II, m.72, m.89, III; TTK m.58/a; 2822 sayılı Toplu İş 

Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu m. 46; 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 

15, III, m. 67, II, bunlara örnek olarak verebiliriz. 

 

Tespit davası ile delil tespiti, her ikisinin de konusunun “tespit” olması yönünden 

benzerlik göstermektedir. Ancak tespit davası ile delil tespiti aralarında önemli farklılıkları 

olan ve birbirlerinden farklı amaçlara hizmet eden kurumlardır. 

 

Tespit davasının konusunu, bir hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğunun tespiti 

oluşturur. Hukuki ilişki, kişiler arasında veya kişiler ile eşyalar arasında var olan somut bir 

olaydan doğan hukuki münasebettir. Delil tespitinin konusunu ise delil veya mevcut bir 

durumun muhafazası oluşturmaktadır. Bir ispat aracı olan delilin konusunu çekişmeli 

vakıalar teşkil etmektedir. Vakıalar ise tek başlarına tespit davasına konu olamazlar. 

Vakıalar ancak hukuki ilişkiler ile birlikte tespit davasına konu olabilirler. Görüldüğü gibi 

tespit davası ile delil tespiti, tespit edilecek husus bakımından farklılık göstermektedirler. 

Ancak, görülmekte olan bir tespit davası sırasında delil tespiti yoluna gidilebilir. 

 

Tespit davası sonucunda bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığı konusunda bir 

tespit hükmü verilir.250 Tespit hükmü, maddi anlamda kesin hüküm  (m. 237) ve ayrıca 

kesin delil (m. 295) teşkil eder. Buna karşılık, delil tespiti talebi üzerine verilen karar kesin 

hüküm teşkil etmemektedir. Delil tespiti sonucunda mahkemenin vereceği karar, ara karar 

niteliğindedir. 
                                                 
250 Tespit hükümleri sadece tespit davaları sonucunda verilmez. Ayrıca eda davası ile inşai davanın esastan 
reddini öngören hükümler de birer tespit hükmüdür. Bu açıdan tespit hükümleri, eda ve inşai hükümlere göre 
daha geniş bir içeriğe sahiptirler, S. Tanrıver, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, 
1996, s. 67 
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b. İhtiyati Tedbirle Karşılaştırılması 

 

 Davanın açılması ile kesin hükme bağlanması arasında uzun bir süre geçebilir. 

Kesin hükme ulaşmak için geçecek olan uzun yargısal süreçte, tarafların haklarının zarar 

görmesini engellemek için, dava konusu olan hak üzerinde hukuksal koruma 

sağlayabilecek tedbirlere ihtiyaç vardır. Bu korumayı sağlamaya yönelik olan tedbirlerden 

birisi de ihtiyati tedbir kurumudur.  

 

İhtiyati tedbirler genel olarak Hukuk Usul Muhakemeleri Kanunu’nun 101 ve 

113/A maddeleri arasında düzenlenmiştir.251 Kanunun düzenlemesine göre ihtiyati 

tedbirler tahdidi (numerus clausus) nitelikte değildir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 103 üncü maddesi de bu doğrultudadır. Kanunda belirtilenler dışında 

gecikmesinde tehlike olan veya önemli bir zarar meydana gelecek hallerde hakim, bunları 

engelleyebilecek tedbirlere karar verebilecektir. (m. 103) 

 

Delil tespitinin hukuki niteliğini incelerken bu kurumun delillerin ortadan kalkması 

veya ileri sürülmesinde meydana gelebilecek tehlikeleri bertaraf etmek ve bu şekilde 

delilin, dava içerisindeki sağlayacağı ispat değerinin muhafaza edilmesine yönelik koruma 

sağlayan bir kurum olduğunu vurgulamaya çalışmıştık. 

 

Delil tespiti, delillere yönelik koruma sağlamaya çalışarak davanın sağlıklı bir 

şekilde sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. İhtiyati tedbir ise, dava konusunu koruma 

altın alarak dava sonunda alınan kararın uygulanabilir hale getirilmesine katkıda 

bulunmaktadır.  

 

Delil tespiti ve ihtiyati tedbirin sağlayacağı hukuksal korumadan faydalanmak için 

mutlaka davanın açılmış olmasına gerek yoktur. Ancak farklı olarak ihtiyati tedbirde şöyle 

bir durum söz konusudur: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 109 uncu maddesine 

göre, ihtiyati tedbir kararı dava açılmadan önce verilmiş ise bu karar uygulanmış olsun 

veya olmasın, kararın verildiği tarihten itibaren on gün içerisinde esas hakkındaki davanın 

                                                 
251 İhtiyati tedbirler teminat amaçlı, düzenleme amaçlı veya eda amaçlı olabilirler Bkz., S. Üstündağ, İhtiyati 
Tedbirler, İstanbul 1981, s. 13 vd., Yılmaz,Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri, s. 170 vd. 
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açılması gerekir. Aksi takdirde ihtiyati tedbir kararı kendiliğinden ortadan kalkar. Delil 

tespitinde ise böyle bir durum söz konusu değildir.  

 

İhtiyati tedbir kararı sonucunda, dava konusu olan şey ile ilgili bazı tedbirler 

alınmaktadır. Alınan bu tedbirler, ilgili kişilerin haklarını etkilemektedir. Kaldı ki, haksız 

yere alınan ihtiyati tedbir kararı, karara konu olan dava konusu şey ile ilgili kişilerin 

haklarını zarara uğratabilir.252 Buna karşılık delil tespiti yolu ile sadece ilerde açılacak 

davaya ilişkin delillerin zamanından önce toplanarak tespit ve tetkik edilmesi ve bu şekilde 

güvence altına alınması söz konusu olmaktadır. Bu durum, sadece tespite konu olan 

delilleri ilerde kullanacak olan kişilerin, iddia ve savunma hakkını korumaya yönelik olup, 

başka kişilerin haklarını zarara uğratması söz konusu değildir. 

 

İhtiyati tedbir kararı kural olarak tazminat karşılığında verilir (m. 110). Ayrıca 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 113/A maddesinde, ihtiyati tedbir kararının 

uygulanmasına yönelik verilen kararlara uymayan veya alınmış tedbire aykırı davranışta 

bulunan kimse için cezai bir hüküm öngörülmüştür. Ancak delil tespitinde ise talepte 

bulunan taraftan teminat alınmadığı gibi, cezai bir yaptırım da söz konusu değildir. 

 

4. Delil Tespitinin Koşulları 

 

Delil tespiti, delillerin ortadan kalkması veya ileri sürülmesinde güçlük çıkması gibi 

bir durum söz konusu olması halinde başvurulacak bir tedbirdir. Mahkemenin delil 

tespitine karar verebilmesi ve bu karara uygun olarak delil tespitinin yapılabilmesi için 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 ve devamı maddelerinde belirtilen şartların 

gerçekleşmesi gerekir. Mahkemenin, talep halinde delil tespiti için gerekli şartların oluşup 

oluşmadığını incelemesi ve gerekli şartlar mevcut değilse, bu doğrultuda bir karar vermesi 

gerekir. 

Mahkemenin delil tespitine karar verebilmesi için gereken şartlar şunlardır: 

 

a. Delil Tespiti Talebinde Bulunanın Açılmış veya İleride Açılacak Olan Davada 

Taraf Konumunda Bulunması  

 

                                                 
252 A.Budak, Medeni Usul Hukukunda Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması, İstanbul, 2000, s. 162 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 inci maddesinde, delil tespiti 

talebinde bulunabilmek için açılmış veya ileride açılacak davada taraf olunması gerektiği 

açıkça ifade edilmiştir. Delil tespiti talebinde bulunulması bakımından Kanun, davacı ile 

davalı arasında bir ayrım yapmamıştır. 

 

b.Tespiti İstenen Delillerin Açılmış veya İleride Açılacak Olan Davaya İlişkin 

Bulunması 

 

Delil tespiti kurumundan yararlanabilmek için, delil tespiti yolu ile tespit ve 

incelenmesi istenen delillerin görülmekte olan davaya ilişkin olması gerekir. 

 

Delil tespiti sadece derdest olan bir dava için değil aynı zamanda ileride açılacak 

bir davaya ilişkin olarak da başvurabilen bir yol olduğundan, henüz açılmamış fakat ileride 

açılması düşünülen davaya ilişkin delillerin de tespiti istenebilir. Bu şekilde tespiti istenen 

delillerin de ileride açılacak davaya ilişkin olması gerekir.253  Özellikle dava açılmadan 

önce delil tespiti talebi yapılmışsa, bu talepte mutlaka ileride açılacak davanın somut 

olarak gösterilmesi yerinde olacaktır. Zira delil tespiti talebi üzerine talebin kabule şayan 

olup olmadığı konusunda incelenmenin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için tespiti istenen 

delilin, buna dayanak olan vakıanın ve ayrıca delil tespiti talebini haklı gösterecek 

nedenlerin ayrıca ve açıkça gösterilmesi gerekir.254 

 

c. Tespiti İstenen Delillerin İnceleme Sırasının Henüz Gelmemiş Bulunması 

 

Delil tespiti talebinin yerinde görülebilmesi ve buna dayanarak delil tespiti 

yapılabilmesi için gerekli şartlardan biri de, tespiti istenen delillerin henüz inceleme 

sırasının gelmemiş olmasıdır. Zira normal olarak davada deliller, ancak tahkikat 

aşamasında incelenebilecektir. Delil tespiti yolu ile bu aşamaya kadar ortadan kalkabilecek 

veya ileri sürülmesinde güçlük çıkabilecek delillerin, vaktinden önce tespit ve incelenmesi 

                                                 
253 Özkan, İhtiyati Tedbir, İhtiyati Tedbir Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz ile Kamu Alacaklarının Tahsilinde 
İhtiyati Haciz, Ankara, 2001,s. 373. 
254 Doğanay, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Tespiti Delaile Dair”, s. 891; Özkan, İhtiyati Tedbir Delil 
Tespiti ve İhtiyati Haciz ile Kamu Alacaklarının Tahsilinde İhtiyati Haciz, s. 373 
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sağlanmaktadır. Dolayısıyla, delil tespitine konu olacak delillerin henüz inceleme sırası 

gelmemiş olması gerekmektedir.255 

 

Bu durum “…derdesti rüyet bulunan davada henüz tahkik ve tetkikine gelmemiş 

olan deliller” şeklinde ifade edilmiştir (m.368). Henüz açılmamış bir davada delillerin 

incelenmesi aşaması söz konusu olamayacağından, bu şart kendiliğinden gerçekleşmiş 

olacaktır. 

 

d.Delillerin Önceden Tespit Edilmesinde Talepte Bulunanın Hukuki Yararının 

Bulunması  

 

Dava açılmasında olduğu gibi mahkemeye yapılan her talep için de talepte 

bulunanın korunmaya değer bir menfaatinin olması gerektiğinden256, mahkeme kendisine  

yapılan her talebi esastan incelemeye geçmeden önce, talepte bulunanın, bu hususta hukuki 

yararı olup olmadığını inceleyecektir.  

 

Delil tespiti talebinde bulunabilmek için de talepte bulunanın, delilin önceden tespit 

edilmesinde hukuki yararının bulunması gerekir. Delil tespitine ilişkin hukuki yararın 

varlığı şartı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 369 uncu maddesinde belirtilmiştir. 

Bu maddede “Kanunu Medeni hükmü mahfuz kalmak şartıyla şimdiden zabıt ve tespit 

olunamazsa ilerde zayi olacağı veya ikamesinde çok müşkülat çıkacağı melhuz olan 

deliller bu fasıl hükmüne tevfikan tespit olunabilir” denilmek suretiyle, delil tespiti 

açısından hukuki yarar kavramının gerekliliği ve sınırları çizilmiş bulunmaktadır. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 369 uncu maddesinde “Kanunu Medeni 

hükmü mahfuz kalmak şartıyla” denilmektedir. Delil tespitine ilişkin hükümler sadece 

hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda değil aynı zamanda Noterlik Kanunu, 

Kamulaştırma Kanunu gibi diğer kanunlarda yer almaktadır.257 Bu nedenle Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 369 uncu maddesinde yer alan “Kanunu Medeni” ile ifade 

edilmek istenenin, özel hukuk alanındaki kanunlar şeklinde anlamak daha uygun olacaktır. 
                                                 
255 Doğanay, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Tespiti Delaile Dair...”; Ş.Kurt, Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun Delillerin Tespitine Dair Hükümleri Üzerine Bir İnceleme,AD., 1983/1, s. 88-
95), s. 90;Özkan, İhtiyati Tedbir Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz ile Kamu Alacaklarının Tahsilinde İhtiyati Haciz, 
s. 268. 
256 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, s. 271 
257 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s. 443. 
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Kaynak Neuchatel Usul Kanununda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 369 uncu 

maddesinin karşılığı olan maddede bu husus “Özel Hukuk Kanunları” şeklinde ifade 

edilmiştir.258 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda bu konuda açık bir düzenleme 

bulunmamakla birlikte doktrinde delil tespiti yapılmasına, aleyhine tespit yapılacak olan 

taraf muvafakat ederse, hukuki yararın mevcut olup olmadığının araştırılmasına gerek 

olmadığı ileri sürülmüştür.259 

 

5.Delil Tespiti Usulü 

 

a.Delil Tespiti Talebinde Bulunabilecek Olan Kimseler 

 

Delil tespiti yoluna gidebilmek için diğer hukuki koruma tedbirlerinde olduğu gibi, 

usulüne uygun olarak yapılmış bir talebin varlığı gerekir (m.368). Mahkeme usulüne 

uygun olarak yapılmış bir talep olmadıkça kendiliğinden delil tespitine karar veremez. 

Görülmekte olan davada davacı ve davalı taraftan her biri delil tespiti için gerekli şartlar 

varsa görevli ve yetkili mahkemeye başvurarak bu konuda talepte bulunabilir. 

 

Dava açılmadan önce davacı ve davalı taraf henüz belli olmadığından, talepte 

bulunacak olan herhangi bir kişi olabilir.260 Ancak tespit talebinde bulunanın ileride 

açacağı davayı somut olarak göstermesi bu şartın gerçekleştiğinin tespiti bakımından 

önemlidir. 

 

Bir dava sonunda verilecek hüküm taraflar dışında üçüncü kişinin hukuki 

durumunu etkileyecek ise, söz konusu üçüncü kişinin davaya taraflardan birinin yanında 

katılmasını sağlayan kuruma fer”i müdahale denilmektedir.261 

 

                                                 
258 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s. 442. 
259 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı ,s. 443. 
260 Yılmaz, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri,  s. 1354 
261 M.F. Akalın, Hukuk Davalarında Müdahale,ABD, 1954, C.45, s. 117-125, s. 117 vd.; B.Kuru, R.Arslan, 
E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s.604; Pekcanıtez, Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, 
Ankara, 1992, s. 17 
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Doktrinde fer’i müdahilin delil tespiti talebinde bulunamayacağı ileri sürülmüştür. 

Zira Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 inci maddesinde açıkça delil tespitinin 

taraflarca istenebileceği hükme bağlanmıştır.262 

 

Fer’i müdahil katıldığı davada asıl tarafın açık iradesine aykırı olmayacak şekilde 

koruyucu işlemler yapabilir. Bu bağlamda fer’i müdahil davada kullanılacak delillerin 

kaybolması veya ileri sürülmesinde güçlük çıkması gibi bir durum söz konusu olması 

halinde delil tespiti talebinde bulunabilmelidir. Zira delil tespitinde amaç davanın 

sonuçlanmasına yardımcı olabilecek ve tarafların iddia veya savunmasını dayandıracakları 

delillerin korunması olduğundan fer’i müdahil delil tespiti talebinde bulunabilmelidir.  

 

Fer’i müdahale ancak görülmekte olan bir davada söz konusu olabilir. Bu nedenle 

dava açılmadan önce fer’i müdahale olamayacağından, fer’i müdahilin tespit talebi ancak 

görülmekte olan bir dava içerisinde mümkündür. 

 

Kanuni temsilci davada taraf olmamakla birlikte, temsil ettiği kişi adına usul 

işlemleri yapabilir.263 Delil tespiti talebi de taraf usul işlemi olduğundan, dava ehliyeti 

olmayan kimse adına delil tespiti talebi ancak kanuni temsilcisi tarafından yapılabilir. 

 

Bir davanın vekil aracılığıyla takip edilmesi halinde vekil, davayı müvekkil adına 

takip ederek hüküm kesinleşene kadar davanın takibi için gerekli olan bütün işlemleri 

yapabilir. Vekil bu bağlamda dava ve/veya karşılık dava açabilir, davaya müdahale edebilir 

, hükmü icraya koyabilir, temyiz yoluna başvurabilir, ayrıca dava ile ilgili her türlü iddia 

ve savunmada bulunabilir, dilekçe ve lahiyalar verebilir, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve 

delil tespiti talebinde bulunabilir. 

 

Maddi bakımdan mecburi dava arkadaşlığı, dava konusu hukuki ilişkinin birden 

fazla kişi arasında iştirak halinde olduğu ve bunlara yönelik tek ve aynı yönde karar 

verilmesinin söz konusu olduğu hallerde oluşan dava arkadaşlığıdır.264 

 
                                                 
262 Yılmaz, Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri,  s. 1354 
263  B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı ,s. 275 
264Necmettin Berkin,Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, İstanbul, 1981, s.413;  B.Kuru, R.Arslan, 
E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 581; Ömer Ulukapı, Medeni Ulus Hukukunda Dava 
Arkadaşlığı, Konya, 1991, s. 59; Üstündağ Medeni Yargılama Hukuku, s. 368,;Erdal Tercan, Medeni Usul 
Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara, 2001, s. 185. 
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Bu davada, dava arkadaşlığının birlikte hareket etmesi gerekir. Maddi bakımından 

dava arkadaşlığının söz konusu olduğu davalarda delil tespiti talebini, dava arkadaşlarının 

birlikte yapması gerekir. 

 

İhtiyari dava arkadaşlığı, dava arkadaşlarından her birinin ayrı ayrı dava açma 

imkanına sahip iken mecburi dava arkadaşlığının söz konusu olmadığı durumlarda davayı 

birlikte açmaları halinde söz konusu olur.265 

 

İhtiyari dava arkadaşları, davada kural olarak birlikte hareket ederler. Fakat birlikte 

hareket etme sadece şekli bakımdandır. Dava arkadaşlarının birlikte hareket etmeleri, 

davanın yürütülmesi açısındandır. Bunun dışında her birinin davası birbirinden 

bağımsızdır.266 Bütün bu açıklamalar göz önüne alındığında, ihtiyari dava arkadaşlığında, 

dava arkadaşlarından her biri kendi davasıyla ilgili olarak kanunda belirtilen şartların 

varlığı halinde, tek başlarına delil tespiti talebinde bulunabilirler. 

 

b. Delil Tespiti Talebinde Bulunulacak Yer 

 

Delil tespiti talebi  ancak, mahkemeye yapılır. Talep üzerine mahkeme delil 

tespitine karar verirse, tespit işlemini yerine getirir.  

 

Dava açılmadan önce yapılacak delil tespiti taleplerinde görevli mahkeme 

konusunda, doktrinde farklı iki görüş yer almaktadır. Bir görüşe göre267, 370 inci maddede 

dava açılmadan önce yapılacak delil tespiti taleplerinde görevli ve yetkili mahkeme 

konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Dava açılmadan önce yapılacak delil tespiti 

talebi, esas dava hakkındaki görevli mahkeme ne olursa olsun en çabuk ve en az masrafla 

hangi mahkemeye başvurulabilecekse o mahkemeden talep edilebilir. Bu şekilde alınacak 

olan delil tespiti kararı geçerli olacaktır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 370 inci 

maddesinde geçen “…veya sulh hakimidir” ifadesi de bu görüşü destekler niteliktedir. 

Ayrıca 370 inci madde açıkça görevli mahkemeyi ortaya koymamakla birlikte bu 

maddenin görev konusuna uygulanamayacağına dair bir yasak da bulunmamaktadır. 

                                                 
265B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 584. 
266 Ulukapı, Medeni Usul Hukukunda Dava Arkadaşlığı, s. 207. 
267 Alangoya, Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin İlkeler, İstanbul, 1979, s. 
328; Kurt, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Delillerin Tespitine Dair Hükümleri Üzerine Bir 
İnceleme”, s.91; Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,s. 590. 
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Doktrinde yer alan bir başka görüş ise268, Kanunda yer alan yetki ifadesinin, görev 

konusunu kapsamayacağını belirtmektedir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 370 

inci maddesi dava açılmadan önce yapılacak delil tespiti taleplerinde görevli mahkeme 

konusunda özel bir düzenleme getirmediğinden, görev konusunun söz konusu Kanunun 1 

ile 8 inci maddeleri arasında düzenlenmiş olan genel görev kurallarından yararlanılmak 

suretiyle çözümlenmesi gerekir. Dolayısıyla dava açılmadan önce delil tespiti talebinin, 

esas hakkında ileride açılacak dava bakımından Kanunun 1 ile 8 inci maddelerine göre 

hangi mahkeme görevli ise o mahkemeden yapılması gerekir. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 327 inci maddesinde dava açıldıktan 

sonra yapılacak delil tespiti taleplerinde ancak davaya bakan mahkemenin görevli ve 

yetkili olduğu, ayrıca dava açılmadan önce yapılacak delil tespiti taleplerinde de en seri ve 

en az masrafla alınabilecek mahkemenin yetkili olduğu hükme bağlanmıştır. 

 

Dava açılmadan önce, yapılacak delil tespiti taleplerinde görevli mahkeme ile ilgili 

olarak Kanunda özel hüküm bulunmadığından, bu konu ile ilgili olarak genel hükümlerin 

uygulanması şeklindeki görüşe katılmaktayız.  

 

Ancak bu kuralın katı şekilde uygulanması delil tespiti kurumunun amacıyla 

bağdaşmaz. Zira delil tespiti, delillerin derhal incelenmesi bakımından zorunluluk olması 

nedeniyle başvurulan bir yoldur. Delil tespiti mümkün olduğu kadar çabuk ve en az 

masrafla alınabileceği yerde davanın esası hakkında görevli olan mahkeme bulunmuyorsa, 

o zaman 370 inci maddedeki   “…veya sulh hakimidir” ifadesi anlam kazanacak ve delil 

tespiti sulh hakimin de istenebilecektir. 

 

Asliye ve sulh mahkemeleri her yerde bulunmakla birlikte ticaret mahkemesi, iş 

mahkemesi, tüketici mahkemeleri, aile mahkemeleri gibi özel bazı mahkemeler her yargı 

çevresi içerisinde bulunmamaktadır. Eğer davanın esası hakkında görevli olan mahkeme, 

delil tespiti kararının en seri ve en az masrafla alınabileceği yerde bulunmuyorsa bu 

takdirde delil tespiti kurumunun düzenleniş amacına da uygun olarak her yerde bulunma 

                                                 
268 Doğanay, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Tespiti Delaile Dair...”, s. 893; Özkan, İhtiyati Tedbir 
Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz ile Kamu Alacaklarının Tahsilinde İhtiyati Haciz , s. 371 
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imkanı olan ve 370 inci maddede de belirtilen sulh hukuk mahkemesine başvurmak 

mümkün olacaktır. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 ve 374 üncü maddeleri arasında 

istinabe yolu ile delil tespiti yapılabileceği açıkça belirtilmemiştir. Ancak tanık dinlenmesi, 

yemin ettirilmesi, belge incelemesi istinabe yolu ile yapılabileceğinden tespitine karar 

verilen delilin mahkemenin yargı çevresi dışında olması halinde, delilin bulunduğu yer 

mahkemesinden (delil tespiti hakkında) istinabe talebinde bulunmak mümkün 

olabilecektir. 

 

İstinabe talebinde bulunan mahkemenin, yapılması istenen işlemi belirtmesi ve bu 

işlemin yapılması için gerekli olan giderleri istinabe olunan mahkemeye göndermesi 

gerekir (Harçlar Kanunu m. 35) 

 

Sonuç olarak, dava açıldıktan sonra davaya bakan mahkeme dışında bir 

mahkemeye  delil tespiti talebi ile başvurulması ve buna dayanarak delil tespiti kararı 

alınması (istinabe yolu ile yapılan delil tespiti hariç) mümkün değildir. Zira bu konuda 

sadece davaya bakan mahkeme görevli ve yetkilidir (m. 370) Görevsiz ve yetkisiz bir 

mahkemenin yapmış olduğu delil tespiti işlemi geçerli değildir. Geçersiz olan delil tespiti 

işlemi neticesinde elde edilen deliller hükme esas tutulamaz.269  

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 371 inci maddesinde delil tespitine ilişkin 

talebin, mahkemeye verilecek ve üç nüshadan oluşacak dilekçe ile yapılması gerektiği 

ifade edilmiştir (m. 371, c.1). Kanunda açık bir şekilde talebin yazılı olarak dilekçe ile 

yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır. 

 

Üç nüsha olarak hazırlanan delil tespiti dilekçesi, dava açılmışsa davaya bakan 

mahkemeye verilir. Dava açılmadan önce delil tespiti talep edilmişse buna ilişkin dilekçe, 

tespitin en çabuk ve en az masrafla alınabileceği yerdeki davanın esası hakkında görevli 

olan mahkemeye verilir. 

 

                                                 
269M. Erkuyumcu, “Delil Tespitine Müteallik Hükümler Üzerine Bir İnceleme”, Adalet Dergisi, sy.2, 1946. 
s.129. 
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Bundan başka delil tespiti talebinde bulunan taraf, tespitini istediği delilleri de 

dilekçesinde açıkça belirtmesi gerekir. Delil tespitinin amacı talep edilen delili muhafaza 

altına alınmasını sağlamak olduğundan, dilekçede tespiti istenen delillerin açıkça 

belirtilmesi gerekir. Daha önce de belirtildiği üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nda tespiti istenecek deliller bakımından bir sınırlama yapılmamıştır. 

 

Dava açılmadan önce delil tespiti talebinde bulunulmuşsa bu talebe ilişkin verilecek 

dilekçede ayrıca ilerde açılacak davanın somut olarak gösterilmesi gerekir.270 Dava 

açılmadan önce yapılacak delil tespiti talebinde hakimin bu ilişkiyi  hukuki yararın 

varlığını ve taraf olma konularındaki şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini 

belirleyebilmesi açısından dilekçede açılacak davanın ayrıca somut olarak gösterilmesi 

gerekir. 

 

c. Delil Tespiti Talebinin Mahkeme Tarafından İncelenmesi 

 

Delil tespiti dilekçesi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 370 inci 

maddesinde belirtilen görevli ve yetkili mahkemeye verilir. Delil tespiti talebi üzerine 

mahkeme inceleme yaparak talebin kabulü veya reddi yönünde bir karar verecektir. 

Mahkemenin delil tespiti talebinin kabulü veya reddi konusunda takdir yetkisi mevcuttur. 

Delil tespitini düzenleyen hükümlerde delil tespiti talebinin duruşmalı olarak incelenmesi 

konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Uygulamada genellikle delil tespiti talepleri 

duruşma yapılmaksızın, dosya üzerinde incelenerek karara bağlamaktadır. Ancak delil 

tespiti talebi duruşmalı olarak da incelenebilir. Buna engel bir hüküm yoktur. Delil tespiti 

talebinin duruşmalı olarak incelenmesi, mahkemenin delil tespiti için gerekli şartların 

oluşup oluşmadığı konusunda yapacağı inceleme bakımından faydalı olacaktır. 

 

Mahkemenin delil tespiti yapılmasına hükmedebilmesi için, delil tespiti şartlarının 

mevcut olduğuna kanaat getirmesi, bunu kuvvetle muhtemel görmesi yeterlidir. Mahkeme 

delil tespiti  için gereken şartların varlığına kanaat getirmesi halinde delil tespiti talebinin 

kabulüne karar verir. 

 

                                                 
270  B.Kuru, R.Arslan, E.Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s. 575 
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Mahkemenin, delil tespitine ilişkin kararında, tespitin yapılacağı yer, gün ve saati 

mutlaka belirtmesi gerekir. Delil tespiti kararında ayrıca tarafların kimlikleri ve adresleri, 

tespitine karar verilen delil (deliller), vakıalar, dinlenecek tanıklara veya bilirkişilere 

sorulacak hususlar da yazılır. Bunlardan başka ayrıca delil tespiti kararına itirazın mümkün 

olduğu açıkça vurgulanmalıdır. 

 

Mahkeme, delil tespiti talebi üzerine yapacağı inceleme sonunda talebi haklı 

kılacak sebepleri yeterli görmezse, talebin reddine karar verir. 

 

Delil tespiti talebinin reddine karar vermiş olması ise hakimin reddi sebebi teşkil 

etmez. Zira böyle bir durumda hakim, kanunen kendisine tanınan takdir yetkisini 

kullanarak, delil tespitinin şartlarının oluşmaması nedeniyle red kararı vermektedir. Delil 

tespiti talebi ile sınırlı olarak verilen ret kararı, hakimin dava hakkındaki kanaatini 

açıklamış olması anlamına gelmemektedir.  

 

d. Delil Tespitinin Kabulü ve Reddi Kararlarına Karşı Gidilebilecek Olan Hukuki 

Yollar  

 

Delil tespiti talebinin yerinde görülmesi halinde mahkeme tarafından delil tespiti 

yapılmasına karar verilir ve ileride yapılacak delil tespiti işlemi hüküm altına alınır. 

Mahkemenin vermiş olduğu delil tespiti kararı nihai karar değil, ara karar niteliğindedir. 

Bu nedenle bu karara karşı temyiz yoluna gitmek mümkün değildir.271 Buna karşılık karşı 

taraf (aleyhine delil tespiti yapılan taraf) delil tespiti yapılabilmesi için gerekli şartların 

oluşmadığı gerekçesiyle itiraz edilebilir. Bu itiraz delil tespiti kararı vermiş olan hakim 

tarafından incelenip, karara bağlanır (m. 373, c. 1) 

 

Mahkemenin delil tespiti talebinin reddine karar vermesi halinde ise, bu karara 

karşı gidilebilecek hukuki yol bulunmamaktadır. Daha doğrusu kanunda bu konuda bir 

düzenleme yer almamaktadır. Hak arama hürriyeti açısından delil tespiti taleplerinin yasal 

olmayan nedenlerle veya haksız olarak reddedilmesi halinde, bu ret kararına karşı kanun 

yolunun sağlanması ve bu konudaki yasal boşluğun giderilmesi yerinde olacaktır.272 

                                                 
271 Özkan, İhtiyati Tedbir Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz ile Kamu Alacaklarının Tahsilinde İhtiyati Haciz, s. 375;   
Erkuyumcu, “Delil Tespitine Müteallik Hükümler Üzerine Bir İnceleme”, s.133 
272 Özkan, İhtiyati Tedbir Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz ile Kamu Alacaklarının Tahsilinde İhtiyati Haciz,  s. 375 
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Ayrıca delil tespiti talebinin reddi kararı nihai bir karar olmadığından temyiz 

edilmesi de söz konusu değildir. 

 

6. Delil Tespiti Yoluyla Elde Edilmiş Delillerin Asıl Davaya Etkisi 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 374 üncü maddesinde belirtildiği üzere 

delil tespitine ilişkin yapılmış işlemler ve delil tespiti dosyası, esas dava dosyasının eki 

sayılır ve onunla birleştirilir. Delil tespiti kararı ve bunun sonucunda yapılacak olan delil 

tespiti işleminin icrası sonunda elde edilecek deliller, ancak derdest veya ileride açılacak 

olan bir davada öneme sahip olabilirler. Zira, delil tespiti işleminin amacı, ortadan 

kalkabileceği veya ikame edilmesinde bir takım güçlükler çıkabileceği ihtimal dahilinde 

olan delillerin incelenerek ispat değerinin koruma altına alınmasıdır. 

 

Hakim, delil tespiti yolu ile elde edilen delillerle ispatı istenen husus hakkında 

kesin bir kanaat sahibi olamamışsa ve asıl davanın incelenmesi sırasında delil tespiti yolu 

ile tespit edilen deliller kaybolmamış veya gösterilmesinde güçlük çıkmamış ise bu 

delillerin yeniden incelenmesine karar verebilir.273 

 

Kanunda yapılan açık yollama sonucu dava sırasında alınmış bilirkişi raporu gibi, 

delil tespiti yolu ile elde edilen bilirkişi raporu da aynı hüküm ve sonuçlara tabi olacaktır ( 

m. 373, c.2). Yani delil tespiti neticesinde elde edilen bilirkişi raporu da takdiri delildir ve 

bunun sonucu olarak da hakim tarafından serbestçe takdir edilir.  

 

Delil tespiti yolu ile elde edilen bilirkişi raporuna, karşı tarafça itiraz edilmesi 

halinde, bu itiraz hakim tarafından incelenecektir. Hakim yapılan itirazı ciddi bulursa veya 

kendiliğinden bilirkişi raporunu yeterli görmezse, bilirkişiden ek rapor isteyebileceği gibi 

yeni bir bilirkişi incelemesi yaptırabilir. 

 
                                                 
273 “Davacı kendisi tarafından istihsal edilip de B’nin almadığını iddia ettiği 40 metreküp mermer olduğunu ileri 
sürmesine rağmen davalı bu tutarın ancak 20 metreküp bulunduğunu bildirmektedir. Bu konuda dinlenen davacı 
tanıkları miktar yönünden hükme esas alınabilecek, görgüye dayanan bir açıklamada bulunmamışlardır. Davacı 
yargılama sırasında delil tespiti yaptırdığından söz etmiş henüz sonuç almadığını bildirmiştir. Bu konudaki delil 
tespitinin araştırılması ve oradaki duruma göre soruşturmanın yürütülmesi gerekmektedir. Eğer delil tespitinden 
bir sonuç alınamadığı takdirde ocakta bırakılan ve tesellüm edilmeyen taş tutarının davalının ikrarında bulunan 
20 metreküpten ibaret bulunduğunun kabulü gerekmektedir”. 15.Hukuk Dairesi’nin 28.10.1977 tarih ve 
1854/1995 sayılı kararı, YKD., 1978/9, s. 1527-1528. 
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Delil tespitinin görevsiz mahkeme tarafından yapılması halinde, delil tespiti yolu ile 

alınan bilirkişi raporu da geçersiz olacaktır. Böylece geçersiz olan bilirkişi raporu asıl 

davada delil olarak kullanılmayacaktır. Delil tespiti yolu ile elde edilen deliller, ancak delil 

tespiti talebinde karşı taraf olarak gösterilen kişiye karşı açılan (veya karşı tarafça açılan) 

davada delil olarak kullanılabilir. Dolayısıyla üçüncü kişiye karşı açılan (veya üçüncü kişi 

tarafından açılan) davada delil olarak kullanılamaz. 

 

Davacı delil tespitinden sonra dava açarken, tespit yolu ile belgelendirmiş olduğu 

zarar  tutarından daha fazlasını isteyemez.  

 

Delil tespiti işlemine karşı taraf usulüne uygun olarak davet edildiği halde gelmezse 

veya tebligat yapılmaması nedeniyle katılamazsa, delil tespiti karşı tarafın yokluğunda 

yapılır (m. 372, c. 3). 

 

Delil tespiti işlemi karşı tarafın yokluğunda yapılmış ve daha sonra da karşı tarafa 

usulüne uygun olarak tebligat yapılmışsa, karşı taraf bu işleme karşı itirazda bulunabilir. 

Delil tespitine, karşı tarafın yapmış olduğu itirazın hakim tarafından yerinde görülmesi 

halinde, delil tespiti yaptıran taraf, itiraza uğramış olan delil tespiti raporuna dayanarak 

iddiasını ispat edemez 

 

Karşı tarafın itiraz etmesi halinde, bu itiraz reddedilmiş veya delil tespiti raporu bu 

itiraza göre düzeltilmiş ise, davacı delil tespiti yolu ile elde edilen delillere dayanarak 

iddiasını ispat edebilir. 

 

Kural olarak, delil tespiti mahkemenin tayin ettiği yer, gün ve saatte tarafların 

huzurunda yapılır. Delil tespitinde kural, her iki tarafın huzurunda yapılmasıdır. Ancak, 

karşı taraf, usulüne uygun olarak davet edildiği halde gelmezse, delil tespiti yokluğunda 

yapılır.  Tespitin karşı tarafın yokluğunda yapılabilmesi için söz konusu tarafın usulüne 

uygun olarak davet edildiği halde gelmemiş olması gerekir. Karşı tarafa yapılan tebligat 

usulsüz ise veya karşı taraf hiç davet edilmemişse, yokluğunda yapılan delil tespiti 

işlemine itiraz edebileceği gibi yapılan işlemin tekrarlanmasını da talep edebilecektir. 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 81 inci maddesinde delil tespitinin 

yapılması, zaruri ve müstacel işlerden olduğu kabul edilerek, resmi tatil ve adli tatil 

günlerinde ve resmi çalışma saatleri dışında da tespit yapılabileceği belirtilmiştir.  

 

Aynı şekilde adli tatilde yapılabilecek işleri düzenleyen Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 179 uncu maddesinde de adli tatilde delil tespiti talebinde 

bulunabileceği, delil tespiti işlemin gerçekleştirileceği ve bunlara karşı yapılan itirazlar 

hakkında karar verilebileceği belirtilmiştir. 

 

7.Delil Tespiti Kararının İcrasına Karşı Gidilebilecek Hukuki Yollar 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 373 ncü maddesinde yer alan “Delillerin 

tespiti hakkında sebkeden itirazlar delilleri tespit eden hakim tarafından hallolunur” 

şeklindeki düzenleme ile delil tespiti işlemine karşı itiraz imkanının bulunduğu açıkça 

ifade edilmiştir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 373 üncü maddesine göre delil 

tespiti işlemine ilişkin itirazların, delil tespiti kararını veren mahkemeye yapılması gerekir.  

 

Dava açılmadan önce delil tespiti işlemi yapılmış olmakla birlikte henüz esas 

hakkındaki dava açılmamışsa 373 üncü madde gereği itirazın, delil tespiti işlemini yapan 

mahkemeye yapılması gerekecektir. Zira anılan maddede delil tespiti hakkındaki 

itirazların, delilleri tespit eden hakim tarafından inceleneceği açıkça hükme bağlanmıştır.  

 

Mahkeme tarafından yapılan delil tespiti işlemine çeşitli nedenlere dayanılarak 

itiraz edilebilir. Delil tespiti aleyhine yapılan taraf, delil tespiti için gerekli koşulların 

bulunmadığını ileri sürerek itiraz edebileceği gibi, tebligattan sarfınazar edilmişse, bunun 

usulsüz olduğu iddiasıyla da itiraz edebilir. Bundan başka dava açıldıktan sonra davaya 

bakan mahkeme dışında başka bir mahkeme tarafından delil tespiti yapılmış olması da bir 

itiraz sebebi teşkil etmektedir.274 Ayrıca itiraz, bizzat delil tespiti işleminin esasına da 

yönelik olabilir. 

 

                                                 
274 “Davanın ikamesinden sonra tespite davanın açıldığı mahkemenin selahiyeti bulunduğundan davalının diğer 
bir mahkemede yaptırdığı delil tespitinin nazara alınmamasında bir yolsuzluk yoktur. Ancak davacı tarafından 
bu şekilde yaptırılan delil tespiti raporuna davalının vaki itirazının tetkiki ve halli icap eder”. (HGK., 30.9.1953, 
E., 6/44, K. 44 sayılı kararı, C.Çatalkaya,A. Tarıkoğulları/ M.H. Özcan, Yeni İçtihatlı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu,  s. 469’dan naklen) 
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İtiraz üzerine hakim, ileri sürülen sebeplerin yerinde olup olmadığını inceleyerek 

bir karar verecektir. Hakim itiraza ilişkin bir değerlendirme yapacaktır. Böyle bir 

değerlendirme yapılmadan, yani delil tespiti işlemine ilişkin itiraz sonuca bağlanmadan 

esas dava hakkında hüküm verilmesi Yargıtay’a göre bozma sebebi teşkil etmektedir.275 

 

Delil tespiti işlemi karşı tarafın huzurunda yapılmışsa veya yokluğunda yapılmış 

olup da tespit dilekçesi ve mahkeme kararı karşı tarafa tebliğ edilmiş olmasına rağmen 

itiraz edilmemiş ise, delil tespiti yolu ile alınan rapor kesinleşir. Dolayısıyla o konuda 

yeniden inceleme yapılmasına gerek kalmaz. 

 

İtiraz üzerine mahkeme tarafından verilen karara karşı kanun yolu olup olmadığı 

konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda bir açıklık bulunmamaktadır. 

 

İtiraz üzerine mahkemenin vermiş olduğu kabul ve ret kararı, ara karar 

niteliğindedir. Ara karar niteliğinde olması nedeniyle tek başına temyiz edilemez. Ancak 

nihai kararla birlikte temyizi mümkündür.  

 

8. İdari Yargıda Delil Tespiti 

 

İdari yargıda re’sen araştırma ilkesi (İYUK, m. 20I) geçerlidir.276 Bu nedenle 

hakim, dava konusu uyuşmazlıkla ilgili delilleri kendiliğinden araştırabilir. Taraflar da 

iddia ve savunmaları ile ilgili delillerini, dava ve cevap dilekçelerine ekleyebilirler (İYUK, 

m. 3). 

 

Tarafların, iddia ve savunmalarını dayandırdıkları delillerin, ortadan kalkması veya 

ileri sürülmesinde güçlük çıkması gibi bir tehlikeye maruz kalması halinde, adli yargıda 

olduğu gibi idari yargıda da delillerin tespit edilmesine gerek duyulabilir. İşte bu nedenle  

idari yargıda da İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 58 inci maddesinde yer alan 

düzenleme ile delil tespitinin yapılabileceği hükme bağlanmıştır. 
                                                 
275 “Mahkemece üç uzman bilirkişi öğretim üyesine dosya tevdi edilerek iddia, savunma ve tüm deliller ve 
itirazlar incelettirilerek görüşleri alınmalı hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir. Ziraat teknisyenin hükme 
yeterli olmayan raporuna dayanılarak davalının itirazları yönünden bilirkişi incelemesi yapılmadan yazılı şekilde 
karar verilmesi usule ve yasaya aykırıdır”13. Hukuk Dairesi’nin 13.5.1991tarih ve E. 91/28702, K. 91/534 sayılı 
kararı. 
276 Gözübüyük, Yönetsel Yargı,s. 345; Ş. Gözübüyük, G.Dinçer, İdari Yargılama Hukuku, 2.B., Ankara, 
1999, s. 405; Ejder Yılmaz, İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı 
,ABD 1983/3-4, s. 11-35, s. 24; Ejder Yılmaz, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Ankara, 1982, s. 306. 
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Delillerin tespiti konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na yollama yapan 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31 inci maddesi dışında ayrıca delil tespiti ile ilgili 

özel bir düzenleme de söz konusu Kanunun 58 inci maddesinde yer almaktadır. İdari 

yargıda delillerin tespiti konusunda öncelikle İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 58 inci 

maddesi uygulanır. Bu maddede düzenlenmemiş konularda, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 368 ile374 üncü maddeleri, idari yargılama usulünün özellikleri ile bağdaştığı 

ölçüde uygulanacaktır.277  

 

Delil tespiti hususu, ilk olarak 521 sayılı yürürlükten kaldırılmış bulunan Danıştay 

Kanunu ( m. 90) ve daha sonra yürürlüğe giren ve halen yürürlükte bulunan 2577 sayılı 

İdari Yargılama Usulü Kanunu ( m. 58) ile düzenlenmiştir. 521 sayılı eski Danıştay 

Kanunu’ndan önceki Danıştay Kanunlarında delillerin tespiti ile ilgili bir hüküm yer 

almamaktaydı. İdari yargıda açılmış veya açılacak dava ile ilgili delilleri taraflar adli 

yargıda görevli mahkemelerde tespit ettirmekteydiler. Taraflar iddia veya savunmalarını 

desteklemek üzere yaptırmış oldukları delil tespitine ilişkin dosyayı Danıştay’a sunma 

yoluna gitmişlerdi. Danıştay, adli yargıda yapılan delil tespiti işlemi neticesinde elde edilen 

delilleri serbestçe takdir ederek, duruma göre kabul veya reddetmiştir.278 

 

Buna karşılık 521 sayılı eski Danıştay Kanunu’nun 88 inci maddesi delillerin tespiti 

konusunda, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na açıkça yollamada bulunmuştur. 521 

Sayılı Danıştay Kanunu’nun 90 ıncı maddesinde, “Taraflar, Danıştay’da idari dava 

açıldıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak Danıştay’dan isteyebilirler” 

hükmü yer almaktaydı. Bu maddenin gerekçesinde ise “Danıştay’da açılmış veya açılacak 

davalarda da delillerin tespiti lüzumu hasıl olmaktadır. Danıştay’ca delil tespiti yapılması, 

usulü dairesinde dava açıldıktan ve bu davanın, Danıştay’ın görevine girdiği anlaşıldıktan 

sonra mümkün olabilir. Nitekim yürütmenin durdurulmasında da usul böyledir. Bu itibarla 

tasarıda dava açılmadan önce Danıştay’a delil tespiti görevi verilmemiştir” ifadesi yer 

almıştır. 521 sayılı mülga Danıştay Kanunu’nun açık hükmü ve gerekçesi nedeniyle 

Danıştay’da henüz dava açılmadan önce yapılan delil tespiti talepleri reddedilmiştir. Dava 

açılmadan önce delil tespiti taleplerinin adli yargı yerlerince karara bağlanabileceği 

                                                 
277 Gözübüyük, Yönetsel Yargı ,s. 470 vd. 
278 Kenan Aral, Danıştay Muhakeme Usulü, Ankara, 1965, s. 266 
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şeklinde bir uygulama bulunmaktaydı. Ancak, dava açıldıktan sonra delil tespiti talebinin 

Danıştay’a yapılabileceği kuralı getirilmiştir.279 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 58 inci maddesinde, “Taraflar idari 

dava açtıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak davaya bakan Danıştay, 

idare ve vergi mahkemelerinden isteyebilirler” şeklindeki düzenleme ile idare yargıda dava 

açıldıktan sonra yapılacak delil tespiti talepleri düzenlenmiştir. Ancak İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 31 inci maddesinde yapılan yollama nedeniyle dava açılmadan önce de 

delil tespiti yoluna başvurulabilmesi mümkündür. Bu durumda delil tespitinin hangi 

mahkemeden istenmesi gerektiği sorunu karşımıza çıkmaktadır. 

 

Danıştay’ın içtihatlarına göre, idari dava açmadan önce, idari yargı yerlerinden 

delillerin tespitinin istenmesi mümkün değildir.280 Buna göre dava açılmadan önce idari 

yargı yerlerinden delil tespiti talebinde bulunulması halinde bu talebin reddedilmesi 

gerekir.281 Danıştay’a göre ilgili, idari dava açmadan önce sadece adli yargı yerlerine 

başvurarak delil tespiti talebinde bulunabilir. 

 

Henüz idari dava açılmadan önce adli yargı yerlerinde delil tespiti isteminde 

bulunulabilmesi mümündür. Adli yargı yerlerine, idari davanın açılmasından önce 

yaptırılan tespitin geçerli olabilmesi için bu tespitin, usul ve yasaya uygun olarak yapılmış 

olması ve idari yargı yerinin önündeki davada hükme esas alınabilecek kapsam ve 

                                                 
279 “Danıştay’da açılmış veya açılacak davalarda da delillerin tespiti lüzumu hasıl olmaktadır. Danıştay 
tarafından delil tespiti yapılması, usulü dairesinde dava açıldıktan ve bu davanın Danıştay’ın görevine girdiği 
anlaşıldıktan sonra mümkün olabilir. Nitekim yürütmenin durdurulmasında da usul böyledir. Bu itibarla tasarıda 
dava açılmadan önce Danıştay’a delil tespiti görevi verilmemiştir.” 521 sayılı Danıştay Kanunu’nun 90 ıncı 
maddesinin gerekçesinden (bkz. Hakkı Müderrisoğlu, Danıştay Kanunu ve Danıştay Yargılama Usulü, 
Ankara, 1978, s. 574) 
280 ...Bu sebeple Danıştay’da dava açıldıktan sonra hukuk mahkemesine yaptırılan tespite itibar edilemeyeceği 
gibi kararların idarenin eyleminden doğduğu hakkında herhangi bir belge de bulunmadığından davanın bu 
sebeple reddine karar verilmiştir. Danıştay 12. Dairesi’nin 25.6.1968 gün ve E.1967/752, K.1968/1458 sayılı 
kararı. 
281 “…delillerin tespiti hakkındaki talepler Danıştay’da açılan bir idari dava zımnında ileri sürülebileceği ve 
delillerin tespitini isteyen davacı herhangi bir karar ve işlemin iptalini istememiş olduğuna göre, delillerin tespiti 
talebi müstakilen bir dava konusu olamayacağı cihetle tetkik kabiliyeti bulunmayan talebin bu sebeplerle reddine 
karar verildi.” Danıştay 10.Dairesi’nin  11.5.1966 gün ve E. 65/3483, K. 66/1189 sayılı kararı, DKD., sayı 103-
106, s. 380. 
“İnşaatın durdurulması kararının Danıştay tarafından iptal edilmesi nedeniyle uğradığı zararların tazmini için 
açacağı davaya esas olarak maddi zararın delil tespiti yoluyla saptanılması isteğinin; 521 sayılı Kanunun 90 ıncı 
maddesi ile tarafların, Danıştay’a idari dava açtıktan sonra bu davalar ilişkin delillerin saptanılmasını ancak 
Danıştay’dan isteyebilecekleri hüküm altına alındığı ve olayda ise alınan hükme uygun olarak açılmış (dederst) 
dava bulunmadığı gerekçesiyle reddine karar verilmiştir”. Danıştay 6.Dairesi’nin, 26.5.1976 tarih ve E. 76/3011, 
K. 76/3450 sayılı kararı, Danıştay Altıncı Daire Kararları, 1965-1977, s. 369, sıra No. 1960 
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yeterlilikte bulunması gerekir.282 Böyle olmaması durumunda idari yargı yeri eğer lüzum 

görürse “re’sen inceleme” ilkesi doğrultusunda kendisi delil tespiti yapar.283 

 

Adli yargı mercilerinde maddi vakıaların tespitine ilişkin verilen kararlar aksi 

ispatlanmadıkça hukuki geçerliliğini muhafaza edeceğinden284 idari yargı alanında da 

kullanılabilecektir.285 

 

Danıştay’ın idari dava açılmadan önce delil tespitinin adli yargı yerleri tarafından 

yapılması gerektiğine ilişkin sonuca nasıl ulaştığını anlamak mümkün değildir. Danıştay’ın 

bu tutumu delillerin tespiti konusunda yollama yapılan Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 370 inci maddesinde yer alan “delillerin tespiti için yetkili olan mahkeme, 

davanın rüyet edildiği veyahut dava ikame olunmamış ise en seri ve en az masrafla delilin 

tespitinin kabil bulunduğu mahkeme veya sulh hakimidir” hükmü ile 

bağdaşmamaktadır.286 Kanaatimizce bu uygulamanın nedeni idari yargı yerlerinin iş 

yükünün yapılacak delil tespiti talepleri ile daha fazla arttırılması olabilir. 

 

Danıştay’ın, dava açılmadan önce yapılacak delil tespiti taleplerinin idari yargı 

yerlerinden istenemeyeceğine ilişkin içtihatları isabetli değildir. İdari dava açılmadan önce, 

ilgili tarafından, davada kullanılacak delillerin tespiti için idari yargı yerine başvurulması 

halinde, idari yargı yerinin bu talebi reddetmeyerek, kabule şayan olup olmadığı 

konusunda inceleme yapması yerinde olacaktır. Zira delil tespiti kurumu delillere yönelik 

tehlikeleri bertaraf ederek, bunların koruma altına alınmasını sağlayan bir kurumdur. Bu 

nedenle delil tespiti talebi halinde mahkemenin ivedilikle talebi inceleyerek gerekli görürse 

delil tespiti işlemini yerine getirmesi gerekir. Dolayısıyla, idari yargıda dava açılmadan 

önce söz konusu dava ile ilgili olarak delil tespiti işlemi yapılması gerekiyorsa ve bu 

konuda idari yargı yerine başvurulmuşsa, talebin reddedilmeyerek gerekli işlemlerin 

                                                 
282 ... Asliye Hukuk Mahkemesince bilirkişi aracılığıyla yaptırılan tespit sonucu davacının zirai ürün ve 
ağaçlarının zarar gördüğünün sabit olduğu yolunda Trabzon İdare Mahkemesi’nce verilen 2.3.1988 günlü kararın 
... temyizen incelenerek bozulması istenmektedir. Bozulması istenen karar usul ve hukuka uygun olup dilekçede 
ileri sürülen temyiz sebepleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden temyiz isteminin reddi 
ile bozulması istenen kararın onanmasına ... oybirliği ile karar verildi.” Danıştay 10. Dairesi’nin 8.2.1990 gün ve 
E.1988/2340, K.1990/203 sayılı kararı. 
283 Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, s.978. 
284 Konu ile ilgili olarak bkz. Danıştay 7. Dairesi’nin 15.12.1985, E. 1984/1880, K. 1985/2894 sayılı kararı, DD., 
sayı 62-63, s. 296-297 
285 S.Ş.Sunay, İdari Yargılama Usulüne Hakim Olan İlkeler Karşısında İspat ve Delil Hususları, İstanbul, 
1997, s. 78 
286 Gözübüyük, Yönetsel Yargı ,s. 470 vd. 
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yapılması gerekir. Zira bu durum tespiti istenen delile dayanacak olan tarafın iddia veya 

savunma hakkının korunması açısından önemlidir. 

 

Dava açıldıktan sonra yapılacak delil tespiti işleminde 2577 sayılı İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 58 inci maddesine göre “Taraflar, idari dava açıldıktan sonra bu 

davalara ilişkin delillerin tespitini ancak davaya bakan Danıştay, idare ve vergi 

mahkemelerinden isteyebilirler. Davaya bakan Danıştay, idare ve vergi mahkemeleri 

istemi uygun gördüğü takdirde üyelerden birini bu işle görevlendirebileceği gibi, tespitin 

mahalli veya adli yargı mercilerince yaptırılmasına da karar verebilir”. 

 

İdari davalarda delil tespitini düzenleyen 58 inci maddede dava açıldıktan sonra bu 

davalara ilişkin delillerin tespitinin ancak Danıştay, idare ve vergi mahkemelerinden 

istenebileceği belirtilmiştir. Görüldüğü üzere İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 58 inci 

maddesi, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 370 inci maddesinde belirtilen dava 

açıldıktan sonra delil tespitinin ancak davaya bakan mahkeme tarafından yapılması 

gerektiğine ilişkin kuralın tekrarı niteliğindedir. 

 

İdari yargıda dava açıldıktan sonra, başka bir mahkemece özellikle hukuk 

mahkemelerinde, idari dava ile ilgili olarak delil tespiti kararı verilemez ve delil tespiti 

yapılamaz.287 Dolayısıyla idari yargıda dava açılmışsa adli yargı mercilerinin delil tespiti 

istemini reddetmesi gerekir. Aksi takdirde, farklı yargı yerleri tarafından aynı konu ile ilgili 

iki farklı delil tespiti işleminin yapılması sonucu meydana gelecektir. 

 

Danıştay, İdare ve vergi mahkemeleri nezdinde delil tespiti talebinde 

bulunulduğunda, yargı mercileri bu talebi uygun gördüğü takdirde üyelerinden birini bu 

konuyla ilgili görevlendirebileceği gibi, tespitin mahalli idari veya adli yargı mercilerince 

yaptırılmasına da karar verebilir.288 (İYUK m. 58/2). Delillerin tespiti istemi ivedilikle 

karara bağlanır. 

                                                 
287 “DK.nun 90 ıncı maddesinin 1’inci fıkrası (Danıştay’a idari dava açıldıktan sonra bu davalara ilişkin delillerin 
tespitinin ancak Danıştay’dan istenebileceği) hükmünü amirdir. Bu sebeple Danıştay’da dava açtıktan sonra 
Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesince yaptırılan tespite itibar edilemeyeceği” (Danıştay 12.Dairesi’nin 25.6.1968 
tarih ve 752/1456 sayılı kararı, DKD, 1967-1969, s. 26-27. Ayrıca bkz. Danıştay 6.Dairesi’nin 12.11.1974 gün 
ve 2082/4630 sayılı kararı, Danıştay 6. Daire Kararları I, s. 639, no. 1959; Danıştay 6. Dairesi’nin., 9.3.1995 
tarih ve E. 94/3089, K. 95/925 sayılı kararı. 
288 “Yukarıda anılan yasa hükmü delillerin tespitine ilişkin düzenlemeyi içermekte olup idari yargı yerlerince 
keşif ve bilirkişi incelemesine yaptırılması yolunda mahalli idari veya adli yargı mercilerinin görevlendirileceği 
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İdari yargıda açılmış veya açılacak bir davayla ilgili olmak üzere yapılacak delil 

tespiti işlemine her türlü delil konu olabilir (m.368)289 

 

Tespiti istenen delilin ilerde açılması düşünülen veya açılmış olan dava ile ilgisi 

bulunmalıdır. Bu nedenle henüz dava açılmadan önce delil tespiti talebinde bulunulmuş 

ise, İdari yargı alanında yapılan tespit taleplerinde de ileride açılacak davanın somut olarak 

gösterilmesi gerekir. 

 

Tespiti istenen delilin henüz inceleme sırası gelmemiş olmalıdır. Adli yargıda 

olduğu gibi idari yargı alanında da delil tespiti taleplerinin dilekçe ile yapılması gerekir (m. 

371). Söz konusu talebin, dava açılmadan önce yapılması ile dava açıldıktan sonra 

yapılması bakımından bir fark bulunmamaktadır. Delillerin tespiti istemi dava dilekçesi ile 

istenebileceği gibi dava dilekçesi verildikten sonra davanın herhangi bir aşamasında ayrı 

bir dilekçe ile de istenebilir. 

 

Dilekçede delil tespiti talebinde bulunmada hukuki yarar olup olmadığının tespiti 

açısından talebi haklı kılacak nedenler gerekçesi ile birlikte gösterilmelidir. 

 

Mahkeme delil tespiti talebi üzerine bu talebin haklı olup olmadığını inceleyerek 

talebi yerinde görürse, bu yöndeki kararını karşı taraf tebliğ eder. Karşı taraf da sorulacak 

sualleri hakime göndermek ve delil tespiti işlemi sırasında hazır bulunmak yetkisine 

sahiptir. Ancak acele hallerde veya talepte bulunanın haklarını koruma bakımından 

zorunluluk varsa tebligattan sarfinazar edilebilir (m. 372). Ayrıca delil tespiti ivedilikle 

karar bağlanır (İYUK m. 58/3). 

 

Adli tatilde de İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 62 ve Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nun 176 ıncı maddesi uyarınca delil tespitine karar verilebilir. 

 

                                                                                                                                                         
yolunda karar alınabileceğine ilişkin hüküm taşımamaktadır.” (Danıştay 6.Dairesi’nin 9.3.1995 tarih ve E 
94/3089 K 95/925 sayılı kararı, DD, sayı 91,1997, s. 601. 
289 İdari yargıya özgü delil türleri, resmi senet, sicil, makbuz gibi yazılı deliler; keşif bilirkişi gibi bir durum 
saptayan deliller, ikrar gibi beyan delillerdir. Adli yargıda yer alan yemin ve tanık gibi deliller ise idari yargının 
yapısına uygun olmadığından uygulanmamaktadır. 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 371. madesi uyarınca, delil tespiti 

sırasında sahit dinletilebilmek de ise de idari yargıda yazılı yargılama usulünün geçerli 

olması ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde şehadete ilişkin olarak 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na bir atıfta da bulunulmaması nedeni ile Danıştay, 

İdare ve Vergi Mahkemelerinde şahit dinlenmesi mümkün değildir.290291 

 

Görüldüğü üzere idari yargı alanında yapılacak delil tespiti işlemlerinde Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 368 ile 374 üncü maddeleri İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 31 inci maddesinde yapılan atıf nedeniyle idari yargının niteliğine uygun 

düştüğü ölçüde uygulanmaktadır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki idari yargı alanında 

delil tespiti konusunu idari yargılama usulünün özellikleri göz önünde tutularak yeniden 

düzenlenmesi yerinde olacaktır. 

 

Askeri idari yargı, asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmete ilişkin idari işlem ve 

eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümünü konu alan yargısal faaliyet türü şeklinde 

tanımlanabilir.292 Askeri idari yargı alanındaki uyuşmazlıklar, ilk ve son derece mahkemesi 

olarak, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi tarafından çözümlenir. 

 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nun 56 ıncı maddesinin kenar başlığı 

“İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Uygulanacağı 

Haller” şeklindedir. Delil tespiti ile ilgili olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun uygulanacağı 

belirtilmiştir (AYİMK m. 56). 

 

                                                 
290 ... İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yazılı yargılama usulü esas alındığına ve esasen İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun sehadete ilişkin hükümlerine atıfta bulunulmadığına göre 
Vergi Mahkemesince mahallinde keşif yapılmasından sonra davacı tarafından getirilen ve naylon fatura 
düzenlediği iddia edilen ...adlı şahısların ifadeleri alınarak düzenlenen tutanaktaki tespitlere dayanılarak ulaşılan 
sonuca göre tarhiyatın kaldırılması yolunda karar verilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir. Danıştay 3. 
Dairesi’nin 25.12.1990 gün ve E.1989/3460, K.1990/3569 sayılı kararı, DD.,sy.82-83, 1992, s.261 vd. 
291 ...Yukarıda açıklandığı üzere İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yazılı yargılama usulü esas alındığından ve 
esasen İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun sehadete 
ilişkin hükümlerine atıfta bulunmadığına göre, yükümlüden canlı hayvan satın alan kasap ...’ın vergi 
mahkemesince duruşmada şahit olarak dinlenmesinde, şahide yemin teklif edilmesinde ve yemine icabet 
etmediği nedeniyle yemin teklif edilen husususn ikrar edildiğinin kabulü suretiyle delil olarak değerlendirilerek 
karar verilmesinde kanun ve usul hükümlerine uyarlık bulunmamaktadır. Danıştay 3. Dairesi’nin 24.12.1986 
tarih ve E.1986/1201, K.1986/2706 sayılı kararı, DD, sy.66-67, 1987, s.187 vd. 
292 Ş.T. TELLİ, İdari Yargıda Kesin Hüküm,İdare Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler IV, 2.B., 
Ankara, 1986, s.119 
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Ayrıca Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nun 58 inci maddesinde delillerin 

tespiti hüküm altına alınmıştır. Bu Kanunun, delillerin tespitine ilişkin  İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nun 58 inci maddesindeki düzenleme ile, İdari Yargılama Usulü 

Kanunu’nun 58 inci maddesindeki düzenleme paralellik arz etmektedir. Zira Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nun 58 inci maddesinde de tarafların dava açıldıktan 

sonra bu davalara ilişkin delillerin tespitini ancak Askeri Yüksek İdare Mahkemesinden 

isteyebilecekleri hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla dava açıldıktan sonra yapılacak delil 

tespiti taleplerinde görevli yargı yeri yalnızca Askeri Yüksek İdare Mahkemesidir. Söz 

konusu Kanunun 58 inci maddesindeki bu düzenleme, dava açıldıktan sonra yapılacak delil 

tespiti taleplerinden görevli mahkemeyi düzenleyen Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’nun 370 inci maddesinin bir teyididir. Dava açılmadan önce yapılacak tespit 

taleplerinde görevli ve yetkili mahkeme konusunda ise İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 

da olduğu gibi Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nda da bir hüküm 

bulunmamaktadır. Genel idari yargı bakımından, gerek dava açılmadan önce yapılacak 

delil tespiti talepleri konusunda gerekse de diğer konularda yaptığımız açıklamalar askeri 

idari yargı için de geçerli olacaktır. 
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III. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU’NDA DÜZENLENMEYEN VE 

HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU’NA ATIF YAPILAN HALLER 

 

A.  EHLİYET 

1. Kavram 

 

Davacı ve davalı olarak davaya katılıp yargılamaya etki edebilmek, taraf ehliyetine 

sahip olmayı gerektirdiğinden, taraf ehliyeti usuli bir kavramdır. Taraf ehliyeti, dava 

ehliyeti; taraf sıfatı ve davayı takip yetkisi kavramları, zaman zaman biri diğerinin yerine 

veya biri diğerini kapsar şekilde kullanıldığından, terim sorununun çözülmesi gerekir. Bu 

konuda, özellikle yargı kararlarında farklı terimler kullanıldığı gibi, kanunda da bu 

hususun çok açık ve doğru şekilde ifade edildiği söylenemez. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun üçüncü fasıl birinci kısmının başlığı 

“tarafların ehliyeti”dir. Taraf ehliyetini düzenleyen Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 38. maddesinde, “Davaya ehliyet kanunu medeni ile tayin olunmuştur” 

ifadesine yer verilmiştir. Hükümde yer alan “davaya ehliyet” kavramı, yalnız dava 

ehliyetini çağrıştırmakla birlikte atıf yapılan Medeni Kanun ile taraf ehliyeti de tayin 

edileceğinden bu ifadenin isabetli seçildiği söylenemez.293 Yine, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 39.maddesinin 1. fıkrasında, ehliyeti olan tüzel kişilerin 

organları vasıtasıyla hareket edecekleri yönünde dava ehliyetine ilişkin düzenlenme ile 

birinci kısmın başlığı olan “tarafların ehliyeti” uyumlu değildir. Çünkü, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 39.maddesinin 1. fıkrası, taraf ehliyetini değil, dava ehliyetini 

düzenlemektedir. Dava ehliyetine ilişkin bir düzenleme, kanımızca, hatalı olarak “tarafların 

ehliyeti” üst başlığının altında yer almıştır. 

 

Doktrinde, taraf ehliyetini karşılamak üzere Postacıoğlu294, kavramın maddi 

hukuktaki görünümü olan “istifade (hak) ehliyeti” kavramını; Berkin295, ise “husumet 

ehliyeti” kavramını “ehliyet”in bir türü olarak kullanmaktadır. Yenice296, taraf ehliyeti için 

                                                 
293 Necip BİLGE, “Evli Kadının Dava Ehliyeti (Dava Ehliyeti)”, Adalet Dergisi, 1948/1, s. 21 

294Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri , s. 206 
295 Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi , s. 353. 
296 Kazım Yenice, “Taraf Yeterliği”, Adalet Dergisi, 1963/9-10, s. 937. 
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“taraf yeterliği” kavramını tercih etmektedir. Doktrinde çoğunlukla bizim de tercih 

ettiğimiz üzere “taraf ehliyeti” kavramı kullanılmaktadır.297 

 

Bu başlık altında son olarak konuyla doğrudan ilgili olan “taraf ehliyeti eksikliği” 

ve “taraf ehliyeti yokluğu” kavramları üzerinde de durmak gerekir. Doktrinde298 her iki 

kavramı tercih eden yazarlar bulunmakla beraber, biz çalışmamızda esas olarak “taraf 

ehliyeti eksikliği” kavramını kullanmayı tercih edeceğiz. Çünkü ileride değineceğimiz 

üzere, taraf ehliyeti, eksikliği tamamlanabilen bir dava şartıdır. Oysa yokluğun 

tamamlanabilmesi söz konusu olamaz. Bu nedenle, taraf ehliyetinin, yargılamanın herhangi 

bir aşamasında bir dava şartı olarak ele alınması ve taraflardan birisinin taraf ehliyetinin 

bulunmadığının tespit edilmesi, diğer bir söyleyişle taraf ehliyetinin bir dava şartı olarak 

incelenmesinden sonra varılacak olumsuz sonuç anlamında “taraf ehliyeti eksikliği” 

kavramı kullanılacaktır.  Bu kullanım şeklinde ortaya konulmak istenen, taraf ehliyetinin 

oluşmadığıdır. Ayrıca, “taraf ehliyeti yokluğu” kavramı da yerine göre kullanılabilir. 

Gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyetinin bulunmaması, “taraf ehliyeti yokluğu” kavramı 

tercih edilerek ifade edilebilir. Örneğin, adi ortaklığın taraf ehliyetinin bulunmaması, “taraf 

ehliyeti eksiktir” yerine, “taraf ehliyeti yoktur” şeklinde, taraf ehliyetinin varlığının tespiti 

anlamında kullanılabilir. 

 

2. Tanımı 

 

Türk Hukuku’nda taraf ehliyeti için çeşitli tanımlar verilmektedir. Buna göre, taraf 

ehliyeti, “davada taraf olabilme yeteneği”299, “bir dava münasebetinin aktif veya pasif 

süjesi olma yeterliği”300 “medeni usul ilişkisinin tarafı olabilme ehliyeti”301, “davada taraf 

olabilme, usul hukuku ilişkisinin süjesi olabilme ehliyeti” şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Hukuk süjeleri arasında ortaya çıkan ve yalnız kendi menfaatlerini ilgilendiren 

uyuşmazlıklar mahkeme önüne taşındığı takdirde usul hukuku ilişkisine dönüşür.302 

                                                 
297 İsmail Hakkı Karafakih, Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara, 1952, s. 116; Baki Kuru, “Dava 
Şartları” , Ord.Prof.Dr.Sabri Şakir ANSAY’ın Hatırasına Armağan, Ankara, 1964, s. 118;Alangoya, Medeni 
Usul Hukuku Esasları, s. 114. 
298 Yenice, her ne kadar “taraf yeterliği olmama” kavramını kullansa da tarafların taraf yeteneğinin yokluğundan 
söz etmektedir.Yenice, “Taraf Yeterliği”, s. 947. 
299 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.I, 6.Baskı, İstanbul, 2001. 
300 Yenice, “Taraf Yeterliği”, s. 940. 
301 Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları ,s. 114.  
302 Ömer Ulukapı, Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi , Konya, 1997, s. 9 
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Davanın açılmasıyla bir usul hukuku ilişkisinin kurulduğunu ortaya koyan en önemli 

gösterge, tarafların gerek kendi aralarında, gerekse mahkeme ile hukuk düzenince 

kendilerine sonuç bağlanan hukuki işlemlerde bulunmalarıdır.303 Bu hukuki işlemlere taraf 

usul işlemleri denilmektedir. Hukuki işlemlerin yapılıyor olması, tarafların birbirleri ve 

tarafların mahkeme ile aralarında hukuki ilişki olduğunu göstermektedir. İşte, davanın 

açılması ile kurulan bu hukuki ilişkiye “usul hukuku ilişkisi” adı verilir. Usul hukuku 

ilişkisinin süjelerinden birisi taraf olduğu için, bu ilişkide geçerli usul işlemlerinin 

yapılabilmesi, taraf ehliyetine sahip olmayı gerektirir.  

 

Bu açıklamalardan sonra  taraf ehliyeti şu şekilde tanımlanabilir: Bir yargılamanın 

başlaması ile kurulan usul hukuku ilişkisinde aktif ya da pasif süje olarak yer alıp geçerli 

taraf usul işlemleri yapabilme ehliyetine, taraf ehliyeti denir. 

 

 3. Hak Ehliyeti ile Taraf Ehliyeti Arasındaki İlişki 

  

 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, taraf ehliyetine sahip olabilme şartlarını 

açıkça düzenlemiştir,304 38. maddede davaya ehliyetin Kanunu Medeni ile belirleneceğini 

hükme bağlayarak bu konuda Medeni Kanuna atıf yapmakla yetinmiştir. Kanun koyucu, 

“davaya ehliyet” ifadesini kullanmakla, hem taraf ehliyetini, hem de dava ehliyetini 

hükmün kapsamına almıştır. Hükmü, “taraf ehliyeti Medeni Kanuna göre belirlenir” 

şeklinde değerlendirebiliriz. Hüküm, lafzı ile değerlendirilip taraf ehliyeti, Medeni Kanuna 

bakılarak belirlenecek olursa, Medeni Kanun, bir davada taraf rollerini saptayan ve usul 

hukukunun temel esasları hakkında düzenlemeler içeren bir kanun haline gelir ki, böyle bir 

yorum kabul edilemez. Zira, taraf ehliyeti, temelini usul hukukunda bulan bir kavramdır ve 

usul hukuku tarafından düzenlenmelidir.305 

 

 Doktrinde, taraf ehliyetinin medeni hukuktaki hak ehliyetinin karşılığı olduğu 

ittifakla kabul edilmektedir.306 Böylelikle taraf ehliyetinin Medeni Kanuna göre 

                                                 
303 Ulukapı, Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, s. 1-2;  Alangoya, Medeni Usul 
Hukuku Esasları, s. 36 
304 Yenice, “Taraf Yeterliği”, s. 940 
305 Bilge Umar, “Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet”, İÜHFM, 1963/3, s. 593. 
306 Umar, Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet , s. 592; benzer şekilde “usul 
hukukuna ilişkin medeni haklardan faydalanma yeterliği” ifadesi için bkz. Yenice, “Taraf Yeterliği”, s. 946; 
Bilge, “Evli Kadının Dava Ehliyeti”, s. 22; Ulukapı, Medeni Usul Hukukunda Tarafların Duruşmaya Gelmemesi 
s. 18;Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları ,s. 114; “Taraf ehliyeti, Medeni Hukuktaki medeni haklardan 
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belirlenecek olmasındaki mantığın, hak ehliyetini belirtmek olduğu sonucuna 

varılabilecektir. Taraf ehliyeti, hak ehliyeti ile ilişkilendirildiğinde, bir davada kimlerin 

taraf olabilecekleri, medeni hukuktaki hak ehliyetine bakılarak belirlenecektir. Bir davada 

kimlerin taraf olabileceği sorusunun yanıtının, medeni hukuktaki hak ehliyetinde 

bulunacak olması, hak ehliyeti ile taraf ehliyeti arasında bir ayniyetin olduğu ya da hak 

ehliyetinin bir parçası olduğu anlamına gelmemektedir.307 Taraf ehliyeti, temelini usul 

hukukunda bulan usuli bir kavramdır.308 Taraf ehliyeti, bir davada kimlerin taraf olacakları 

sorusunun yanıtını ararken, hak ehliyeti, kimlerin hakların ve borçların süjesi olabilecekleri 

ile ilgilenir. 

 

 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda, taraf ehliyetinin Medeni Kanuna göre 

belirlenecek olması ile kastedilen, hukuk düzenince kişi olarak kabul edilenlerin taraf 

ehliyetlerinin bulunduğudur. Dolayısıyla, kimlerin taraf ehliyetine sahip olduğu sorusu. 

Hak ehliyeti çerçevesinde kişiliği olan, yani insanlar bakımından yaşayan, kişi ya da mal 

toplulukları bakımından ise tüzel kişiliği olanların taraf ehliyetlerinin bulunduğu şeklinde 

yanıtlanabilir. Bu durumda, bir davada taraf olarak yer alabilecek kimseler, medeni 

hukukun çizdiği prensipler dahilinde ya gerçek kişi ya da tüzel kişi olmalıdır.309 Bu açıdan 

bakıldığında, hak ehliyeti ile taraf ehliyeti arasındaki paralellik, bir hakkın süjesi olabilme 

noktasından değil, yargılamada yer alacak kişiliğin, maddi hukukun tanımladığı hak 

ehliyeti kavramından yola çıkarak taraf olarak tanınmasından kaynaklanmaktadır.  

   

 Hal böyle olunca, hak ehliyeti, taraf ehliyeti için kurucu bir niteliği haiz 

değildir. Hak ehliyeti denilince, bazı haklara ehliyetsizlik de bu kavramın kapsamına 

giriyorsa da, taraf ehliyetinin hak ehliyetine göre belirlenecek olmasından anlaşılması 

gereken, hak sahipliği değil, tarafın, hak ehliyeti çerçevesinde kendisine gerçek ya da tüzel 

kişi olarak kişilik tanınmasıdır. Bu bağlamda, hak ehliyeti olan herkesin taraf ehliyetine 

sahip olduğunu söyleyebiliriz.310 

 

                                                                                                                                                         
istifade (hak) ehliyetinin Medeni Usul Hukukunda büründüğü şeklidir” Hukuk Genel Kurulu’nun, 30.5.2001 
tarih ve443/458 sayılı kararı, YKD, 20001/9, s. 1321. 
307 Umar, Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet,s.593. 
308  Umar, Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet,s.593. 
309 Alangoya, haklı olarak yalnız gerçek ve tüzel kişilerin taraf  ehliyetlerinin olacağının istisnalarına dikkat 
çekmektedir.Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 115) 
310 Umar, Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet, s. 593. 
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 Buna karşılık, hak ehliyeti olmadığı halde hukuk düzenince kendilerine taraf 

ehliyeti tanınan, usul ilişkisinde taraf olarak yer alabilecekleri kabul edilen kimseler vardır. 

Bu nedenle, taraf ehliyetindeki “ehliyet” kavramı, ehil olabilmenin yanında, taraf 

ehliyetinin hak ehliyeti olmayanlara da tanınmasını içermektedir. Bazen açık bir kanuni 

düzenleme ile tüzel kişiliği olmayan, ancak ayrı bir malvarlığı bulunan topluluklara taraf 

ehliyeti tanınmaktadır. Hukuk düzeni, tüzel kişi olarak kabul etmemesine, hakların ve 

borçların süjesi olarak görmemesine rağmen, bu toplulukların kendi adına hukuki koruma 

talep etmesini ya da onlara karşı hukuki korunma talep edilmesini kabul etmiştir. Böyle bir 

yaklaşım, şekli taraf kavramı ile de uyumludur. Maddi taraf kavramı kabul edildiğinde, bir 

davada ancak hukuki ilişkinin tarafların, “taraf” olarak yer alabileceğinden, kendisine 

herhangi bir hukuki ilişkide yer alabilme imkanı tanınmayan topluluğun, bir davada taraf 

olarak yer alması da söz konusu olamayacaktı. Oysa, taraf, asıl hukuki ilişkiye göre değil, 

yalnız davacının dava dilekçesindeki beyanına göre tayin edildiği takdirde, maddi hukukun 

süje olarak kabul etmediği toplulukların, bir davada taraf olarak yer alabilmesi de 

temellendirilebilecektir. Dolayısıyla hak ehliyeti bulunmayan toplulukların bir davada taraf 

olabilmeleri şekli taraf kavramı ile uyum içindedir.  

 

Hak ehliyeti ile taraf ehliyeti arasındaki ilişkiyi açıklarken Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 38.maddesinin taraf ehliyetine, kişi olma noktasından 

bağlandığını belirtmiştik. Bu bağlamda, tüzel kişiler, hukuk düzenince kişi olarak kabul 

edildiklerine göre taraf ehliyetine de sahiptir.311 Tüzel kişilere karşı açılacak ya da tüzel 

kişinin açtığı davalarda taraf, tüzel kişinin üyeleri değil, bizzat tüzel kişidir.312 

 

 Tüzel kişiler, taraf ehliyetlerini, kuruluş ile kazanır. Gerçek kişilerde taraf 

ehliyetinin kazanılması doğal bir hayat olayına, doğuma bağlanmış iken, tüzel kişilerde 

taraf ehliyetinin kazanılması, bir irade beyanına ihtiyaç göstermektedir. Ancak, bundan 

önce tüzel kişilerin hak ehliyetini açıklarken ifade ettiğimiz gibi, ortak ve sürekli bir amacı 

gerçekleştirmek üzere bir araya gelen bireylerin, kişiliklerinden bağımsızlaşmış bir örgütün 

bulunması gerekir.313 Buradaki bağımsızlık, hukuk düzenince kişi olarak tanınmanın, diğer 

                                                 
311Berki, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 10; İsmail Hakkı Karafakih, Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Esasları, Ankara,1952, s. 116; Umar, Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı 
Olarak Ehliyet , s. 596; Ulukapı, “Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet”, s. 18 
dn.67; Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 116. 
312 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 291 
313 Oğuzman,Seliçi,Oktay, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 7.bs., İstanbul, 2002.  s. 168; DURAL, 
Mustafa, ÖĞÜZ, Tufan,Türk Özel Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku, 6.bs., İstanbul, 2002, s. 193. 
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bir deyişle, buna hukuken imkan tanınmasının bir sonucudur.314 Hukuk düzeninin, sınırlı 

bir şekilde belirlediği tüzel kişilerin dışındaki toplulukların, topluluğu oluşturan gerçek 

kişilerden bağımsız olması mümkün değildir. Topluluğun bağımsızlığı çoğu zaman, 

topluluğun örgütlenmesini, faaliyetlerini ve sona ermesini düzenleyen pozitif hukuk 

kurallarında açıklanır. Örneğin, sendikanın tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olduğunu 

düzenleyen Sendikalar Kanununun 2.maddesinden, hukuk düzeninin bu topluluğu, 

üyelerinden bağımsızlaştırdığı ortaya çıkmaktadır. Buna karşılık, adi ortaklığı düzenleyen 

Borçlar Kanununun hiçbir maddesinde ortaklığın tüzel kişiliğe sahip olduğu 

belirtilmemektedir. Hal böyle iken, sınırlı sayı ilkesi gereğince, sürekli bir amacı 

gerçekleştirmek üzere bir araya gelen bireyler, örgütlenseler de kişi olarak 

tanınmadıklarından bir davada taraf olamazlar. Dolayısıyla, tüzel kişilerin taraf ehliyetini 

kazanmaları için gerekli olan ilk şart, kurulacak örgütlenmenin kişi olarak tanınan 

topluluklardan olmasıdır. Ancak hemen belirtelim, kişi olarak tanınmak, istisnasız taraf 

ehliyetine sahip bulunma sonucunu doğursa da, yine pozitif hukuk düzenlemeleri bazı 

durumlarda, toplulukların bir davada taraf olabilmelerine imkan tanımaktadır. 

 

 Öte yandan, tüzel kişiliğin örgütlenme ve amaç unsurları, tüzel kişilerin taraf 

ehliyetini kazanmamasına yol açabilir. Tüzel kişinin, zorunlu organlara sahip olmaması, 

tescilin arandığı topluluklar bakımından tüzel kişiliğin, buna bağlı olarak da bir davada 

taraf olabilme ehliyetinin kazanılmamasına yol açmaktadır.315 Yine amacı hukuka veya 

ahlaka aykırı olan kişi ve mal toplulukları, kuruluş işlemlerini tamamlamasalar, hatta tescil 

edilseler bile taraf ehliyetini kazanamayacaklardır (MK m. 47/II). Çünkü bu durumda tüzel 

kişinin kurulmasına ilişkin işlemler baştan itibaren geçersizdir. Bu topluluklar adi ortaklık 

hükmündedir.316 

 

 Taraf ehliyetinin kazanılabilmesi için ikinci olarak, hukuk düzenince kişi 

olarak kabul edilen toplulukların kuruluş işlemlerini tamamlaması gerekir. Topluluğun 

kişilik kazanması, ilgili kanunlarda, zaman zaman diğer pozitif hukuk kurallarında, aşama 

aşama belirlenmiştir. Bu aşamaların tamamlanmasından sonra topluluk, taraf ehliyetine 

sahip olacaktır. Topluluğun kuruluşu, devletin tüzel kişinin üzerindeki etkisine göre farklı 

                                                 
314Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler),  s. 169 
315 Dural,Öğüz, Türk Özel Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku,  s. 195 
316 Konuya ilişkin Türk Ticaret Kanununun 156.maddesinde, kolektif ortaklık bakımından getirilen 
düzenlemenin tüm tüzel kişiler, bu arada vakıflar için de uygulanabileceği hakkında bkz. DURAL/ÖĞÜZ, s. 222 
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şekillerde düzenlenmiştir. Bu konuda, “serbest kuruluş”, “tescil” ve “izin” olmak üzere üç 

farklı sistem vardır. 

 

 Serbest kuruluş sisteminde, topluluk, kuruluş iradesini açıklaması ile birlikte 

taraf ehliyetini kazanır. İdari mercilerin bu sistemde izni ya da inceleme yapması söz 

konusu değildir. Türk Hukuku’nda dernekler ve sendikalar, mevzuatın öngördüğü gerekli 

asgari şartları yerine getirip bu yönde iradelerini açıklamaları ile taraf ehliyetlerini 

kazanır.317 (Ay m. 33; 51/I; 68/III) Serbest kuruluş sisteminin taraf ehliyeti bakımından 

sakıncalı yönü, hangi toplulukların taraf ehliyetine sahip olduğunun bilinmemesidir. 

Çünkü, kuruluş aşamasında idari merciler herhangi bir inceleme yapmamaktadır. Bu 

nedenle, hak arayan bir kişinin, tüzel kişilik kazandığını düşünerek topluluğa karşı açacağı 

dava, pasif taraf ehliyeti eksikliğinden reddedilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

 

 Tescil sisteminde, mevzuatın öngördüğü kuruluş için gerekli asgari şartların 

varlığı, idari mercilerce incelenir. İnceleme olumlu sonuçlanırsa, topluluk ilgili sicile tescil 

edilir. İncelemeyi yapacak idari mercinin, gerekli şartların gerçekleşmesine rağmen tescil 

konusunda herhangi bir takdir yetkisi yoktur. Türk Hukuku’nda, kollektif ortaklıklar tescil 

edilmekle taraf ehliyetini kazanırlar318 (TTK m. 174) 

 

 İzin sisteminde ise, topluluk kuruluş işlemlerini tamamlamanın yanında, idari 

merciin bu konudaki izni ile bir davada taraf olabilmektedir. İdari merciler, izin verip 

vermemekte takdir yetkisine sahiptir.319 Türk Hukuku’nda bankalar, ancak Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan izin aldıktan sonra bir davada taraf olabilir. 

 

 Tüzel kişilerin sona ermesine ilişkin genel bir düzenleme bulunmamakla 

beraber, doktrinde dernekler ve vakıflar hakkında öngörülen sona erme nedenlerinin tüm 

tüzel kişiler için geçerli olacağı ortaya konulmuştur. Buna göre, tüzel kişiler, kanunda 

öngörülen sebeplerin gerçekleşmesi (infisah); belirli sebeplerin gerçekleşmesi üzerine 

                                                 
317 Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), s. 178-180; Dural,Öğüz, Türk Özel 
Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku,   s. 216-218 
318Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler),  s. 179, 181; Dural,Öğüz, Türk Özel 
Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku , s. 217-219 
319Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler),  s. 178, 179; Dural,Öğüz, Türk Özel 
Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku, s. 217. 



 116

mahkeme kararıyla kapatılma ve yetkili organların karar almaları suretiyle olmak üzere üç 

şekilde sona erer.320 

 

 Tüzel kişilerin kurulması ile taraf ehliyetlerini kazanması aynı zamana 

rastlamaktadır. Buna karşılık, tüzel kişilerin sona ermesi ile taraf ehliyetinin sona ermesi 

çoğu zaman farklı zamanlarda gerçekleşir. Çünkü, tüzel kişiliğin sona ermesinden sonra 

malvarlığının tasfiye edilmesi gerekir. Ancak, tüzel kişi, tasfiye boyunca kişi olarak kabul 

edildiği için321 bu dönemde de taraf ehliyetine sahiptir.322 Tasfiye boyunca tüzel kişinin 

taraf ehliyetinin bulunması, bu dönemde yapılacak işlemlerden dolayı ortaya çıkacak ya da 

sona ermeden önce var olan uyuşmazlıklara ilişkin davalarda, tüzel kişinin taraf olarak yer 

alması zorunluluğundan ileri gelmektedir. Tüzel kişinin taraf ehliyeti, tasfiyenin 

tamamlanmasından sonra sona erecektir. Özellikle, ilgili sicile tescil ile tüzel kişiliğin 

kazanıldığı durumlarda taraf ehliyeti, tüzel kişinin, sicilden terkin edilmesi ile ortadan 

kalkacaktır. 

  

 4. Kamu Hukuku Tüzel Kişilerinin Taraf Ehliyeti 

  

 Özel hukuk tüzel kişilerinin kuruluşundan farklı olarak, kamu tüzel kişileri, 

ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur (AY m. 123/III). 

Kamu tüzel kişilerinin kuruluşuna ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği; kanunun açıkça yetki 

verdiği hallerde ise idari işlemin yapıldığı tarihten itibaren, kamu tüzel kişisi taraf 

ehliyetine sahip olarak bir davada taraf olabilecektir. 

 

 Özel hukuk tüzel kişilerinden farklı olarak kamu hukuku tüzel kişilerinin kendi 

iradeleri ile kişiliklerine son vermesi, mahkeme kararı ile tüzel kişiliğinin ortadan 

kaldırılması söz konusu olamaz. Bir kamu hukuku tüzel kişisi, hangi usulle kuruldu ise, 

ancak o usulle sona erdirilebilir.323 Bir dava devam ederken kamu hukuku tüzel kişisinin, 

tüzel kişiliği sona ererse, taraf ehliyeti eksikliği gündeme gelir. Bu durumda, sona eren 

                                                 
320Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 195; Dural,Öğüz, Türk Özel 
Hukuku, C.II, Kişiler Hukuku, s. 244 
321Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), s. 195-196 
322 Bilge, Önen,Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 227; 
323Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı,s.320. 
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kamu hukuku tüzel kişisinin yerini alan kamu hukuku tüzel kişiliği taraf olur.324 Burada, 

kanundan doğan bir taraf değişikliği söz konusu olmaktadır. 

 

 5. Taraf Ehliyetinin Bir Dava Şartı Olarak İncelenmesi 

 

 Dava şartları, davanın esası hakkında yargılama yapılabilmesi için varlığı 

gerekli olan; mahkemeye, davanın taraflarına ve dava konusuna ilişkin olumlu ve olumsuz 

şartlardır.325 Dava şartları, davanın açılabilmesi, bir başka deyişle usul ilişkisinin 

kurulabilmesi için gerekli şartlar olarak anlaşılmamalıdır. Dava şartları bulunmasa dahi, 

açılan dava, derdest bir davadır. Dava şartlarının varlığı, davanın dinlenebilir (mesmu) 

olduğu anlamına gelir. Eksik olan bir dava şartı, davanın esastan incelenmesine engel olur. 

Bunun sonucunda dava, usule ilişkin bir karar verilerek reddedilir.326 

 

 Türk usul hukukunda, dava şartları, olumlu-olumsuz dava şartları; özel-genel 

dava şartları ve mahkemeye, taraflara, dava konusuna ilişkin dava şartları şeklinde tasnife 

tabi tutularak incelenmektedir. Mahkemeye ilişkin dava şartları, mahkemenin yargı hakkını 

haiz olması, yargı yolunun caiz olması, mahkemenin görevli ve kesin yetki kuralı var ise 

yetkili olmasıdır.327 Taraflara ilişkin dava şartları, davada iki tarafın bulunması, tarafların, 

taraf ve dava ehliyetini haiz olması, davayı takip yetkilerinin bulunması, dava bir vekil 

aracılığı ile takip ediliyorsa, vekilin geçerli bir vekaletnamesinin bulunmasıdır.328 Dava 

konusuna ilişkin dava şartları ise, dava konusu hakkında kesin hükmün olmaması329 ve 

davacının dava açmakta korunmaya değer hukuki yararının bulunmasıdır.330 Buna ilaveten, 

dava dilekçesinin zorunlu unsurları (HUMK m. 179) içermesi gerektiği de, bir dava şartı 

olarak kabul edilmektedir.331 Mahkemeye, taraflara ve dava konusuna ilişkin dava 

                                                 
324 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı,s.322. 
325Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,  s. 402. 
326 Kuru, “Dava Şartları”, s. 111; Umar, Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet, s. 598 
dn. 34; Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 402; Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 
192 
327 Kuru, “Dava Şartları”, s. 112 vd.; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 359; Alangoya, 
Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 192-193. 
328 Kuru, “Dava Şartları”, s. 118 vd.;Ulukapı, “Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak 
Ehliyet”, s. 18 dn. 67; Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 194. 
329 “Kesin hüküm dava şartı olup kendiliğinden göz önünde tutulur” 8. Hukuk Dairesi’nin  21.2.2000 tarih ve 
838/1440 sayılı kararı,YKD, 2000/10, s. 1529; 7. Hukuk Dairesi’nin, 28.2.1984 tarih ve 1210/2658 sayılı kararı, 
; 7. Hukuk Dairesi’nin 5.2.1997 tarih ve 293/557 sayılı kararı, YKD, 1997/4, s. 525. 
330 Kuru, “Dava Şartları”, s. 136 vd.; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 360; Alangoya, 
Medeni Usul Hukuku Esasları,   s. 192 vd. 
331 Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 179. maddesinin 7. bendinde, dava dilekçesinin 
zorunlu unsurlarının bulunmamasının bir ilk itiraz olarak ileri sürüleceği düzenlenmiş olsa da, mahkemenin adı, 
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şartlarının tamamı, genel dava şartlarıdır. Bunların dışında özel kanunlarda çeşitli dava 

şartları öngörülmüştür. Örneğin iptal davası açabilmek için davacının elinde aciz belgesi 

olması gerekir (İİK m. 277 b.1). Hakim, işin esasına girmeden önce, davacının aciz 

belgesinin bulunup bulunmadığını dava şartı olarak inceleyecektir.332 Yine, genel dava 

şartları olarak ele aldığımız dava şartlarından, kesin hüküm bulunmaması dışındaki tüm 

dava şartları olumlu dava şartlarıdır. 

 

 Medeni usul hukukuna ait bir kurum olarak dava şartları, davaya konu olan 

uyuşmazlığın esası hakkında daha çabuk ve ekonomik bir şekilde karar verilmesini 

amaçlar.333 Zira, dava şartları eksik olmasına rağmen, işin esası hakkında yapılan bir 

yargılama ile boşa zaman yitirilmiş olacaktır. Dava şartlarından birinin eksik olduğu, 

davanın başında incelenmeyerek işin esasına girildikten sonra anlaşılırsa, ilk derece 

mahkemesindeki yargılamada gelinen aşama dikkate alınmaksızın dava, usule ilişkin bir 

kararla reddedilecektir.334 

 

 Nelerin dava şartı olacağı konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 

açık bir düzenleme yoktur. Yalnız, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 188. 

maddesinin 2. tümcesinde yer alan “…Hakimin, re’sen nazarı dikkate alması kanunen 

iktiza eden hususlarla…” ifadesi ile dava şartları kastedilmektedir.335Görev ve yargı 

yolunun hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınacak olması, bu iki durumun dava şartı 

olduğuna işaret etmektedir (HUMK m. 7). Bir hususun dava şartı olarak kabul edilmesinde 

ölçüt, bu hususun hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması veya bu şart eksik ise 

işin esası hakkında yargılama yapılamayacak olmasıdır.336 

 

                                                                                                                                                         
tarafların ad ve soyadları ile adresleri ve talep sonucu eksik olan bir dava dilekçesi ile mahkemenin işin esası 
hakkında karar vermesine, eşdeyişle yargılama yapmasına olanak yoktur. Bu nedenle dava dilekçesinin sözü 
edilen unsurları, hakim tarafından her zaman dikkate alınabilmelidir, Pekcanıtez, Atalay, Özekes, Medeni Usul 
Hukuku,  s. 293; davanın dava dilekçesinin zorunlu unsurlarını içermesi gerekliliğinin, dava konusuna ilişkin bir 
dava şartı olduğu yönünde bkz. Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları,s. 195. 
332 Üstündağ, İptal davaları bakımından, davacının elinde aciz belgesinin bulunmasını dava şartı kabul etmekle 
beraber, bunu maddi, hukuka ilişkin dava şartları arasında saymaktadır. Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, 
s. 285. 
333 Kuru, “Dava Şartları”, s. 112 
334 Kuru, “Dava Şartları”, s. 145 
335 Kuru,”Dava Şartları”, s. 112;  Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi,s. 359;Alangoya, 
Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 192 
336 Kanımızca, bu ölçüt, hem özel hem de genel dava şartları bakımından kabul edilebilir; benzer görüş için bkz. 
Kuru, “Dava Şartları”, s. 112 
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 Dava şartları, hakim tarafından davanın başında, esasa girilmeden önce 

kendiliğinden dikkate alınır. Dava şartlarının eksik olduğu, yargılamanın her aşamasında 

hem davacı hem de davalı tarafından ileri sürülebilir. Hakimin ihmalinden ötürü, bir dava 

şartının eksik olduğu sonradan, işin esasına girildikten sonra, gerek dosyanın 

incelenmesinden, gerekse tarafların itirazları üzerine ortaya çıkarsa, davanın usulden 

reddedilmesi gerekir. Zira, esasa ilişkin bir karar verilebilmesi, dava şartlarının davanın 

başından hükmün kesinleşmesine kadar tamam olmasına bağlıdır. Yine, dava devam 

ederken dava şartlarından biri ortadan kalkarsa, bu durumun hakim tarafından 

kendiliğinden dikkate alınması gerekir.337 

 

 a. Taraf Ehliyeti Bir Dava Şartıdır 

 

 Taraf ehliyeti, taraflara ilişkin olumlu bir dava şartıdır.338 Taraflardan birinin 

taraf ehliyeti yoksa, esasa ilişkin yargılama yapılamayacağı gibi, esas hakkında karar da 

verilemez. Bu bakımdan, taraf ehliyeti eksikliği, diğer dava şartlarında olduğu gibi, 

davanın esastan incelenmesine engel olur. Taraf ehliyetinin bir dava  şartı olması, işin 

mahiyeti icabıdır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 38. maddesinin, taraf ehliyetini 

kişi olabilme esasına bağlaması karşısında, kişi olmayan, örneğin ölü bir kimse ile ya da 

tüzel kişiliği bulunmayan ve hukuk düzeninin kendisine taraf ehliyeti tanımadığı bir 

topluluk ile davaya konu olan hakkın ya da hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğu, yani işin 

esası hakkında bir yargılama yapılması söz konusu olamaz. Kişi olarak kabul edilmeyen 

bir kimse, hakkın süjesi olamayacağı için, onun, bir hakkın tespit edileceği yargılamaya 

katılması, yargılamanın yönünü belirlemek için iddia ve savunmalarını ileri sürmesi de 

mümkün değildir. 

 

 Dava şartları, davanın açılmasından hükmün verilmesine kadar geçecek zaman 

dilimi içinde var olmalıdır. Taraf ehliyeti de bir dava şartı olarak, davanın açıldığı andan 

                                                 
337 Pekcanıtez, Atalay, Özekes, Medeni Usul Hukuku, s. 272 
338 Umar, Medeni Usul Hukukunda Davanın Dinlenme Şartı Olarak Ehliyet, s. 598; Kuru,”Dava Şartları”, s. 120; 
Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları,s.194; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, Medeni Usul Hukuku, s. 271; taraf 
ehliyetinin dava şartı olma özelliğine yönelik olarak Alman Hukuku’nda gerçek dava şartı ve gerçek olmayan 
dava şartı şeklinde iki görüş ortaya atılmıştır. Taraf ehliyetinin gerçek dava şartı olduğunu iddia eden ve maddi 
taraf kavramından yola çıkan yazarlar, taraf ehliyeti eksikliğinin yaptırımının davanın geçersiz sayılması 
yönünde olacağını savunmaktadırlar. Bu görüşe göre taraf ehliyeti eksikliği karşısında usule ilişkin bir karar dahi 
verilememelidir. Oysa günümüzde, taraf ehliyeti eksikliğinin gerçek olmayan bir dava şartı olduğundan kuşku 
duyulmamaktadır, bu yönde tartışmalar için bkz. Naklen DEREN- YILDIRIM, Nevhis,Türk, İsviçre ve Alman 
Hukukunda Kesin Hükmün Subjektif Unsurları, İstanbul, 1996,s. 21. 
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hükmün verilmesine kadar var olmalıdır. İlk derece mahkemesindeki yargılama 

bakımından, taraf ehliyetine sahip olunması gereken en son nokta, hükmün verileceği 

duruşmadır. 

 

b. Hakimin Taraf Ehliyetini Kendiliğinden İncelemesi 

 

Taraf ehliyetinin varlığı bir dava şartı teşkil ettiği ve taraf ehliyeti eksikliği, esas 

hakkında hüküm verilebilmesine engel olduğu için, hakim, dava açan davacı ile dava 

dilekçesinde yer alan davalının taraf ehliyetinin varlığını görevinden ötürü kendiliğinden 

dikkate alacaktır.339 Taraf ehliyetinin, hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması, 

taraf ehliyeti eksikliğinin, esas hakkında yargılama yapabilmenin ön koşulu olmasının 

doğal bir sonucudur, Taraf ehliyeti, bir dava şartı olarak hakim tarafından kendiliğinden 

dikkate alınmasa idi, kişi olmayan ve kendisine hukuk düzenince taraf ehliyeti tanınmayan 

bir kimse ile davaya konu olan ve hak ya da hukuki ilişki hakkında boş yere yargılama 

yapılmış olacak, bu da zaman, emek ve masraf kaybına yol açacaktır.  

 

Hakimin, taraf ehliyetini kendiliğinden dikkate alabilmesi için, tarafların bu konuda 

herhangi bir talepte bulunmaları gerekmez. Taraf ehliyetinin varlığının incelenmesi, 

hakimin bir görevidir.340 

 

Türk Hukuku’nda taraf ehliyetinin varlığı hakkında yapılacak yargılamada geçerli 

olacak esasları sistematik olarak ifade eden Üstündağ, mahkemenin, taraf ehliyetinin 

varlığını kendiliğinden dikkate alacağından farklı olarak kendiliğinden incelemek ve hatta 

araştırmak zorunda olduğunu, bu nedenle burada, kendiliğinden araştırma ilkesinin geçerli 

olacağını ifade etmektedir.341 Taraf ehliyetinin varlığını inceleyen mahkemenin, bu 

incelemede taraflarca ileri sürülmüş olan vakıalarla bağlı olmadığını, yani taraflarca ileri 

sürülmeyen vakıaların da dikkate alınabileceği, hatta yeni vakıalar araştırabileceğini 

belirtmektedir.342 Buna bağlı olarak, mahkeme, taraflarca ileri sürülmeyen delili 

kendiliğinden dikkate alabilmelidir.343 

 
                                                 
339 Kuru, “Dava Şartları”,s.144; Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,s. 412; Alangoya, Medeni 
Usul Hukuku Esasları, s. 198 
340 Pekcanıtez, Atalay, Özekes, Medeni Usul Hukuku, s. 272 
341Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,s. 79-81 
342 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,s. 79-81. 
343Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 313 
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Görüşler arasında, taraf ehliyetinin, yargılamanın her aşamasında, tarafların ileri 

sürmesine gerek kalmaksızın dikkate alınacağı (inceleneceği); tarafların, taraf ehliyetine 

ilişkin vardıkları anlaşmanın, ikrarlarının mahkemeyi bağlamayacağı, uzlaşmaya varılan 

ortak noktalar olarak ortaya konulabilir.344 

 

c. Taraf Ehliyeti Eksikliğinin Taraflarca İleri Sürülmesi  

 

Taraflardan birinin taraf ehliyetinin bulunmadığı, hakim tarafından kendiliğinden 

dikkate alınabileceği gibi, taraflarca da ileri sürülebilecektir. Tarafların, taraf ehliyeti 

eksikliğine ilişkin iddialarını ileri sürmeleri hususunda herhangi bir zaman sınırlaması 

yoktur. Yargılamanın her aşamasında, hatta temyiz kanun yolunda dahi taraf ehliyeti 

eksikliği ileri sürülebilir.345 

 

Taraf ehliyeti eksikliğinin taraflarca ileri sürülmesi, ileri sürenin, kendi taraf 

ehliyetine yönelik olabileceği gibi, karşı tarafın taraf ehliyetine yönelik de olabilir. 

Örneğin, davasını bir avukat aracılığı ile yürüten davacının, taraf ehliyetinin davanın 

başında bulunmadığı ya da işin esasına girildikten sonra ortadan kalktığı, onun avukatı 

tarafından da ileri sürülebilir. Yine, tasfiye aşamasındaki bir anonim ortaklığın davasını 

takip eden tasfiye memuru, ortaklığın, ticaret sicilinden terkin edildiğini, bu nedenle 

ortaklığın taraf ehliyetinin sona erdiğini iddia etmekle, kendi taraf ehliyeti eksikliğini öne 

sürmüş olur. Karşı tarafın taraf ehliyeti eksikliği ise, özellikle davalının, davacının taraf 

ehliyetinin sona erdiğinin ileri sürülmesinde kendisini gösterecektir. Davalı, bu iddiasını 

ileri sürerek dava şartı eksikliğinden, davanın usulden reddedilmesini, sağlayabilecek, bu 

suretle de, davayı reddettirebilmek için gerek duyulan, esasa ilişkin savunmalarını ispat 

etme yükümlülüğünden kurtulacaktır. Davalının, davacının taraf ehliyeti eksikliğini ileri 

sürmesinin uygulamada sıklıkla karşılaşılan örneği, dava devam ederken davacının 

ölmesidir. Ancak ölüm ile, davanın usule ilişkin bir karar ile reddedilmesi doğrudan 

doğruya gerçekleşmez. Bunun için dava konusunun mirasçıları ilgilendirmemesi de 

gerekir. 

 

 

 

                                                 
344Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 133; Pekcanıtez, Atalay, Özekes, Medeni Usul Hukuku, s. 272 
345Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,s. 413. 
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d.Taraf Ehliyeti Eksikliğinin Tespiti Durumunda Verilecek Karar 

 

Davaya bakan mahkeme, gerek dava şartlarının incelendiği aşamada, gerekse 

ihmali sonucunda işin esasına girildikten sonra, davanın açıldığı sırada taraflardan birinin 

taraf ehliyetine sahip olmadığını ve bu eksikliğin süre verilerek de giderilemeyeceğini 

tespit ederse bu noktadan sonra yargılamayı sürdüremez. 346Mahkemenin davayı sona 

erdirmesi gerekir. Taraf ehliyeti eksikliğinin tespitinden sonra verilecek karar, 

mahkemenin dosyadan elini çekmesi sonucunu doğuracağı için, nihai bir karardır. Bu karar 

aynı zamanda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren, dava konusu hak ya da hukuki 

ilişki hakkında çözüm getiren, kısaca işin esası hakkında bir karar olmadığından347, usule 

ilişkin bir nihai karardır. Taraf ehliyeti eksikliği nedeni ile verilen kararlar “hüküm” olarak 

nitelendirilemez. Çünkü bu şekilde verilen bir karar, usule ilişkin bir karardır. 

 

 

6. İdari Yargıda Ehliyet 

 

Ehliyet, hukuk sujesinin, haklara sahip olması, hakların kullanması, görev, 

yükümlülük ve sorumluluklar yüklenmesi durumudur.348 Medeni hukuk alanında iki çeşit 

ehliyet söz konusudur. Bunlar hak ehliyeti ve fiil ehliyetidir. Hak ehliyeti kişinin hak ve 

borçlara sahip olabilme ehliyetidir.349 Fiil ehliyeti ise bir kimsenin iradi davranışlarıyla 

hukuki sonuçlar meydana getirebilmesini ifade eder.350 Hak ehliyetinin usul hukukunda 

büründüğü şekil “taraf ehliyeti”, fiil ehliyetinin usul hukukunda büründüğü şekil “dava 

ehliyeti”dir. İdari yargı hukuku alanında da bir kişinin dava açmaya ehil olabilmesi için 

öncelikle medeni hukuk alanındaki bu ehliyetlere sahip olması gerekmektedir. Ancak, 

sadece bu ehliyetlere sahip olmak idari yargıda dava açmak için yeterli değildir. Bunun 

için başka şartların da gerçekleşmesi gerekir. Bu şartlar İYUK m.2’de belirtilmiştir. Buna 

                                                 
346 Aynı esas idari yargıda da geçerlidir. Kendisine vasi tayin edilerek hacir altına alınan davacının medeni 
hakları kullanma ehliyetinden yoksun olup dava ehliyeti bulunmadığına ilişkin karar için bkz. Danıştay 11. 
Dairesi’nin 26.10.2004 tarih ve E.2002/4552, K.2004/4256 sayılı kararı. 
347 “Dava dilekçesi incelendikte, davacı yerinde sadece adi ortaklığın adı yazılı olduğu gibi dava dilekçesi 
içerinde daima “müvekkil şirketten” söz edilmiştir. Bu durumda davacı adi ortaklıktır. Adi ortaklığın ise tüzel 
kişiliği ve dolayısıyla taraf olma ehliyeti yoktur. O halde davanın bu nedenle de reddi icap eder.” 11. Hukuk 
Dairesi’nin 14.11.1979 tarih ve  4583/5217 sayılı kararı, YKD, 1980/3, s. 387. 
348 Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, s. 317 
349 Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 30 
350 Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler) , s. 35 
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göre iptal davası açabilmek için “menfaat ihlali”, tam yargı davası açabilmek içinse 

“hakkın muhtel olması” şartlarının gerçekleşmesi gerekir. 

Bunlardan medeni hukuk alanındaki ehliyetleri ifade etmek üzere “genel ehliyet” 

veya “objektif ehliyet” tabiri kullanılmaktadır.351 İdari yargı hukukundaki menfaat ihlali ve 

hak ihlali kavramları ise “subjektif ehliyet” olarak ifade edilmektedir.352 

İYUK m. 31/1 ehliyet konusunda HUMK’na atıfta bulunmaktadır. Bilindiği gibi, 

ehliyet konusu HUMK’un 38 ila 42.maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde geçen 

“ehliyet” deyimi hem davacı hem de davalı olabilme ehliyetini ifade etmek üzere 

kullanılmıştır. Ancak İYUK 31.maddesindeki “ehliyet” deyimiyle sadece “davacı olabilme 

yeteneği” yani “dava açma ehliyeti” amaçlanmıştır. Esasen idari yargıda kural olarak 

Devlet organları ve diğer kamu kurum ve kuruluşları davalı olduğundan ve bunların 

ehliyeti de kamu hukuku kurallarıyla düzenlendiğinden, İYUK 31.maddedeki atfın sadece 

“dava açma ehliyeti”ne ilişin olduğu kolayca anlaşılır.353Nitekim İYUK m.14/3-d’de 

“davalı olabilme yeteneği”ni anlatmak üzere “husumet” deyimi kullanılmıştır.  

 

a. Taraf Ehliyeti  

 

 Objektif ehliyet, taraf ehliyeti ve dava ehliyetinden oluşmaktadır. Bu bölümde 

objektif ehliyetin bir türü olan taraf ehliyeti incelenecektir. 

 

 “Taraf ehliyeti, bir dava münasebetinin aktif veya pasif sujesi olma 

yeterliliğidir”.354 

  

                                                 
351 Selami Demirkol, Zuhal Bereket Baş, (Teori ve Pratikte) İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların Takip 
Usulü, 2.Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2001, s. 56; Firuzan İkincioğulları, “Dava Açma Ehliyeti” İdare 
Hukuku ve İdari Yargı ile İlgili İncelemeler I, Ankara, Güneş Matbaası, 1976, s. 138; Kazım Yenice ve 
Yüksel Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, Ankara, Arısan Matbaacılık, 1983, s. 456; 
Celal Karavelioğlu, Açıklama ve Son İçtihatlarda İdari Yargılama Usulü Kanunu, C.I, Akçaabat, Top Kar 
Matbaacılık, 1993, s.514-515; Yüksel Esin, Darıştay’da Açılacak Tazminat Davaları, Birinci Kitap:Usul, 
2.Baskı, Ankara, 1976, s. 254, Fethi Aslan, İdari Yargıda Dava Açma Ehliyeti, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1991, s.3-4 
352 Demirkol, Baş, (Teori ve Pratikte) İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların Takip Usulü,s. 56; Yenice, 
Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, s. 456;  Karavelioğlu, Açıklama ve Son İçtihatlarda 
İdari Yargılama Usulü Kanunu C.I., s. 514; Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 362, Şeref Gözübüyük, Turgut 
Tan, İdare Hukuku, C.II, İdari Yargılama Hukuku, 1.Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1999, s. 817; Şeref 
GÖZÜBÜYÜK, Güven DİNÇER, İdari Yargılama Usulü, 1.Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 1996, s. 348, 
ESİN, Usul, s. 254 
353 Yenice, Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, s. 456, ESİN, Darıştay’da Açılacak 
Tazminat Davaları, Usul, s. 254; İkincioğulları, “Dava Açma Ehliyeti” , s. 138 
354 Yenice, “Taraf Yeterliği”, Adalet Dergisi, Y.54, S.9-10, Eylül-Ekim 1963, s. 940 
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 “Taraf yeterliği yalnız genel surette usul bakımından değil; aynı zamanda 

davada etkili tarafların ayrı ayrı her işlemi bakımından da önem taşır. Taraf yeterliği karar 

şartı olduğu kadar, adli işlem yapabilmenin de şartıdır”.355 

  

 (1) Gerçek Kişilerin Taraf Ehliyeti 

 

 Her gerçek kişinin yaşadığı sürece taraf ehliyeti vardır. Kişilik ve bununla 

birlikte taraf ehliyeti çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu anda başlar (MK m.28). Bu 

hükme göre Türk Hukukunda kişiliğin (dolayısıyla taraf ehliyetinin) başlaması için iki 

şartın bir arada bulunması aranmıştır: Tam doğum ve sağ doğum. 

 

 Kişilik, çocuğun tam olarak sağ doğması ile başlarsa da, geriye etkili olarak 

hüküm ifade eder. Şöyle ki, çocuk sağ doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü andan itibaren 

medeni haklardan yararlanır (MK m.28/2). Buna göre cenin, sağ doğmak şartıyla ana 

rahmine düştüğü andan itibaren taraf ehliyetine sahiptir (HUMK m. 38, MK m.28/2).  

 

 Dava devam ederken davacının ölmesi halinde davacının taraf ehliyeti son 

bulur. Bu durumda davaya ölen kişi tarafından devam edilmesi mümkün değildir. Ölen 

tarafın mirasçıları tarafından davaya devam edilip edilemeyeceğini tespit etmek içinse bir 

ayrım yapmak gerekir. 

 

Yalnız öleni ilgilendiren davalar, mirasçılara geçmeyen haklara ilişkin davalardır. 

Yalnız öleni ilgilendiren davalar tarafın ölümü ile konusuz kalır, davaya ölen tarafın 

mirasçıları tarafından devam edilmesine imkan yoktur.356 Kamu Hukuku alanında 

vatandaşlık, yurt dışına çıkma, naklen atanma gibi haklarla ilgili davalar yalnız öleni 

ilgilendirir. Bu nedenle bu tür davalar davacının ölümünden sonra yürütülemez. Bunlarla 

ilgili olarak Danıştay’ın verdiği pek çok karar bulunmaktadır. 

 “Davacının bir otomobil kazası neticesinde öldüğü…Dışişleri Bakanlığından 

bildirilmiş ve davanın konusu vatandaşlıktan ıskat kararına itirazdan ibaret olup 

münhasıran öleni ilgilendirmekte bulunmuş olduğundan… dava dilekçesinin iptaline…”357 

                                                 
355 Yenice, “Taraf Yeterliği”, s. 940 
356 Gözübüyük, Yönetsel Yargı,, s. 388; Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C.II, İdari Yargılama Hukuku, s. 
849 
357 Danıştay DDGK’nun 14.05.1948 gün ve E.1946/132, K.1948/61 sayılı kararı, Gözübüyük, Tan, İdare 
Hukuku, C.II, İdari Yargılama Hukuku, s. 849  
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“Davalı idarenin 29.06.1989 gün ve 666 sayılı yazısı ekinde ibraz ettiği ölüm 

tutanağından, davacının ölmüş olduğu anlaşılmış olup; disiplin cezasına ilişkin olan dava, 

yalnız ölen davacıyı ilgilendirdiğinden, dava dilekçesinin…iptaline karar verildi”358  

 

Yalnız öleni ilgilendiren, mirasçılara geçmeyen haklara ilişkin davalarda tarafın 

ölümü ile dava konusuz kaldığından bu davalara ilişkin dilekçeler iptal edilmektedir. 

 

“..emeklilik, sicil, nasıp, terfi, istiklal madalyası ve benzeri işlemlerle ilgili olarak 

açılan iptal davalarının karara bağlanmasından önce davacının ölümü halinde, davanın 

sadece öleni ilgilendirdiği sebebine istinaden dilekçenin iptaline karar verilmesi 

gerekeceğine..”359 

 

ii.Mirasçıları İlgilendiren Davalar 

 

Yalnız ölen tarafı ilgilendirmeyen yani mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların 

haklarını etkileyen davalar, tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu davalara ölen tarafın 

mirasçıları tarafından devam edilir.360 

 

Bu nedenle bu tür ve nitelikteki davalar davacının ölümüyle konusuz kalmaz; 

başvuru üzerine yürütülür.  

“...temyiz konusu kararda davacıya ait konutun az hasarlı tespitine ilişkin işlem 

iptal edilmiş bulunduğundan ve bu hususun yalnız davacıyı ilgilendirmeyip davacının 

mirasçılarını da ilgilendirecek sonuçlar doğurabileceğinden temyiz isteğinin mirasçılar 

aleyhine yenileninceye kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına...karar verildi.”361 

 

“Davacının emekliliğe esas aylığının 1.Derecenin 4.Kademesi ve ölümü halinde 

bağlanacak emekli aylığının da bu derece ve kademenin karşılığı 1000 gösterge üzerinden 

hesaplanacak olması ve bu göstergeye eklenecek ek göstergelerin de emekli aylığı 

tahsisinde değerlendirilmekte bulunması nedeniyle dul ve yetimlerin davanın takibinde 
                                                 
358 Trabzon İdare Mahkemesi 6.7.1989 gün ve E.1988/418, K. 1988/505 sayılı kararı, Karavelioğlu, Açıklama 
ve Son İçtihatlarla İdari Yargılama Usulü Kanunu, C.II, s. 644-645’den naklen. 
359 AYİM Genel Kurulu 7.2.1977 gün ve E.1974/3, K. 1977/3 sayılı İBK, AYİM Kararlar Dergisi, C.I, sy.1, 
1981, s. 217 vd. (RG, 30.3.1977, S.15894, s.5 vd.) 
360 Gözübüyük, Yönetsel Yargı,s. 387; Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C.II, İdari Yargılama Hukuku,s. 
847; Karavelioğlu, Açıklama ve Son İçtihatlarda İdari Yargılama Usulü Kanunu , C.II, s. 644 
361 Danıştay 10.D 1.10.1986 gün ve E. 1986/1807, K. 1986/1691 sayılı kararı, Karavelioğlu, Açıklama ve Son 
İçtihatlarda İdari Yargılama Usulü Kanunu ,C.II., s. 646  
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menfaatlerinin bulunduğu açık olduğundan adı geçenlerin bu davayı takip ehliyetlerinin 

bulunduğuna…”362 

 

İYUK m.26/1’e göre “Dava esnasında ölüm veya herhangi bir sebeple tarafların 

kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa, davayı takip hakkı kendisine geçenin 

başvurmasına kadar, gerçek kişilerden olan tarafın ölümü halinde, idarenin mirasçılar 

aleyhine takibi yenilemesine kadar dosyanın işlemden kaldırılmasına mahkemece karar 

verilir.” 

Davacı durumundaki gerçek kişilerin dava sonuçlanmadan önce ölmeleri 

durumunda davayı takip hakkı kendisine geçenlerin başvurmasına kadar dava dosyası 

işlemden kaldırılır. Tam yargı davalarında, davacının ölümü üzerine davayı takip hakkı 

mirasçılara geçer. Tam yargı davasının maddi ya da manevi tazminat isteğine ilişkin 

olması bu yönden bir farklılık yaratmaz. Bu durum idari sözleşmelerden doğan tam yargı 

davaları için de geçerlidir. İptal davaları açısından ise eğer işlemin sonuçları terekeye 

geçmiş veya ileride geçecek durumda ise davayı açan gerçek kişinin ölümü üzerine 

mirasçıların takip hakkı doğar. Çünkü böyle bir dava sonunda verilecek karar terekenin 

aktif veya pasifini etkileyeceğinden, mirasçıların bunu takip etmelerinde çıkarları 

bulunmaktadır.363 

 

Bazı durumlarda idare de davacı olabilmekte ve gerçek veya tüzel kişilere karşı 

dava açabilmektedir. İdare, idari sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda 

sözleşmenin diğer tarafını oluşturan kişiye karşı dava açabilir. İşte gerçek kişinin davalı 

mevkiinde yer aldığı böyle bir dava devam ederken o kişi ölürse, davacı durumundaki 

idarenin mirasçıları tespit edip davayı mirasçılar yönünden yenilediğine dair dilekçe 

vermesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılacaktır.364 

 

 Mirasçılar, davayı yürütmek istediklerini bir dilekçe ile mahkemeye bildirirler. 

Davalı gerçek kişinin ölümü halinde, dava mirasçısının mirası red süresinin sonuna kadar 

geri bırakılır. İdare, ancak bu süreden sonra davanın takibini yenileyebilir. Zira, mirasçının 

mirası reddetmesi durumunda, taraf olma niteliği de ortada kalkar. Buna karşılık davaya 

                                                 
362 Danıştay DDK 2.2.1979 gün ve E. 1977/408, K. 1979/18 sayılı kararı, DD, Y. 10, sy.36-37, s.316 vd. 
363 Yenice, Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü,  s. 564 
364 Yenice, Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, s. 566 
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devam etme hakkı kendisine geçmiş olan mirasçı, bu süreyi beklemeden davayı 

yenileyebilir.365 

 

Manevi tazminat isteminin mirasçılara geçmesi içinse bu istemin zarar gören 

tarafından ileri sürülmesi gerekir. Zarar gören sağlığında manevi tazminat istemini ileri 

sürmemişse artık öldükten sonra onun mirasçıları da ileri süremezler. Ancak manevi 

tazminat isteminin mirasçılara geçmesi için miras bırakanın bu amaçla dava açmış olması 

gerekmeyip (miras bırakanın) ölenin bu yolda iradesini açıklamış olması gerekli ve 

yeterlidir. Miras bırakanın, manevi tazminat istemini ileri sürdüğü her türlü delille ispat 

edilebilir.366 

 

Miras bırakan (ölen) kişi sağlığında manevi tazminat almak hususundaki iradesini 

herhangi bir şekilde ortaya koymamışsa artık onun ölümünden sonra mirasçıları da manevi 

tazminat isteminde bulunamayacaklardır. Buna karşın miras bırakan manevi tazminat 

davası açmış fakat bu dava devam ederken ölmüşse, mirasçıları bu davayı devam 

edebileceklerdir. 

 

Dava sırasında davacı kişinin değişmesi de mümkündür. Mesela dava konusu 

taşınmazın davacı tarafından bir başkasına satılması durumunda olduğu gibi. Bu durumda 

davacının yerini yeni malik alır ve davaya devam eder. 

 

“Davaya konu taşınmazı davanın devamı sırasında…Barlas’a sattıkları, yeni 

maliklerin vekili tarafından mahkemeye verilen…dilekçe ile yeni malikler davacı olarak 

kabul edilmek suretiyle davanın kaldığı yerden yürütülmesinin istenildiği, bu durum 

karşısında mahkemece 2577 sayılı Yasanın 26.maddesi uyarınca taşınmazı devralan 

kişilerin davacı olarak kabulü suretiyle davanın yürütülmesi gerekirken taşınmazla menfaat 

ilişkisi kalmayan eski maliklerin davacılıklarının sürdürülüp, yeni maliklerin de  bunlar 

yanında müdahil olarak kabulü suretiyle yürütülmesinde isabet görülmemiştir.367 

 

 

                                                 
365 Gözübüyük, Yönetsel Yargı,s. 388; Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C.II, İdari Yargılama Hukuku ,C.II, 
s. 848 
366  Bilge ÖZTAN, Medeni Hukukun Temel Kavramları, 10.Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2002, s. 268.  
367 Danıştay 6.D 15.12.1987 gün ve E. 1987/779, K. 1987/1180 sayılı kararı, DD., Y. 18., S.70-71, 1988, s. 316-
318 



 128

(2) Tüzel Kişilerin Taraf Ehliyeti 

 

Tüzel kişiler de medeni haklardan yararlanma (hak) ehliyetine sahiptirler ; bu 

nedenle de taraf ehliyetine sahiptirler. 

Ancak tüzel kişilerin davada taraf olabilmeleri için tüzel kişiliği haiz olmaları 

gerekir. Henüz tüzel kişilik kazanmamış teşekkül ve topluluklar taraf olamazlar. Tüzel 

kişilerin hak ehliyeti tüzel kişiliği kazanmalarıyla başlar. 

 

Tüzel kişiler belli bir amacı gerçekleştirmek için kurulduğundan ancak istifade 

edebildikleri medeni haklardan dolayı dava açabilirler. Yani tüzel kişilerin hak ehliyeti ve 

bununla birlikte taraf ehliyetleri kuruluş amaçlarıyla sınırlıdır. Nitekim Danıştay da bir 

kararında “..derneklerin…ehliyetleri, tüzüklerinde yazılı kuruluş amaçları ve faaliyet 

alanları ile sınırlıdır”368 diyerek bu hususu belirtmiştir. 

 

Tüzel kişiler ancak tüzel kişiliği haiz oldukları sürece davada taraf olma ehliyetine 

sahip olurlar. Bunların kişilikleri sona erince, davada taraf olma ehliyetleri de sona erer. 

Danıştay da çeşitli kararlarında bu hususa değinmiştir: 

 

“..feshedilmekle tüzel kişiliği sona eren şirketin medeni haklardan yararlanma ve bu 

hakları kullanma ehliyeti de son bulacağından, münfesih tüzel kişiliğin gerek yargı 

mercilerinde, gerekse diğer resmi merciler önünde temsil edilebileceğinden bahsetmek 

olanaklı değildir. Dolayısıyla tasfiyesi tamamlanıp ticaret sicilinden silinmek suretiyle 

hukuk alemindeki varlığı sona eren (münfesih) şirketin, temyiz dahil yargılanmanın hiçbir 

aşamasında taraf olma ehliyeti de bulunmamaktadır.369 

 

Özel hukuk tüzel kişileri özel hukuk alanında özel hukuk hükümlerine göre 

faaliyette bulunan ve kamusal görev ve yetkileri bulunmayan tüzel kişilerdir.370 

 

Usulüne uygun şekilde kurulan tüzel kişiler medeni haklardan yararlanır ve bunun 

sonucu olarak davada taraf ehliyetine sahip olurlar. Bu durum tüzel kişinin, kişiliğinin son 

bulduğu ana kadar devam eder.371 
                                                 
368 Danıştay 8.D 15.06.1998 gün ve E. 1998/397, K. 1998/2243 sayılı kararı, DD.Y.29, S.98, 1999, s.484 vd. 
369 Danıştay 7 D 20.01.2003 gün ve E.2000/7111, K. 2003/23 sayılı kararı, DKD, Y.1, sy.1, 2003, s. 288 vd. 
370 Oğuzman,Seliçi,Oktay,  ,Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler),s. 173; Açıklama ve Son İçtihatlarda 
İdari Yargılama Usulü Kanunu , C.I., s. 522 
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HUMK m.39’a göre “Ehliyeti haiz olan hükmi şahıslar kanuni uzuvları vasıtasıyla 

ve icap ed en mezuniyeti istihsal ile hareket ederler.” 

 

Bu madde de belirtildiği gibi davalar tüzel kişi adına tüzel kişinin organı tarafından 

açılır. Tüzel kişinin üyeleri veya ortakları kendilerine ayrıca yetki verilmemişse tüzel kişi 

adına dava açamazlar.  

 

“Eldeki dosyada Tarımtur Tarım ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi adına dava 

dilekçesini imzalayan şahsın, davacı şirketi temsile yetkili olduğu anlaşılmamıştır. Bu 

nedenle dairemizce verilen 18.09.1980 tarihli ara kararıyla davacı şirketi temsile yetkili 

olanları gösterir temsil belgesi istenmiş, verilen süre de geçmiş bulunmasına rağmen ara 

kararımız gereği yerine getirilmemiş ve dava dilekçesini imzalayan şahsın davacı şirketi 

temsile yetkili olduğu kanıtlanamamıştır. 

 

Açıklanan nedenle davayı açan kişinin davacı şirketi temsile yetkili olduğu 

kanıtlanamadığından davanın ehliyet yönünden reddine karar verildi.”372 

 

Tüzel kişiler, yalnız tüzel kişinin ve üyelerinin genel nitelikteki haklarının 

korunması için dava açabilirler; üyelerin kişisel nitelikteki hakları için dava açamazlar. 

 

Yukarıda değinildiği gibi tüzel kişiler belli bir amacı gerçekleştirmek için 

kurulduğundan ancak istifade edebildikleri medeni haklardan dolayı dava açabilirler. 

 

Çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerin korunması ve 

geliştirilmesi amacıyla kurulan sendikaların dava ehliyetlerinin yukarıda anılan yasa 

hükmünde yer alan hususlara ilişkin olduğu, ancak üyelerinin rekabet içerikli ya da kişisel 

ve subjektif hukuki durumlarını ilgilendiren konularda dava ehliyetine sahip olmadıkları 

açıktır..”373 

Taraf ehliyeti tüzelkişiler açısından da davanın her aşamasında bulunmalıdır. 

                                                                                                                                                         
371 İkincioğulları, “Dava Açma Ehliyeti” , s. 139 
372 Danıştay 12.D 20.11.1980 gün ve E.1980/1993, K. 1980/4050 sayılı kararı, DD., Y.11, sy. 42-43, 1981, s. 
340-341 
373 Danıştay IDDGK 22.04.1994 gün ve E. 1992/668, K. 1994/217 sayılı kararı, DD., Y. 26, sy.90, 1996, s. 193 
vd. 
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“...Dolayısıyla dava ehliyeti, bir şahsın mahkemelerde davacı veya davalı sıfatıyla 

yemin, ikrar, sulh, feragat, kabul vs. gibi usul hukukuna ait işlemleri bizzat yapabilme 

iktidarını ifade ettiğinden, dava açılması sırasında olduğu kadar, dava sürecinde de bu 

ehliyetin yitirilip yitirilmediğinin yargı yerlerince gözönünde bulundurulacağında kuşkuya 

yer bulunmamaktadır. 

...Bu itibarla davanın her aşamasında bulunması gereken, ancak yukarıda belirtilen 

sebeplerle artık medeni hakları kullanma ehliyeti bulunmadığı anlaşılan davacı sendikanın 

bu davayı takip edebilmesine olanak bulunmamaktadır.374 

 

 Kamu tüzel kişilerinin, tüzel kişilikleri ile ilgili hükümler, kendi kuruluş 

kanunlarında, idari bir kararla kurulmuş olanlarda da kendileriyle ilgili mevzuatta yer alır. 

Bir yasa ile ya da bir yetkiye dayanılarak, idari bir karar ile kurulan kamu tüzel 

kişiliklerinin sona ermesi, yine aynı yolla olur. Kamu tüzel kişiliklerinin kendi kendilerini 

yok etme yetkileri yoktur. Kamu tüzel kişileri kaldırılıncaya kadar, bunların davada taraf 

olma yetenekleri devam eder.375 

 

Kamu tüzel kişileri adına dava, bu kuruluşların yetkili organları tarafından açılır. 

Bu tüzel kişilerin yetkili organlarının neler olduğu kendileriyle ilgili mevzuatta 

düzenlenmiştir. 

 

 Devlet, üstlendiği kamu hizmetlerini konularına göre uzmanlaşmış ve 

örgütlenmiş birimleriyle yerine getirir. Bu birimlere bakanlık denir.376 Bakanlıklar belli bir 

veya benzer birkaç kamu hizmetini yürütmek üzere kurulmuştur. Bakanlıkların devlet tüzel 

kişiliğinden ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmamaktadır.377 Her bir bakanlık yürüttüğü kamu 

hizmetini bağımsız olarak değil ve fakat devlet tüzel kişiliği adına yürütmekte ve bu 

hizmet alanında devlet tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Bu nedenle bakanlıklar devlet 

tüzel kişiliğini temsil etmektedir. Bu nedenle bakanlıklar devlet tüzel kişiliğinin birer 

organı oldukları için davada taraf ehliyetine sahiptirler. 

 

                                                 
374 Danıştay İdari Dava Daireleri’nin 28.04.2005 tarih ve E.2003/1134 , K.2005/314 sayılı kararı. 
375 Gözübüyük, Yönetsel Yargı , s. 364  
376 Metin Günday, İdare Hukuku, 5.Baskı, Ankara, İmaj Yayıncılık, 2002, s. 343 
377 Günday, İdare Hukuku , s. 343; Turan YILDIRIM, Türkiye’nin İdari Teşkilatı, 3.Baskı, İstanbul, Alkım 
Yayınları, 2002, s. 71 
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 Bu sıfatı ile bakanlık kendi hizmet alanında devlet adına hukuki işlemlere 

girişebilir; devleti borçlu ve alacaklı kılabilir. Mahkeme huzurunda, yürüttüğü hizmet 

alanında devlet tüzel kişiliğini temsilen davacı veya davalı olabilir.378 

 

Bununla birlikte kamu tüzel kişilerinin yargı yerlerinde temsili hakkında bazı özel 

düzenlemeler bulunmaktadır. Bunların en önemlisi 4353 sayılı “Maliye Vekaleti Baş 

Hukuk Müşavirliğinin ve Muhakemet Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet 

Davalarının Takibi Usullerine Dair Kanun’dur. Bu kanunun22.maddesine göre “İdari 

davaların açılması, idareler aleyhine açılan bu nevi davaların takip ve müdafaası, daire 

amirlerine veya bu dairelerin bağlı bulundukları Bakanlıklar hukuk müşavirliklerine ait 

olur, Danıştay’daki davalarda, bu dairelerde ilgili şube amiri tarafından temsil olunur”. 

 

Yine aynı kanuna göre hazineyi ilgilendiren işlerde idarenin temsili hazine müşavir 

avukatı ya da avukatları tarafından yapılır. Gerektiğinde, Maliye Bakanlığının ilgili bir 

kuruluşunda çalışan ve Maliye Bakanlığı tarafından görevlendirilecek bir görevli, hazine 

avukatı ile birlikte duruşmaya katılabilir. 

 

Kamu tüzel kişilerinin birbirlerine karşı idari dava açmalarını engelleyen bir hüküm 

yoktur. Bir kamu kuruluşu, başka bir kamu kuruluşunun menfaatlerini ihlal eden işlemine 

karşı dava açabilir. Buna karşılık bir bakanlığın, diğer bir bakanlığa karşı iptal davası 

açabilmesi konusunda görüş birliği yoktur. Onar, bu konuda şöyle demektedir: 

 

“Devletten müstakim bir hükmü şahsiyeti haiz bir idare hükmi şahsının, Devletle 

arasında çıkacak salahiyet ve sair bir sebepten doğan ihtilaf kaza merciine intikal 

edebildiği halde, ayrı birer taraf sayılmalarına imkan olmayan organla hükmi şahıs 

arasında bir ihtilaf bahis mevzuu olmayacağı gibi, organlar aynı hükmi şahsı temsil 

ettikleri için, bunların arasındaki salahiyet ihtilafatının…hükmi şahsın yine kendisi 

tarafından ve nazım organ vasıtasıyla halli zaruridir”379 

 

Devletin tüzel kişiliği dışında ayrıca tüzel kişilikleri bulunmayan bakanlıkların 

birbirlerine karşı dava açmaları Onar’ın da açıkladığı nedenlerle hukuk düzenine 

uymamaktadır. Uygulamada da iki bakanlık arasındaki anlaşmazlıklar idari yollarla 

                                                 
378 Günday, İdare Hukuku , s. 346 
379  Onar, İdari Hukukunun Umumi Esasları, C.I,s. 987 
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giderilmektedir. Buna rağmen Danıştay bir bakanlığın diğer bir bakanlığa karşı açtığı iptal 

davasını karara bağlamıştır.380 Böyle olmakla birlikte Danıştay daha sonra verdiği çeşitli 

kararlarda bir bakanlığın diğer bir bakanlığa karşı dava açamayacağını kabul etmiştir. 

 

“İdari dava yolu, şahıslarla idare arasındaki anlaşmazlıkların halli için öngörülmüş 

yargı yıllarından biridir ve Devletin hakimiyet hakkını kullanmasından ve kamu hizmetinin 

görülmesinde doğan bu tür davaları ancak şahıslar tahrik edebilirler. 

 

Devlet organlarını teşkil eden ve kamu görevi ifa eden Bakanlıklar ve diğer devlet 

dairelerinin amme kanunlarını tatbik ederken aralarında doğan uyuşmazlıkların idari yargı 

organlarına intikal ettirilerek bu organlara çözümlendirilmesi mümkün değildir. Ancak, 

Danıştay’dan istişari mütalaa alınarak veya konu Bakanlar Kurulu’nda görüşülerek halli 

yoluna gidilmesi gerekir. 

 

Açıklanan nedenlerle tetkik kabiliyeti bulunmayan davanın reddine…”381 

 

Devletin tüzel kişiliğinden ayrı olarak bağımsız tüzel kişilik sahibi olan kamu tüzel 

kişilerinin devletin diğer organları ile aralarında çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık 

nedeniyle yargı mercilerine başvurabilmesi mümkün iken, aynı tüzel kişiliğin yani devletin 

tamamlayıcı birer organı olan bakanlıkların, ayrı birer taraf sıfatıyla aralarındaki 

uyuşmazlıkları yargı yerleri önüne getirerek dava konusu yapmalarına olanak 

bulunmamaktadır. 

 

Aynı tüzel kişiliği temsil eden bakanlıklar arasında yetki veya diğer nedenlerle 

ortaya çıkan uyuşmazlıkların, bu tüzel kişiliğin kendisi tarafından ve organlar arasında 

eşgüdümü sağlamak ve düzeltici önlemleri almakla yükümlü üst organca yani Bakanlar 

Kurulu ve Başbakanca çözümlenmesi gerekir…” 

 

 Aynı hiyerarşi içinde yer alan kuruluşlar arasında dava açılabilmesi söz konusu 

değildir. Zira hiyerarşik üstün emri altında bulunan bir kuruluşun, kararının iptali için dava 

                                                 
380 Danştay Dava Daireleri Umumi Heyeti’nin 11.3.1955 gün ve E. 1954/164, K. 1955/41 sayılı kararı, Kenan 
ARAL, Danıştay Muhakeme Usulü, Ankara, Sevinç Matbaası, 1965, s. 343’den naklen.  
381 Danıştay 8 D. 15.3.1973 gün ve E. 1970/1011, K. 1973/1055 sayılı kararı, AİD, C.VII, S.2, Haziran 1974, s. 
210. 
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açmasına gerek yoktur. Üst, hiyerarşik yetkisini kullanarak, yargı yerine başvurmadan, 

emri altındakilerin kararını iptal edebilir.  

 

 Nitekim Danıştay’ın bir kararında belirttiği gibi, “İdaredeki hiyerarşi esaslarına 

göre idarenin ajanı bulunan kaymakam, üst merciin amme hizmeti ile ilgili olan ve özel 

menfaatini de ihlal etmeyen tasarrufuna karşı dava açamaz”.382 

 

Buna karşılık yerinden yönetim kuruluşları vesayet makamlarının kararlarına karşı 

dava açabilirler. İlk zamanlar Danıştay bu konuda açılan davaları reddetmiştir.383 Ancak 

Danıştay zamanla bu görüşünden vazgeçerek yerinden yönetim kuruluşlarının vesayet 

makamının kararına karşı iptal davası açabileceğini kabul etmiştir. 

 

“Bakanlar Kurulunun, il özel idarelerinin bütçeleri üzerindeki denetimi, bir vesayet 

denetimidir. Bu denetimle ortaya çıkan işlemin de idari bir işlem olduğu ve (1961) 

Anayasasının 114.maddesine göre, bu tür işlemlere karşı yargı yolunun açık olduğu 

kuşkusuzdur. 

 

İdare-İ Umumiyet-i Velayet Kanunun 76.maddesine göre, il özel idaresini temsil 

yetkisi valinindir.Aynı Kanunun 94.maddesinde de valinin ile bırakılan konularda, 

mahkemelerde ve resmi dairelerde bizzat davacı ve davalı olabileceği …hiçbir 

duraksamaya yer vermeyecek biçimde açık hükme bağlanmıştır”384 

 

Aynı şekilde vesayet makamları da vesayet yetkisine dayanarak iptal etmek 

olanağına sahip olmadıkları yerinden yönetim kuruluşlarının kararlarına karşı iptal davası 

açabilirler. 

 

Tüzel kişiliğe sahip olan bu genel müdürlükler bağlı bulundukları bakanlıktan ayrı 

olarak taraf ehliyetine sahiptirler. Bu nedenle davalar bu genel müdürlükler tarafından 

açılır. 

 

                                                 
382 Danıştay DDK, 4.3.1996 gün ve E. 1966/163, K. 1966/330 sayılı kararı, DKD, Y.23, sy. 100-101-102, 1966, 
s. 120. 
383 Danıştay Dava Daireleri Umumi Heyetinin 27.09.1938 gün ve E. 1937/336, K. 1938/181 sayılı kararı, DKD, 
sy.7, s. 73. 
384 Danıştay DDK 4.2.1972 gün ve E. 1967/338, K. 1972/81 sayılı kararı, AİD, C.V., sy.2, Haziran 1972, s. 130. 
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Yerinden yönetim sisteminin belli bir yer itibariyle uygulanması sonucu ortaya 

çıkan yerel yönetimler (mahalli idareler) de taraf ehliyetine sahiptirler.  

 

 Bu yerel yönetimlerden il özel idareleri vali; belediye tüzel kişiliği belediye 

başkanı; köy tüzel kişiliği köy muhtarı tarafından temsil edilir. Ancak vali hem Devlet 

tüzel kişiliğini hem de il özel idaresini temsil ettiğinden Devlet tüzel kişiliğinin bir organı 

olan il ve mahalli idare olarak il tüzel kişiliğinin karşılıklı taraf olduğu bir davada vali 

Devlet tüzel kişiliğini, il genel meclisinin seçtiği  başkan da il özel idaresini temsil 

edecektir.385 Ayrıca köy tüzel kişiliği ile muhtar arasında çıkan uyuşmazlıklarda köy tüzel 

kişiliğini köy derneği tarafından seçilen kişi temsil eder.386 

 

 Teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren çeşitli hizmetlerin devlet tüzel kişiliği ve 

merkezi idare teşkilatı dışında örgütlenmeleri ve tüzel kişiliğe kavuşturulması sonucu 

çeşitli kamu tüzel kişileri ortaya çıkmıştır. Bu tüzel kişilerden bazıları kaynağını doğrudan 

Anayasa’dan almaktadır. Bu kuruluşlar taraf ehliyetine de sahiptirler. 

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) kuruluşunu düzenleyen 233 sayılı Kamu 

Hükmünde Kararname’ye göre KİT’ler tüzel kişiliği haizdirler. Davalarda taraf ehliyetleri 

de bulunmaktadır. KİT’leri temsil etme yetkisi yürütme organı olan genel müdürlüğe aittir. 

 

 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları Anayasasının 135.maddesinde 

tanımlanmıştır. Bu meslek kuruluşlarından birlik şeklinde örgütlenenlerin tüzel kişilikleri 

ve taraf ehliyetleri bulunmaktadır. Birliklerin tüzel kişiliğe sahip oldukları mevzuatlarında 

belirtilmektedir. 

 

 Buna karşın oda şeklinde örgütlenen bazı meslek kuruluşlarının tüzel 

kişiliğinin bulunup bulunmadığı, taraf ehliyetine sahip olup olmadığı tartışma konusu 

olmuştur. Bunun nedeni bu odaların mevzuatlarında bu kuruluşların tüzel kişiliğe sahip 

oldukları hususunda açık bir hüküm bulunmamasıdır. 

 

 Dava Daireleri Kurulu E.1968/586, K. 1968/631 sayılı kararıyla İnşaat 

Mühendisleri Odasının dava ehliyeti bulunmadığına karar vermişken, Danıştay 8.Dairesi 

                                                 
385 Günday, İdare Hukuku , s. 453, Gözübüyük, Yönetsel Yargı , s. 371 
386 Gözübüyük, Yönetsel Yargı ,s. 371  
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E.1969/1342, K. 1970/1065 sayılı kararıyla odanın dava ehliyeti bulunduğuna karar 

vermiştir. Danıştay kararları arasındaki bu farklılık İçtihadı Birleştirme Kararı verilmesine 

neden olmuştur. Danıştay bu İçtihadi Birleştirme Kararında tüzel kişilik ile taraf ve dava 

ehliyetinin birbirine sıkıca bağlı olmadığını, kanunda davaya katılabileceklerin tüzel kişiler 

olarak değil “ilgililer” olarak ifade edildiği, ehliyet yönünden idare hukukunun kendine 

özgü özellikleri bulunduğunu ifade etmiş ve meslek odalarının davada taraf olabileceği 

yönünde içtihadı birleştirmiştir.387 

 

 Nitekim Danıştay daha sonraki tarihlerde odalar tarafından açılan davalara 

bakmış ve bu davaları karara bağlamıştır.388 

 

 Kural olarak tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarının davada taraf olma 

ehliyetleri de yoktur. Bu gibi kuruluşlar ancak bağlı oldukları kamu tüzel kişilikleri eliyle 

davada taraf olabilirler. 

 

 Bazen yürürlükteki kanunlarla, tüzel kişiliği olmayan bazı idari birliklere ve 

bunların arasındaki idare ajanlarına belli konularda dava açabilme yetkisi tanınmıştır.  

 

 Ancak bu şekilde açık bir hüküm bulunmayan hallerde kamu kuruluşlarının 

davalarda taraf olup olamayacakları konusunda duraksamalar olmaktadır. 

 

 Tam yargı davalarında davada taraf olma ehliyetinin bütün öğeleri hem davacı 

hem de husumetin yöneltildiği davalı yönünden tam olarak aranmalıdır. Bu davalarda hak 

ihlali söz konusudur ve tam yargı davasında mahkeme, davalıya bir borç yükleyebileceği 

için, tam yargı davasının her zaman bir kamu tüzel kişisi aleyhine açılması gerekir.389  

 

 İptal davalarında ise davalı ile davacı arasında bir ayrım yapmak 

gerekmektedir. Danıştay davalıların kişiliği konusu üzerinde durmamakta ve davanın 

idareye, iptali istenen kararı alan kuruluşa karşı açılmasını yeterli saymaktadır. Bu 

kuruluşun kişiliğinin olup olmaması önemli değildir. 

                                                 
387 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu 8.3.1979 gün ve E.1971/1, K. 1979/1 sayılı İBK, DD., Y.10, sy.36-37, 
1980, s.165 vd ,RG., 6.2.1980, S.16892, s.42 vd. 
388 Danıştay İDDGK 8.3.1996 gün ve E.1996/60, K.1996/145 sayılı kararı, DD., Y.27, sy.92, 1997, s.146 vd. 
389 Gözübüyük, Yönetsel Yargı , s.367 
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 “İdari kazada, husumetin behemehal şahsiyeti haiz olan bir kuruluşa 

yöneltilmesi icap etmeyip, yetkisine müsteniden, kesin ve lazımulicra işlemi tesis etmiş 

bulunan idari makam ve merci ve müessesenin davalı mevkiinde gösterilmesi…”390 

 

 İptal davası yönünden tüzel kişiliği olmayan kamu kuruluşlarının kendi yetki 

ve görev alanındaki işlerde, davada taraf olma yeteneğine sahip olduklarını, ana kuralın bir 

istisnası olarak kabul etmek, idarenin hukuka uygun hareketini sağlama yönünden yerinde 

bir yoldur.391  

 

 “İdari usul hukuku içinde, anlaşmazlığın bir aşamasında davalı olanın, bir diğer 

aşamada davacı olması da olasıdır. Tüzel kişiliği olmayan bir idari merciin…davalı 

olabileceği nasıl kabul ediliyorsa, aynı idarenin gerekli hallerde davacı olabileceğinin 

kabulü de zorunludur. Aksine bir uygulama usul hükümlerinin eşitlik kuralları ile 

bağdaşmayacak çelişkilere yol açar ve bir anlaşmazlığın tüm yasal mercilerden geçerek 

kesinleşmesini zaman zaman engeller. 

 

 …İdari yapı içinde belli yetki ve görevleri olan kamu idaresi kuruluşlarının 

tüzel kişilikleri olmasa da, faaliyetlerinden doğan anlaşmazlıklar için kendilerine taraf ve 

dava ehliyeti tanınmalıdır”.392 

 Kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi ile taraf ehliyeti de son bulur. Tüzel kişiliği 

son bulan eski tüzel kişilik ile ilgili davalar, son bulan tüzel kişiliğin yerini alan kamu tüzel 

kişisi tarafından açılır. 

 

 Bunun gibi, kamu tüzel kişiliği dava sırasında sona ererse, davayı son bulan 

tüzel kişiliğin yerini alan tüzel kişi tarafından devam edilir.   

 

 “…18.12.1971 tarihinde yürürlüğe giren 1497 sayılı Çay Kurumu Kanununun 

geçici birinci maddesinde yer alan: “Çay bölgelerinde Tekel İdaresinde ait olarak kurulmuş 

bulunan…çay fabrika ve atölyeleri …menkul ve gayrimenkul malları ve hak ve 

menfaatleri, her türlü taahhüt ve borçları…kuruma devredilmiştir hükmü “ gereğince işbu 

                                                 
390 Danıştay 12.D 24.12.1969 gün ve E.1969/3727, K.1969/2425 sayılı kararı, Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, 
C.II, İdari Yargılama Hukuku , C.II, s. 821’den naklen. 
391 Gözübüyük, Yönetsel Yargı , s.366 
392 Danıştay İçtihadi Birleştirme Kurulu, 8.3.1979 gün ve E.1971/1, K. 1979/1 sayılı İBK. DD., Y.10, sy.36-37, 
1980, s. 165 vd. ,RG 6.2.1980, S.16892, s. 42 vd) 
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davayı açan Tekel Genel Müdürlüğü yerine, Çaykur Genel Müdürlüğü davacı olarak kabul 

edilmiştir”.393 

  

b.Subjektif Ehliyet 

 

 İYUK 2/I-a maddesinde iptal davalarının menfaatleri ihlal edilenler tarafından, 

aynı yasanın 2/I-b maddesinde de tam yargı davalarının hakları doğrudan ihlal edilenler 

tarafından açılabileceği düzenlenmiştir. 

 

 İdari yargıya özgü davacıya ilişkin koşullar HUMK’daki objektif  (genel) 

ehliyet kurallarından farklı ve onlara benzemeyen yönüyle, subjektif ehliyet olarak 

adlandırılmaktadır.394 

 

 Subjektif ehliyet de objektif ehliyet gibi davanın her safhasında re’sen 

inceleme konusu yapılan ön şart niteliğinde bir unsurdur.395 

 

 1.İptal Davalarında Subjektif Ehliyet 

 

İdare hukukuna özgü bir dava türü olan iptal davaları; idari işlemler hakkında, 

hukuka uygunluk denetiminin yapıldığı, hukuksal düzeni korumaya yönelik nesnel davalar 

olup, iptal davalarında, idari yargı yeri yalnızca dava konusu işlemi inceleyerek , bu 

işlemde bir sakatlık olup olmadığına ve hukuka aykırı yönü bulunup bulunmadığına bakar. 

Bu inceleme yapılırken de öncelikle maddede öngörüldüğü üzere menfaatin ihlal edilip 

edilmediğini araştırır. Bu bakımdan iptal davasının açılabilmesi ve dinlenebilmesi için 

davacının Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca sahip olması gereken dava 

ehliyeti yanında, 2577 sayılı Kanunun öngördüğü üzere bir menfaatinin ihlal edilmesi 

şartının gerçekleşmiş olması gerekir.396 

 

                                                 
393 Danıştay 9. 10.11.1973 gün ve E.1972/1634, K.1973/2157 sayılı kararı, Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, 
C.II, İdari Yargılama Hukuku , s.851’den naklen. 
394 Gözübüyük, Yönetsel Yargı , s. 362; Gözübüyük, Tan, İdare Hukuku, C.II, İdari Yargılama Hukuku , 
s.817; Yenice, Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, s.483; Karavelioğlu, Açıklama ve 
Son İçtihatlarda İdari Yargılama Usulü Kanunu , C.I, s.514. 
395İkincioğulları, “Dava Açma Ehliyeti” , s.159; Akman AKYÜREK, “Danıştay Kararlarında İptal Davalarının 
Menfaat İhlali Koşulunun Kişisellik Unsuru”, Danıştay Dergisi, Y.21, sy.81, 1991, s. 29-30 
396 Akyürek, “Danıştay Kararlarında İptal Davalarının Menfaat İhlali Koşulunun Kişisellik Unsuru”, s29. 
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 İptal davası İYUK 2-I-a maddesinde, “İdari işlemler hakkında yetki, şekil, 

sebep, konu, maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı menfaatleri 

ihlal edilenler tarafından açılan davalar” olarak tanımlanmıştır. 

 

 İdari Yargılama Usulü Kanunu iptal davasının açılmasını “menfaat ihlali” 

şartına bağlamış bulunmaktadır. Yani iptal davası açabilmek için gerekli subjektif ehliyet 

koşulu “^menfaat ihlali”dir. Dolayısıyla menfaati ihlal edilmeyen kişiler iptal davası 

açamazlar. 

 

 İptal davaları, tam yargı davalarının aksine, davacının kişisel yararının 

tatmininden çok, hukuka aykırı işlemlerinin iptal edilmesi yoluyla idarenin hukuka uygun 

davranmasının sağlanması ve hukuka aykırı işlemin hukuk düzeninde yarattığı 

olumsuzlukların giderilmesi amacına yöneldiğinden dava ehliyeti, davacının kişisel 

hakkının ihlal edilmesi koşuluna bağlanmamıştır.397  

 

 “…rastgele dava açılmasını önlemek için idari işlem ile dava açacak olan kişi 

arasında “menfaat ilişkisi” şartı getirilmiş(tir)…iptal davasına konu olan işlemin davacıyı 

etkilemesi, yani, davacının kişisel menfaatini ihlal etmesi, işlem ile davacı arasında ciddi 

ve makul bir ilişkinin olması gerekmektedir. Aksi halde, kişilerin kendisine etkisi 

bulunmayan, menfaatlerini ihlal etmeyen idari işlemler hakkında da iptal davası açma 

hakkı doğacaktır. Bu da idarenin işleyişini olumsuz yönde etkiler…”398 

 

İdari Yargılama Usulü Kanununda iptal davalarının “menfaatleri ihlal edilenler” 

tarafından açılabileceği belirtilmiş olmasına rağmen “menfaat” kavramı mevzuatımızda 

açıkça tanımlanmamıştır. Bu kavram gerek doktrinde gerekse yargı kararlarında çeşitli 

şekillerde ifade edilmeye çalışılmaktadır. Ancak genel olarak denebilir ki menfaat, 

davacının iptalini istediği işlemle arasındaki makul ve ciddi bir ilişkiyi ifade eder.399 

 

“Her menfaat, ‘hak’ kuvvet ve mahiyetinde olmadığından bundan maksat kararın 

subjektif bir hakkı ihlal etmesi değildir. Buradaki menfaatten maksat, ciddi ve makul bir 

                                                 
397 Ali Orhan TEKİNSOY, (İdarenin Yargısal Denetimi Çerçevesinde) İptal Davaları ve Dava Ehliyeti, Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2001, s.127-128 
398 Danıştay 10.D 21.5.1990 gün ve E.1990/1213 K. 1990/1115 sayılı kararı, DD., Y.21,sy.81, 1991, s.357 vd. 
399 Karavelioğlu, Açıklama ve Son İçtihatlarda İdari Yargılama Usulü Kanunu , C.I., s.542  
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alakadan ibarettir.400 Bir başka tanıma göre “menfaat, bir idari işlemin yargı yeri önüne 

götürülebilmesi için onunla davacı arasında var olduğu anlaşılan ve yeterli sayıldığı kabul 

edilen salt bir ilişkidir.”401 

 

“…iptal davasının içtihat ve doktrinde belirlenen hukuki nitelikleri göz önüne 

alındığında, idare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi 

zorunlu nitelikte tesis edilen idari işlemlerin ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel 

bir menfaat ilgisi kurabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceğinin kabulü 

zorunludur…”402  

“..yargı kararlarında ve öğretide “menfaat” davacı ile iptalini istediği idari işlem 

arasındaki bağı, ilgiyi anlatır…”403 

 

“…idari işlemler hakkında çıkarları zedelenenler tarafından iptal davası 

açılabileceği, zedelenen çıkarın da meşru ve kişisel olması gerektiği…”404 

 

İptal davası açılabilmesi için aranan menfaatin önemli ya da önemsiz, maddi veya 

manevi olması önem taşımaz.405 

 

“..ihlal edilen menfaatin her halde maddi veya ekonomik olması gerekmediğinden, 

temyizen incelenen ısrar kararında belirtilen ‘davacının davaya devam etmekte hiçbir 

hukuki yararı kalmamaktadır…’ gerekçesi de yerinde değildir…”406 

Bir hakkın ihlali de iptal davasına sebebiyet verebilir. Gerçekten bir menfaatin 

ihlali, bu davanın açılabilmesi için yeterli bir şart sayıldığına göre, bir hakkın ihlali 

evleviyetle böyle bir davaya meydan verebilir.407 

 

Menfaatin varlığının ya da yokluğunun tespit edilmesi yargı yerlerinin görevi içine 

girmektedir.  

 

                                                 
400Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.3 , s. 1781 
401 İl Han ÖZAY, Yargısal Korunma, 3.Baskı, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 1999, s. 78 
402 Danıştay 10.D 21.12.1998 gün ve E.1996/5207, K. 1998/6855 sayılı kararı, DD, Y. 29, S.95, 2998, s. 531 vd 
403 Anayasa Mahkemesi 21.9.1995 gün ve E.1995/27, K. 1995/47 sayılı kararı, AMKD, S. 32, C.I, s. 390, vd 
(RG 10.4.1996, S. 22607, s. 26) 
404 Danıştay 8.D 25.3.1991 gün ve E. 1981/2225, K. 1992/525 sayılı kararı, DD, Y.23, sy.86, 1993, s. 457 
405 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.3 ,  s.1781; Gözübüyük, Yönetsel Yargı , s.172 
406 Danıştay İDDGK 21.1.1988 gün ve E.1987/47, K. 1988/3 sayılı kararı, DD, Y. 19, sy. 72-73, 1989, s. 104 vd. 
407 Sarıca, C.I, s.31 
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“…davacıda aranılan menfaat şartının tahakkuk edip etmediğini..takdir ve tespit 

etmek idari mahkemeye tereddüp eden bir iştir. Bu itibarla mahkeme kendi takdir ve 

içtihadına göre titiz ve kıskanç davranıp herhangi bir menfaatini meşru, şahsi ve aktüel 

addedemeyebileceği gibi; bilakis geniş ve cömert hareket ederek herhangi bir menfaati kafi 

derecede meşru, şahsi ve aktüel sayabilir…”408  

 

“…iptal davaları ile idari işlemin hukuka uygun olup olmadığının tespiti hukukun 

üstünlüğünün ve dolayısıyla idarenin hukuka bağlılığının sağlanması amaçlandığına göre, 

bu davalarda menfaat ilişkisinin dar yorumlanmaması gerekmektedir…”409 

 

İptali istenen işlemle davacı arasında menfaat ilgisinin kurulabilmesi için ancak 

kişisel-güncel bir menfaatin varlığıyla mümkündür. Aksi halde kişilerin kendi menfaatini 

etkilemeyen, ciddi ve makul bir ilişkisinin bulunmadığı idari işlemlere karşı iptal davası 

açabilmesi idarenin işleyişini olumsuz yönde etkileyecektir. 

 

“Davacının, Turgut Özal’ın ekli krokide gösterilen ve mezarlık niteliğinde 

bulunmayan taşınmaza gömülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararıyla kişisel bir 

menfaatin ihlal edilmediği, iptali istenen işlemle davacı arasında ciddi ve makul bir 

menfaat ilgisi olmadığı anlaşıldığından, ehliyetsiz kişi tarafından açılan davanın esastan 

inceleme olanağı bulunmamaktadır. 

 

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı yasanın 15/1-b maddesi uyarınca davanın ehliyet 

yönünden reddine…oy çokluğuyla karar verildi”.410 

 

İptal davası ehliyetinin subjektif koşulu olan menfaatin, meşru, kişisel ve güncel bir 

menfaat olması gerekliliği, gerek öğretide ve gerekse kararlarında kabul edilmektedir.411 

 

“…İdare hukuku alanında tek taraflı irade açıklamasıyla kesin ve yürütülmesi 

zorunlu nitelikte tesis edilen idari işlemlerin ancak bu idari işlemle meşru, kişisel ve güncel 

                                                 
408 Sarıca, C.I, s. 44 
409 Danıştay 6.D 26.6.1993 gün ve E. 1993/562, K. 1993/2506 sayılı kararı, DD, Y. 25, sy. 89, 1995, s. 372 
410 Danıştay 10.D 1.7.1993 gün ve E. 1993/2258, K. 1993/2798 sayılı kararı, DD, Y. 25, sy. 89, 1995, s. 578 vd. 
411Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.3, s.1781;Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, C.I, 
s. 543. 
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bir menfaat ilgisi kurabilenler tarafından iptal davasına konu edilebileceğinin kabulü 

zorunludur…”412 

 

i.Menfaatin Meşru Olması 

 

İptal davası açacak kimsenin meşru bir menfaatinin ihlal edilmiş olması gerekir. 

Hukuksal bir durumdan çıkan ya da böyle bir duruma dayanan menfaat meşrudur.413 

 

Yani örf ve adete, kanuna, nizamnameye, talimatnameye, kararnameye, içtihada, 

mukaveleye veya idari bir karara müstenit olması gerekir.414  

 

Ancak, menfaat kavramı asıl olarak hukuksal bir koruma altına alınmış bir durumu 

ifade etmemekte, hukuksal koruma altına alınmış menfaatlere ise hak denilmektedir.  

 

Bu nedenle menfaatin meşruluğunu hukuk düzenine aykırı olmaması şeklinde 

değerlendirmek daha doğru olacaktır. Hukuka aykırı olmayan durumların ahlaka, 

toplumsal kurallara aykırılığı sebebiyle meşru olmadığı söylenemez. Hukuk düzenine 

açıkça aykırı olmamak ve yasaklanmamış olmak kaydıyla toplum yaşayışından 

kaynaklanan durumlar da meşru kabul edilebilir.415 

 

ii.Menfaatin Kişisel Olması 

 

İptal davasına konu olan işlemin davacının kişisel menfaatini ihlal etmiş olması 

gerekir. Menfaatin kişisel mahiyette olmasından maksat idari kararın doğrudan doğruya 

veya dolayısıyla alakalıya, davacıya tesir etmesi demektir.416 

  

 Karar bizzat davacı hakkında alınmamakla beraber ona dolayısıyla tesir ettiği 

takdirde yine iptal davasına konu olabilir.417  Danıştay ilke olarak davacının dolaylı veya 

                                                 
412 Danıştay 10.D 21.12.1998 gün ve E. 1996/5207, K. 1998/6855 sayılı kararı, DD, Y.29, sy. 100, 1999, s.531  
413 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 172; Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları ,C.3, s.1781-1782. 
414 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.3, s. 1781-1782 
415 Turan YILDIRIM, İdari Yargı Ders Notları, İstanbul, 2003, s. 23 
416Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.3, s. 1782 
417 Karavelioğlu,İdari Yargılama Usulü Kanunu, C.I, s. 549; İkincioğulları, “Dava Açma Ehliyeti”, s. 153; Yahya 
Zabunoğlu, İdari Yargı Hukuku Dersleri (Teksir), Ankara, 1980-1981, s. 160 
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dolaysız kişisel bir menfaatinin ihlal edilmiş olmasının iptal davası açabilmek için gerekli 

ve yeterli olduğunu belirtmiştir. 

 

 “…Danıştay’da dava açabilmek için dava konusu yapılan idari işlemlerden 

dolayı davayı açanın dolaylı veya dolaysız kişisel bir menfaatinin ihlal edilmiş olması 

gerekir. İster gerçek ve ister tüzel kişiler bakımından olsun bu esas değişmez…”418 

 

“İdare Mahkemesi kararında, davacının kiracı olarak oturduğu bina için verilen 

inşaat ruhsatı ile menfaat alakasından çok adli yargı kararlarının irdelendiği ve o kararlara 

dayanılarak davanın ehliyet yönünden reddedildiği anlaşılmaktadır. 

 

 Oysa, İdare hukukuna özgü bir dava türü olan iptal davaları idari işlemler 

hakkında hukuka uygunluk denetiminin yapıldığı, hukuksal düzeni korumaya yönelik 

nesnel davalar olup, davalarında yargı yeri yalnızca hukuksal işlemi inceler, tasarrufta bir 

sakatlık olup olmadığına ve hukuka aykırılık arz edip, etmediğine bakar. Tam yargı 

davalarında olduğu gibi hakları ihlaldeki ağırlık derecesinin ve bunun giderilmesi 

yollarının araştırılmadığı iptal davalarında öncelikle aranan ilgilinin menfaatinin ihlal edip 

edilmediğidir. 

 

 İhlal edilen menfaatin her halde maddi veya ekonomik olması 

gerekmediğinden, temyizen incelenen ısrar kararında belirtilen ‘davacının davaya devam 

etmekle bir hukuki yararı kalmamaktadır. Çünkü dava sonucunda mahkememizce bir iptal 

kararı verilmiş olsa bile davacının tekrar kiracısı bulunduğu konutta oturmasına veya 

tazminat talebinde bulunmasına kesinleşen yargı kararları karşısında olanak yoktur’, 

gerekçesi de yerinde değildir. 

 

 Açıklanan nedenlerle, Danıştay Altıncı Dairesinin bozma kararına 

uyulmayarak davanın ehliyet yönden reddine ilişkin kararda ısrar edilmesi yerinde 

görülmediğinden davacının temyiz isteminin kabulü ile…İdare Mahkemesinin…kararının 

bozulmasına…karar verildi.”419 

 

                                                 
418 Danıştay 5.D 6.6.1970 gün ve E.1969/4390, K. 1970/3355 sayılı kararı, DD, Y.1, sy. 2, 1971, s. 175 
419 Danıştay İDDGK 21.1.1988 gün ve E.1987/47, K. 1988/3 sayılı kararı, DD, Y.19, sy. 72-73, 1989, s.105 vd. 
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 Bir kamu kurumundan ya da kamu hizmetinden yararlananların, bu hizmetlerle 

ilgili kararlara karşı dava açmakta kişisel menfaatlerinin bulunduğu genel olarak kabul 

edilmektedir. 

  

“…Olayda, köy halkından dört kişinin paydaş olduğu kamulaştırmaya konu 

taşınmazlarda köyün öteden beri içme ve kullanma suyu gereksinimini karşılayan su 

kaynağının bulunduğu, tüm köyü ve köylünün yaşamını ilgilendiren su kaynağının 

kamulaştırılması işleminin köy sakinlerinin menfaatini ihlal ettiği açık olduğuna göre, köy 

halkının yararını gözetmek durumunda olan köy tüzel kişiliğinin kamulaştırma işlemine 

karşı dava açma ehliyeti bulunduğu kuşkusuzdur”.420 

 

 Danıştay mahalle ve köy halkından olmayı kişisel menfaat ihlali için yeterli 

saymakta ve açılan davaları karara bağlamaktadır. 

 

 “Bu durumda, tüm köyün ve köylünün yaşama düzeni, yerleşimi ve gelişimini 

yakından ilgilendiren köy orta malının sadece bir kişinin kullanımına verilmesi işleminin 

köy sakini davacıların menfaatlerini ihlal ettiği gözetilmeksizin zilyetlik, ya da mülkiyet 

ilişkisinden söz edilerek davanın ehliyet yönünden reddinde usul ve yasaya uyarlık 

görülmemiştir”.421 

 

 Danıştay daha önceleri belde sakinlerinin belediye meclisi kararlarının iptali 

için açtıkları davaları, kişisel menfaat koşulu gerçekleşmediği için reddetmiş, hemşehri 

olmayı kişisel menfaat koşulu için yeterli görmemiştir. Ancak daha sonraları belde sakini 

olmayı menfaat koşulunun yerine getirilmesi için yeterli görmeye başlamıştır. 

 

 “…Dava dosyasının incelenmesinden 3.7.1991 günü 1991/526 sayılı bilirkişi 

raporunda; yapılmakta olan inşaatın….belediyesinin standart büfe ölçüsünü aşarak, bir 

market görünümüne ulaştığı, inşaatın…Büyükşehir Belediyesi İzmir Yönetmeliği’nin 

11.maddesi ile 15.maddesinin 4-ab fıkrasına aykırı olarak yapıldığı böyle bir tesisin ancak 

imar planında değişiklik yapılmak suretiyle gerçekleşebileceği vurgulanmış, böylece 

mevzuata aykırı bu yapının yapılmasıyla beldenin yeşil alanının azalması sonucunun 

                                                 
420 Danıştay 6.D 9.2.1987 gün ve E. 1986/1245, K. 1987/125 sayılı kararı, DD, Y.18, sy. 68-69, 1988, s. 447 vd. 
421 Danıştay 6.D 18.11.1986 gün ve E. 1986/664, K. 1989/967 sayılı kararı, DD, Y. 17, sy. 66-67, 1987, s.294 
vd. 
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ortaya çıktığı, bu nedenle de belde sakini olan davacının uyuşmazlık konusu işlem 

nedeniyle menfaatinin ihlal edildiği gözetilmeksizin mahkemece davanın ehliyet yönünden 

reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir”.422 

 

 Dernek, sendika, meslek kuruluşları gibi örgütlerin üyeleri adına dava 

açabilmesi konusunda Danıştay menfaat kavramını dar bir biçimde yorumlama 

eğilimindedir. Danıştay genellikle bu tür kuruluşların mevzuatlarında açık bir hüküm 

yoksa üyelerinin menfaatini korumak için dava açma yetkileri olmadığını kabul 

etmektedir. 

 

“Derneklerin doğrudan dernek tüzel kişiliğinin hak ve çıkarlarını ilgilendiren 

konularda iptal davası açabilecekleri kuşkusuzdur.Ancak…üyelerinin kişisel ve özel 

yararlarını ilgilendiren konularda, üyeleri adına dava açma ehliyetleri 

bulunmamaktadır.”423 

 

 Sendikaları düzenleyen kanunlarda üyeleri adına dava açma konusunda bazı 

özel hükümler bulunmaktadır. Danıştay bu düzenlemeleri dikkate alıp açılan davaları kabul 

etmekle birlikte menfaat kavramını dar yorumlayıp reddettiği davalar da bulunmaktadır. 

 

“Türkiye Öğretmenler Sendikası tarafından,…..’e izafeten açılan davada….’ün 

profesörlüğe yükseltilmesi talep edilmektedir. 

 

 624 sayılı Devlet Personeli Sendikaları Kanununun 13 ncü maddesi (İ) 

bendinde Devlet Personeli teşekküllerinin üyelerinin müşterek hak ve menfaatlerinin 

takibinde üyelerini idari ve kazai her nevi ve derecedeki merciler önünde temsil etmek 

yetkisine sahip oldukları hükme bağlanmıştır. Ancak…’ün profesörlüğe yükseltilmesi 

sadece kendisinin bir subjektif hakkına taâllûk edip sendika üyelerinin müşterek hak ve 

menfaatlerinden madut bulunmamaktadır. 

 

                                                 
422 Danıştay 6.D 9.4.1992 gün ve E. 1991/3829, K. 1992/1435 sayılı kararı, DD, Y. 23, sy. 86, 1993, s. 320 vd. 
423 Danıştay 8.D 15.5.1995 gün ve E.1995/2466, K. 1995/2236 sayılı kararı, DD, Y. 26, sy. 91, 1996, s.912 vd. 
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 Türkiye Öğretmenler Sendikasının; üyelerinden birinin subjektif ve şahsi 

hakkına taallük eden durumda üyesine izafeten dava açmak ehliyeti bulunmadığı 

cihetle…davanın ehliyet noktasından reddine…”424 

 

ii.Menfaatin Güncel  Olması 

 

 Menfaatin güncel olması, iptali istenen işlemle davacı arasında halihazırda 

veya yakın gelecekte bir ilgi kurulabilmesini ifade eder.425 

 

 İlgili, işlemi kendi menfaati bakımından tehdit olarak görüyorsa ve bu 

algılamayı haklı kılan gerekçeler varsa güncellik koşulu gerçekleşmiş sayılmalı ve 

menfaatin varlığı kabul edilmelidir.426 

 

 Menfaatin güncel olmaması durumunda, meşru ya da kişisel olması da önem 

taşımamakta, ortada bir menfaat olmadığından öteki ölçütlerin varlığının araştırılmasına da 

gerek kalmamaktadır. 

 

 Menfaatin güncelliği konusunda büyük bir sorun menfaatin dava süresince 

varlığının zorunlu olup olmadığı konusunda ortaya çıkmaktadır. Bazı yazarlar427 menfaatin 

davanın herhangi bir aşamasında varlığını yeterli görürken, bazı yazarlar428  ise menfaatin 

dava sürecinin tümünde varlığını zorunlu görmektedirler. 

 

 Danıştay bazı kararlarında menfaatin ihlal edilmesi koşulunun davanın açıldığı 

tarihten, davanın sonuçlanmasına kadar varlığının zorunlu olduğunu belirtmektedir: 

  

“….2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 2.maddesinin 1/a bendine göre 

idari işlemler hakkında iptal davası açma yetkisi ancak bu işlemlerden dolayı menfaatleri 

                                                 
424 Danıştay 12.D 1.6.1970 gün ve E.1969/205, K. 1970/117 sayılı kararı, DD, Y. 1, sy.2, 1971, s. 334 vd. 
425 Yıldırım, İdari Yargı Ders Notları,  s.23 
426 Yıldırım, İdari Yargı Ders Notları,  s.23. 
427Zabunoğlu , İdari Yargı Hukuku Dersleri, s. 159; Yenice, Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama 
Usulü,  s.490-491 
428Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.3,  , s. 1782; AKYÜREK,“Danıştay Kararlarında İptal Davalarının 
Menfaat İhlali...”, s. 29; İkincioğulları, “Dava Açma Ehliyeti”, s.154. 
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ihlal edilen kişilere aittir. Sözü edilen menfaatin ihlal edilmesi koşulunun davanın açıldığı 

tarihten davanın sonuçlanmasına kadar varlığı da idari yargının belli esaslarındandır…”429 

 

 Danıştay’ın bu kararlarının yanı sıra, menfaat ilişkisinin dava açıldığı sırada 

varlığını yeterli bulan kararları da bulunmaktadır. 

 

“…İdare mahkemesinin…davacının dava açıldıktan sonra …Lisesi rehber 

öğretmenliğine nakledildiğini, bu nedenle davanın sonucu ile menfaat alakasının kalmadığı 

gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. 

 

 …Davacının görev yerinden başka bir yere nakline ilişkin işlemin iptali 

istemiyle açtığı dava devam ederken kendi isteği olmaksızın ikinci bir yere nakledilmiş 

olması dava sonucu ile menfaat alakasını kesen bir hal olarak kabul edilemeyeceğinden, 

işin esasının incelenerek uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekeceğinde kuşkuya yer 

yoktur…”430 

 

 Danıştay’ın menfaat ihlali bir kez gerçekleşmişse, davacının davasının 

dinlenmesi gerektiği yolundaki kararları, iptal davasının kamu yararına dönük olma 

özelliği ile bağdaşmaktadır. Buna karşılık, dava devam ederken menfaat ilişkisinin ortadan 

kalktığı gerekçesi ile davayı reddetmek, iptal davasının kamu yararını sağlamaya yönelik 

niteliğine uygun düşmez.431 Zira dava sonunda verilecek iptal kararı geriye etkili olacak, 

idari işlemin yapıldığı tarihten itibaren hukuk alanından silinmesi sonucunu doğuracaktır. 

 

İdari işlemin davacının hak ve menfaatlerini doğrudan doğruya ihlal etmesi veya 

bizzat davacı hakkında yapılması halinde davacının iptal davası açması için gerekli olan 

menfaat ihlalinin gerçekleştiğinin kabulü gerekir. Asıl sorun iptal davasının davacısı 

hakkında dolaylı olarak yapılan idari işlemler için açılan iptal davalarında menfaat ihlali 

unsurunun nasıl tespit edileceğidir. 

 

                                                 
429 Danıştay 6.D 29.11.1982 gün ve E. 1981/1912, K. 1982/4052 sayılı kararı, DD, Y. 13, sy. 50-51, 1983, s. 296 
430 Danıştay 5.D 15.11.1988 gün ve E. 1987/3267, K. 1988/2502 sayılı kararı, DD, Y. 19, sy. 74-75, 1989, s.318-
319 
431Zabunoğlu , İdari Yargı Hukuku Dersleri, s. 159 
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Danıştay vatandaşlara her idari işlem aleyhine salt vatandaş olma sıfatı ile iptal 

davası açabilme hakkı tanımamıştır.432 Danıştay kararlarına göre yapılan işlem dolayısıyla 

da olsa davacının menfaatini ihlal ediyorsa kişisellik unsuru gerçekleşmiş sayılır ve 

davacının dava hakkı doğar. İdari işlemden dolayısıyla etkilendiğinden bahisle iptal davası 

açabilmek için mutlaka dava konusu işlemle davacının bir ilgisinin olması şarttır. Danıştay 

kararlarında da belirtildiği gibi salt vatandaş veya vergi mükellefi olma iptal davasının 

davacısı olabilmek için yeterli değildir.İptal davasını açma imkanını sağlayan menfaat 

ihlali aslında bu dava açma hakkını sınırlayan bir kavramdır. 

 

Herkesin her idari işleme karşı dava hakkını kabul etmek idaredeki istikrarı yok 

edebileceği gibi hukuk devleti kavramına da aykırı olur. İptal davasından beklenen amaç 

idarenin keyfiliğine karşı kişinin hak ve hürriyetinin bekçiliğini yapmasıdır. Herkese iptal 

davası açma hakkını tanımak  nerede biteceği bilinmeyen bir dava açma keyfiliğine sebep 

olur. Bundan dolayı iptal davasının davacısının menfaatinin ihlal edildiğinin kabulü için 

iptal davasına konu olan işlemle, salt vatandaş ve vergi mükellefi olmaktan öte bir 

ilişkisinin bulunması gerekir.433  

 

 2. Tam Yargı Davalarında Subjektif Ehliyet 

 

 İYUK m. 2/1-b ve c maddesine göre bu davalar “İdari eylem ve işlemlerden 

dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan “tam yargı davalarıyla, 

“Kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan idari sözleşmelerden dolayı taraflar 

arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin” davalardır. 

 

 Tam yargı davalarıyla ilgili subjektif ehliyet şartı İYUK m. 2/1-b’de ifade 

edildiği gibi “kişisel hakkın muhtel olması”dır. Bu durumda öncelikle “hak” kavramının 

açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

 

                                                 
432 Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 24.12.1982 tarih ve E.1982/350, K.1982/449 sayılı kararı. 
433 Akyürek, “Danıştay Kararlarında İptal Davalarının...”, s.45. 
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 Hak, hukuken korunan ve sahibine bu korunmadan yararlanma yetkisi tanıyan 

menfaattir.434 Bir başka tanımla hak, hukuken korunan ve yararlanılması hak sahibinin 

iradesine bırakılan menfaatlerdir.435 

  

 İptal davasında aranan “menfaat ihlali”nin aksine tam yargı davalarında aranan 

“hakkın muhtel olması” şartı aslında tam yargı davalarının esasına ilişkin şartları arasında 

yer alır.  

 

 “..İhlal edilen hak davanın esasını ve temelini teşkil eder. Tam yargı davasının 

hukuki yapısı bu temel üzerine kurulmuştur, ihlal edilen hak, davanın doğrudan doğruya 

esasına taallük eden, maddi şartlarından biridir; bir hak ihlal edilmemişse dava reddedilir, 

ihlal edilmişse ihlal edilen hakkın tazmin ve telafisi lazım gelir…”436 

 

 Bir kimsenin tam yargı davası açabilmesi için öncelikle bir subjektif hakkının 

çiğnendiğini, daha doğrusu zarara uğradığını öne sürmesi ve bu iddiasını haklı gösterecek 

hukuki bir durum veya ilişki içinde olduğunu ortaya koyabilmesi gerekir. Davacı, 

tazminini istediği zararın, sahibi bulunduğu bir hakkın ihlalinden doğduğunu 

kanıtlamadıkça davaya ehil sayılamaz.437 

 

 Ölüm nedeniyle tazminat isteyebilmek için, ölen kişi ile davacı arasında böyle 

bir istemi haklı kılacak ölçüde bir yakınlık veya ilişkinin bulunması şarttır. Uygulamada, 

ölenin mirasçıları ve diğer yakın hısımları ile nikahsız karısı, evlilik dışı çocuğu ve 

nişanlısı gibi yakınlarının ve ayrıca ahlaki ve insanca duygularla sağlığında bakıp gözettiği 

bası kişilerin subjektif dava ehliyetine sahip olacakları kabul edilmektedir.438 Ancak 

bunlardan mirasçı ve hısım durumunda olmayanların dava ehliyetleri sınırlıdır ve belirli 

koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Bu halde tazminat isteyen kişi, ölen kişinin sağlığında 

                                                 
434 M.Kemal OĞUZMAN v Nami BARLAS, Medeni Hukuk, Giriş -Kaynaklar- Temel Kavramlar, 9,Baskı, 
İstanbul, Beta Basım Yayım, 2002, s.89 
435 Öztan, Medeni Hukukun Temel Kavramları ,s. 57 
436 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, C.3,  s. 1781 
437 Yenice, Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, s. 494; Esin, Danıştay’da Açılacak 
Tazminat Davaları, s. 280 
438 ESİN, Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları, İkinci Kitap: Esas, İdarenin Hukuki Sorumluluğu, 
s.446; Yenice, Esin, Açıklamalı-İçtihatlı-Notlu İdari Yargılama Usulü, s. 494  
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kendisine gerçek bir destek olduğunu ve bu desteği ileride de sürdüreceğinin kesinlikle 

anlaşıldığını, herhangi bir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanıtlamak zorundadır.439 

 

Danıştay, aralarında kanuni evlilik ilişkisi olmamakla birlikte, dini nikahla fiilen 

karı koca gibi yaşayan kimseleri birbirinin desteği saymakta ve özellikle bunlardan 

kocanın ölümü halinde karı lehine destekten yoksunluk tazminatına hükmetmektedir. 

 

 “Her ne kadar davacılardan Muradiye Eyilik’in ölen kişi ile aralarında nikah 

akdi bulunmamakta ise de, bu iki kişinin uzun süre karı koca gibi yaşamaları sonucunda üç 

çocuklarının bulunduğu, bunların bakım ve gözetimlerinin ölen kişi tarafından yapıldığı 

dosyadaki belgelerden anlaşılmakta olup, bu nedenle davacı Muradiye İyelik’in ölen 

kişinin desteğinden yoksun kaldığı ve zarara uğradığı açık bulunmaktadır…”440 

 

 “Davacı G….’nin ölenle aralarında bir evlenme akdi olmadan birleşip karı 

koca halinde yaşadıkları ve doğan çocuklarının 3716 sayılı yasa gereği düzgün nesepli 

olarak baba hanesine tescil edildiği, davacının ölenin desteğinden yararlanarak yaşamını 

sürdürdüğü anlaşıldığından destekten yoksun kaldığının ve olay nedeniyle manevi acı 

duyduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. 

 

 Bu itibarla da terör eylemi sonucu meydana gelen ölüm olayı nedeniyle 

uğranılan maddi ve manevi zararın tazmini istemiyle açılan davayı kabul eden Mahkeme 

kararı…hukuka uygun bulunmaktadır…”441 

 

 Sakatlık, hastalık, çirkinlik gibi bedensel zarar iddialarına dayanan maddi ve 

manevi tazminat davalarının kural olarak zarara uğrayan kişilerce açılması gerekir. 

Nitekim Borçlar Kanunu 46 ve 47.maddelerinde “cismani zarara duçar olan kimse”ye 

maddi ve manevi tazminat verilebileceğinden söz edilmektedir. Bununla birlikte, yansıma 

zarar sonucu başka kişiler de bir takım zararlara uğramışlarsa bu kişiler de zararlarının 

tazminini isteyebileceklerdir. 

 
                                                 
439 Esin, Danıştay’da Açılacak Tazminat Davaları, İkinci Kitap: Esas, İdarenin Hukuki Sorumluluğu, 
s.446 
440 Danıştay 8.D 24.12.1984 gün ve E. 1982/1857, K. 1984/1618 sayılı kararı, DD, Y. 15, sy. 58-59, s. 302 
441 Danıştay 10.D 4.10.1996 gün ve 970/5777 sayılı kararı, Ethem ATAY, Hasan ODABAŞI ve Hasan Tahsin 
GÖKCAN, Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları, I.Baskı, 
Ankara, Seçkin Yayınevi, 2003, s. 260’dan naklen. 
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 “Kamu hizmetinin ifası sırasında, kusuru olmayan fertlere ika edilen zararların 

idarece tazmini gerekeceği idare hukuku esaslarındandır…dava konusu olay, henüz 11 

yaşında ve öğrenci olan Y.S.’nin çalışma gücünü önemli ölçüde azalttığı, yaşama şartlarını 

güçleştirdiği ve yitirdiği güç nispetinde adı geçeni içinde ilerleme ve yükselme 

imkanlarından yoksun bir  duruma düşürdüğü cihetle; davacıların katlandığı ve bundan 

sonra katlanacakları elem ve ıstırap ile mahrum kaldıkları iktisadi menfaatleri karşılamak 

üzere; maddi ve manevi tazminat olarak, takdiren ve maktuan,,,liranın Y.S.’ye…lira 

maddi…lira manevi olmak üzere…Liranın da babası A.S.’ye davalı idarece 

ödenmesine…”442 

 

İdari sözleşmelerden ötürü taraflardan birinin sözleşme hükümlerine uymaması 

veya idarenin sözleşmeye yüklediği borçların karşılığını yerine getirerek bozulan mali 

dengeye geri çevirmesinden veyahut el koyma, hükümsüz bırakma, bir yaptırım uygulama 

gibi durumlarda tam yargı davası açılabilmektedir. İdari sözleşmelerde taraflar arasında bir 

uyuşmazlık oluşmadıkça tam yargı davası açılamayacağından, subjektif ehliyet şartı da 

idari sözleşmeye taraf olan kişiye aittir.443 

 

 İdari sözleşmeler nedeniyle üçüncü kişilerce açılacak davalar, subjektif ehliyet 

şartı yönünden bir özellik göstermez. Dava sözleşmesinin veya bazı sözleşme 

hükümlerinin iptaline yönelikse “menfaat ihlalinin”, tam yargı davası niteliğindeyse 

“hakkın muhtel olması” şartının aranması gerekecektir. 

 

B. DAVAYA MÜDAHALE 

1. Fer’i Müdahale 

Davaya müdahale, fer’i müdahale ve asli müdahale olmak üzere ikiye ayrılır. Bir 

dava sonunda verilecek hüküm bir üçüncü kişinin durumunu dolaylı olarak etkiliyorsa 

üçüncü kişinin o davaya katılmasında hukuki yararı vardır. Fakat üçüncü kişi davaya bir 

taraf gibi katılmaz bilakis taraflardan birinin yanında ve onun yardımcısı olarak katılırsa 

bunu sağlayan müesseseye fer’i müdahale denir.444 

 

                                                 
442 Danıştay 12.D 14.3.1967 gün ve E. 1965/50, K. 1967/388 sayılı kararı, ESİN, Danıştay’da Açılacak 
Tazminat Davaları, İkinci Kitap: Esas, İdarenin Hukuki Sorumluluğu, s. 491-492’den naklen. 
443 Demirkol, Baş,İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların Takip Usulü, s. 74 
444 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.580. 
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 Dava sonucunda verilecek hükümden hukuki durumu etkilenecek olan kişi, kendi 

haklarını koruyabilmesi için yargılamaya katılarak davaya etki etmek isteyecektir. Bu kişi, 

davaya fer’i müdahil olarak katılmak suretiyle amacını gerçekleştirebilir. Fakat dava iki 

taraf sistemi üzerine kurulduğundan davacı ve davalı dışında, fer’i müdahilin üçüncü bir 

taraf olarak davaya katılması mümkün değildir.445 Bu nedenle fer’i müdahilin davada taraf 

olmadığı kabul edilmektedir. Diğer taraftan, bir davada taraftan sözedebilmek için kişinin 

hukuki koruma talep etmesi ya da kendisine karşı hukuki koruma talep edilmesi gerekir. 

Fer’i müdahil kendisi için bir talepte bulunmadığı yani hukuki koruma talep etmediği ve 

dava sonunda hakkında karar verilmediği için taraf olması sözkonusu olmayacaktır.446 

Fer’i müdahil tarafın yardımcısı olup tarafla birlikte hareket etmektedir. Bu bakımdan fer’i 

müdahil, tarafın yetkilerine sahip olmasa da davada yer alan bir yargılama sujesidir. 

 

Fer’i müdahilin davaya müdahale edebilmesi için taraf ehliyetinin gerekli olup 

olmadığı tartışılabilir. Fer’i müdahilin yanında katıldığı tarafla birlikte usul işlemlerini 

yapacağını ve esasa ilişkin hükme etki edeceğini dikkate alırsak fer’i müdahilin de taraf 

ehliyetine sahip olması gerekir. Çünkü taraf ehliyeti usul işlemlerinin geçerlik şartıdır. Bu 

bakımdan taraf ehliyeti fer’i müdahalenin subjektif koşuludur.447 Ayrıca, taraf ehliyeti 

kural olarak hak ehliyeti ile ilişkilendirilmektedir. Hukuk düzeninin kişi olarak tanıdığı 

herkes bir davada taraf olabilir. Dolayısıyla kişi olarak tanınmanın sonucu, yargılamada 

yer alabilmektir. Kişi olarak tanınmadığı için davada taraf olarak yer alamayan bir 

kimsenin fer’i müdahil olmasına da imkan yoktur. Doktrinde, dava şartlarının 

gerçekleşmediği bir yargılamaya dahi fer’i müdahalede bulunulabileceği 

belirtilmektedir.448 Taraf ehliyeti bakımından durum ele alınacak olursa, taraflardan birinin 

taraf ehliyetinin bulunmadığı bir davaya fer’i müdahil olarak katılmak mümkündür. Bu 

durumda taraf ehliyeti bulunmayan tarafın yanında da davaya katılmak sözkonusu 

olabilecektir. Taraf ehliyeti eksikliğinin tespitine kadar, bu kişi davanın tarafıdır ve fer’i 

müdahil tarafın yardımcısı ise, yanında katıldığı tarafa, taraf ehliyetinin varlığına ilişkin 

yapılacak yargılamada da yardım edebilmelidir. 

 

                                                 
445 Recep Akcan, Usul Kurallarına Aykırılığa Dayanan Temyiz Nedenleri, Ankara,1999. 
 s.215. 
446Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.28, Alangoya, Medeni Usul Hukuku  Esasları, s.152. 
447 Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.205, hakimin müdahale talebinde bulunan üçüncü kişinin ehliyetini 
kendiliğinden incelemesi gerektiği hakkında bkz. Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, 
s.701. 
448 Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.68, Alangoya, Medeni Usul Hukuku  Esasları ,s.152. 
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Sonuç olarak fer’i müdahil, davanın tarafı olmamakla birlikte, bir yargılama 

sujesidir. Fer’i müdahil taraf olmadığına göre, dava şartlarının kendisi hakkında 

aranmayacağı düşünülebilirse de, bir yargılama sujesi olarak onun da taraf ehliyetinin 

bulunması gerekir. 

Asli müdahale davası derdest davanın taraflarına karşı açılan ayrı bir davadır. Bu 

davada, asli müdahale talebinde bulunan, davacı; ilk davanın tarafları da davalı 

konumundadır.449 Asli müdahale davası, ilk davadan bağımsız bir dava olduğundan, asli 

müdahale talebinde bulunan davacı ile davalıların taraf ehliyetleri bir dava şartı olarak 

aranır.450 

Üçüncü kişinin davaya fer’i müdahil olarak katılabilmesi için iki kişi arasında bir 

davanın mevcut ve görülmekte olması gerekir. Mevcut ve görülmekte olmayan bir davaya 

fer’i müdahale sözkonusu olmaz. Görülmekte olan bir davanın her aşamasında davaya 

müdahale mümkün değildir. Davaya fer’i müdahale ancak yargılama bitinceye kadar 

mümkündür.  Yargılama bittikten ve hüküm verildikten sonra davaya müdahale 

edilemez.451 

 

Davaya müdahale etmek isteyen üçüncü kişinin lehine müdahale etmek istediği 

tarafın davayı kazanmasında hukuki yararı bulunmalıdır. HUMK bu yararı 53. maddesinde 

“hakkı veya borcu bir davanın neticesine bağlı olan üçüncü şahıs iki taraftan birine iltihak 

için davaya müdahale edebilir” şeklinde ifade etmiştir. Davaya müdahale etmek isteyen 

üçüncü kişinin hukuki durumu müdahale etmek istediği tarafın davayı kazanması halinde 

iyileşecek aksi durumda kötüleşecekse o kişinin davaya müdahale etmekte hukuki yararı 

vardır.452 

 

Fer’i müdahale talebi davanın görüldüğü mahkemeye verilecek dilekçe ile yapılır. 

Bu dilekçede hangi davaya müdahale edilmek istendiği, taraflar, müdahale sebebi ve hangi 

taraf yanında müdahale edilmek istendiği yazılır.453 

 

HUMK’nun 55. maddesi uyarınca taraflar müdahale dilekçesinin kendilerine 

tebliğinden sonraki oturumda müdahale talebine itiraz edebilirler. Hakim müdahale 

                                                 
449 Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.43 vd., Alangoya, Medeni Usul Hukukunda Dava Ortaklığı, s.49. 
450 Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.217. 
451 19. HD.,16.12.1993, 10924/8700, YKD., 1994/12, s.1962. 
452 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.581. 
453 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.582. 
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şartlarının varlığını tespit ederse müdahale talebinin kabulüne karar verir. Müdahale 

talebinin kabulüne ilişkin karar nihai karar olmadığından yalnız başına temyiz edilemez. 

Hakim fer’i müdahale şartlarının mevcut olmadığı kanaatine varırsa müdahale talebinin 

reddine karar verir ve bu karar müdahale talebinde bulunan üçüncü kişiye tebliğ edilir. 

Müdahale talebi reddedilen üçüncü kişi asıl hüküm verildikten sonra hükmün müdahale 

talebinin haksız olarak reddedilmiş olması nedeniyle bozulmasını isteyebilir.454 

 

2.Asli Müdahale 

 

İki kişi arasında belli bir şey veya hak üzerinde bir dava devam ederken üçüncü bir 

kişi , bu dava konusu olan şey veya hak üzerinde bir hak sahibi olduğunu iddia ederek aynı 

mahkemede bir dava açarsa buna asli müdahale denir.455 Asli müdahalenin sözkonusu 

olabilmesi  için iki kişi arasında bir davanın mevcut ve görülmekte olması gerekir. Asli 

müdahilin ilk davanın açılmış olduğu mahkemede ayrı bir dava açması gerekir. Asli 

müdahale davasının ilk davanın davacısına ve davalısına karşı birlikte açılması zorunludur. 

Çünkü ancak bu durumda mahkeme asli müdahilin talebini haklı görürse onun lehine bir 

karar verebilir. Usulüne uygun biçimde davanın açılması ile asli müdahale tamamlanmış 

olur. Mahkemenin asli müdahale talebinin kabulüne karar vermesine gerek yoktur. 

Mahkeme asli müdahale davası üzerine iki şekilde hareket edebilir. Ya ilk dava ile 

asli müdahale davasını birlikte inceleyip karar verir ya da asli müdahale davasının 

sonuçlanmasını ilk dava için ön sorun yapabilir.456 

 

 

 

 

3.Müdahilin Feragat Yetkisi 

a.Asli Müdahale Durumunda 

Hukukumuzda asli müdahaleyi düzenleyen genel bir hüküm bulunmamakla birlikte 

doktrinde asli müdahalenin mümkün olduğu kabul edilmektedir.457 Asli müdahale, bir dava 

konusu şey veya hak üzerinde kısmen veya tamamen hak iddia eden kimsenin, bu davanın 

                                                 
454 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.583. 
455 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.586. 
456 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,s.382. 
457 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.381. 
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taraflarına karşı, aynı mahkemede ayrı bir dava açması olarak tanımlanabilir.458 Asli 

müdahale davasında ilk davanın tarafları şekli bakımdan mecburi dava arkadaşı 

durumunda bulunmaktadır.459 

Asli müdahale davası ilk davadan ayrı ve bağımsız bir dava olduğuna göre, asli 

müdahale davasını açan davacı, bu davasından feragat edebilir.Dolayısıyla bununla asli 

müdahale davası son bulur ancak bu feragat ilk davayı etkilemez. Çünkü asli müdahale 

davası ilk davadan ayrı ve bağımsız bir davadır. Öte yandan ilk davanın davacısı 

davasından feragat etse bile mahkemenin asli müdahale davasını inceleyip karara 

bağlaması gerekir.460 

 

 

b.Fer’i Müdahale Durumunda 

Doktrinde ve uygulamada fer’i müdahilin taraf olmadığı kabul edilmektedir. 

Müdahale talebinin kabulüne karar verilen üçüncü kişi, taraf veya bir tarafın temsilcisi 

olmamaktadır. Müdahil sadece lehine müdahalede bulunduğu tarafın yardımcısıdır. 

Müdahil katıldığı tarafla birlikte hareket eder. Bu nedenle müdahil, davayı ancak 

bulunduğu noktadan takip edebilir ve ancak lehine müdahale ettiği tarafın iradesine uygun 

olan usul işlemlerini yapabilir.461 Fer’i müdahilin davadaki bu durumu dikkate alındığında 

fer’i müdahilin davadan feragat edemeyeceği ortaya çıkar. Fer’i müdahil davada taraf 

olmadığı için dava üzerinde tasarrufta bulunamaz.Dolayısıyla davadan feragat da 

edemez.462 Fer’i müdahil ancak lehine katıldığı tarafça yetkili kılınmışsa davadan feragat 

edebilir. Zira müdahil ancak lehine katıldığı tarafın iradesine uygun usul işlemlerini 

yapabilir. 

 

4.Müdahale Durumunda Yargılama Giderleri 

Fer’i müdahalede müdahil davanın tarafı haline gelmediği için müdahil lehine veya 

aleyhine herhangi bir hüküm verilemez. Müdahil müdahale ile sadece lehine müdahalede 

                                                 
458 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,  s.382. 
459 Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,  s.470. 
460 “Hazine, müstakil hak talebi ile asli müdahil olarak davaya katıldığına göre, davacının sonraki feragatının 
HUMK’nun 53 ve müteakip maddelerinde düzenlenen fer’i müdahalede olduğu gibi, katılan şahsın hukukunu 
etkilemeyeceği düşünülmelidir.” 16. HD., 8.1.1991, 5082/3, YKD, 1991/3, s.746.  
“Bir kimse asıl davacı niteliğini kazandıktan sonra, katılma sözkonusu olan davayı açanın davasından 
vazgeçmesi katılanın davasını yürütmesine engel teşkil etmez.” HGK, 28.5.1982,1241/534, İKİD, 1983/267, 
s.1724. 
461 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.376. 
462Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.147, Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,  s.379. 
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bulunduğu tarafın yardımcısı durumuna gelir. Bu nedenle yargılama giderleri müdahile 

yükletilemez.463 Fer’i müdahil sadece müdahale giderlerine mahkum edilir. Fer’i 

müdahilin kendisini vekil ile temsil ettirmiş olması durumunda müdahil lehine vekalet 

ücretine karar verilemeyeceği ve bunun müdahale giderlerine dahil olmadığı kabul 

edilmektedir.464 

 

Asli müdahale davası asıl davadan bağımsız olduğundan ve ayrı bir hükümle 

sonuçlandırıldığından bu davaya ilişkin olarak ayrıca yargılama giderlerine de 

hükmedilmelidir. Asli müdahil, davasında haksız çıkarsa yargılama giderlerini ödemeye 

mahkum edilecektir. İlk davanın taraflarının haksız çıkması durumunda ise davadaki dava 

arkadaşlığının durumuna göre bu giderler paylaştırılır.465 

 

5.Müdahilin Davayı Kabul Yetkisi 

Asli müdahale talebini kabul eden mahkeme ya asli müdahale talebi ile açılan yeni 

davayı bir ön sorun yapacak daha sonra ilk davayı karara bağlayacak ya da her iki davayı 

yan yana götürüp bir karara bağlamaya çalışacaktır.466 

 

Asli müdahale gerçekleştikten sonra ilk davanın davalısı davayı kabul ederse, bu 

kabul beyanı ile ilk dava sona erer, ancak bu kabul beyanı müdahale davasını etkilemediği 

için müdahale davasına devam edilir. Zira asli müdahalede bulunan kişi ilk davada taraf 

olmadığı için ilk davada verilen hüküm kesinleşse bile bu hüküm onu etkilemeyecektir.467 

 

Asli müdahale davasının davalıları açısından davalıların birbirine bağlı olarak 

hareket etme zorunlulukları yoktur.Davalıların tamamı için de tek bir hüküm verilmesi 

zorunlu değildir. Bu nedenle davalılar davayı birlikte kabul edebilecekleri gibi her bir 

davalı davayı ayrı olarak da kabul edebilir. Davalılardan sadece birinin davayı kabul 

etmesi durumunda davayı kabul eden açısından dava sona ererken diğer davalı açısından 

davaya devam edilir. 

 

                                                 
463 19. HD.,25.5.1993, 5381/403. 
464 Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.159. 
465 Özekes, Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, s.80. 
466 Özekes, Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, s.75. 
467 Özekes, Medeni Usul Hukukunda Asli Müdahale, s.83. 
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Davalılar birlikte davayı kabul etmişlerse müdahale davası sona erecek, ilk dava ise 

konusuz kalacaktır. Davalılardan birisi davayı kabul etmiş diğeri kabul etmemiş ise davayı 

kabul eden davalının davası sona erecektir. Bu durumda hakim davayı kabul eden 

davalının davasını davayı kabul etmeyen davalının davasından ayıracak ve davayı kabul 

etmeyen davalının davasına devam edecektir.468  

 

Fer’i müdahil davada taraf olmadığı için dava üzerinde tasarruf işlemlerini 

yapamaz. Fer’i müdahil sadece asıl tarafın yararına aykırı olmayan usul işlemlerini 

yapabilir. Bu nedenle fer’i müdahil davayı kabul edemez. Zira fer’i müdahilin dava 

üzerinde tasarruf yetkisi yoktur. Fer’i müdahilin davayı kabul edebilmesi fer’i müdahilin 

yanında yer aldığı tarafı koruyucu işlemlere de aykırılık oluşturur.469 

 

6.İdari Yargıda Davaya Müdahale 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi davaya katılma konusunda Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir. Üçüncü kişilerin 

görülmekte olan bir davaya katılmaları Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 53-58. 

maddelerinde düzenlenmiştir. Hakkı ya da borcu başkasının açtığı tam yargı davasının 

sonucuna bağlı olan ya da iptal davasına konu olan kararın aynen kalmasında ya da 

iptalinde menfaati bulunan kimse, davacı ya da davalı yanında yer alır. İdari yargıda 

davaya katılma daha çok iptal davası alanında ve davalının yanında yer alma biçiminde 

ortaya çıkmaktadır.470 

 

Üçüncü kişilerin davaya katılmasına ilişkin HUMK hükümlerinin idari yargıda 

genellikle aynen uygulandığı görülmektedir. Örneğin HUMK’nun katılanın katıldığı taraf 

ile birlikte hareket etmesini öngören 57. maddesi hükmü idari yargıda katı bir biçimde 

uygulanmaktadır.471472 Buna karşılık Danıştay HUMK’nun müdahalenin yargılama 

                                                 
468 Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.168. 
469 Pekcanıtez, Fer’i Müdahale, s.147. 
470 Gözübüyük, Tan, İdari Yargılama Hukuku, s.853. 
471 Müdahilin tek başına temyiz isteminde bulunamayacağına ilişkin olarak Danıştay 6. Dairesi’nin 25.4.1994 
tarih ve E.1993/4593, K.1994/1594 sayılı kararı, DD. Sy.90, s.678; Danıştay 6. Dairesi’nin 10.1.1997 tarih ve 
E.1996/278, K.1997/371 sayılı kararı, DD., sy.94, s.404; Danıştay 8. Dairesi’nin 16.9.1985 tarih ve E.1985/595, 
K.1985/759 sayılı kararı, DD., sy.62-63, s.366; Danıştay 8. Dairesi’nin 17.5.1991 tarih ve E.1991/715, 
K.1991/997 sayılı kararı, DD., sy.84-85, s.609. 
472 Müdahilin tek başına yargılamanın yenilenmesi isteminde bulunamayacağına ilişkin Danıştay 8. Dairesi’nin 
19.12.1985 tarih ve E.1985/809, K.1985/1022 sayılı kararı, DD., sy.62-63, s.362; 
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bitinceye kadar yapılabileceğine ilişkin 54. maddesi hükmünü gözönünde tutmayarak, 

müdahale isteminin ilk derece mahkemesinde davanın görülmesi sırasında 

yapılabileceğinden hareketle kanun yolları aşamasında müdahale istemini kabul 

etmemektedir.473 Ancak ilk derece mahkemesi kararında müdahale isteminin reddine 

ilişkin bir hüküm bulunması durumunda, katılma isteminde bulunanın bu hüküm yönünden 

kararı temyiz edebileceği ve ayrıca temyiz aşamasında da katılma isteminde 

bulunabileceğini kabul etmektedir.474 

 

Danıştay bazı kararlarında üçüncü kişinin davaya katılabilmesi için hak ve borcu 

görülmekte olan davanın sonucuna bağlı olma koşulunu iptal davaları için de aramaktadır. 

Bu koşulu tam yargı davaları bakımından aramak yerinde bir uygulama ise de bu koşulu 

iptal davalarında da aramak iptal davasının niteliği ile bağdaşmamakta475, iptal davaları 

bakımından kişinin menfaatinin bulunması yeterli sayılmalıdır.476 

 

Davaya katılan katıldığı taraf ile birlikte hareket etme hakkına sahip olduğundan 

katıldığı taraftan ayrı olarak hareket edemez. Davaya katılan kararın düzeltilmesi isteminde 

bulunamayacağı gibi tek başına duruşma da isteyemez.477 

 

Davaya katılma talepleri idari yargılama hukukunda da mümkün hatta gereklidir. 

Ancak uygulamada müdahale hakkında karar verme yetkisi sanki uyuşmazlığın taraflarının 

iradelerine bağlıymışcasına hareket edilerek müdahale dilekçeleri tebligata çıkarılmakta ve 

tarafların konu hakkındaki iradeleri dava dosyasına intikal edip konuyla ilgili bir karar 

verilinceye kadar yargılama süreci askıya alınmakta bu da önemli gecikmelere ve 

aksamalara yol açmaktadır. Tarafların konuyla ilgili iradelerini açıklamaları için bir ara 

kararı verilmesi, bu kararın yazılması, tebligatı ve cevap süreleri dikkate alındığında dosya 

                                                 
473 Danıştay 9.Dairesi’nin 11.3.1992 tarih ve E.1991/2374, K.1992/796 sayılı kararı, DD., sy.86, s.495. 
474 Danıştay 8. Dairesi’nin 4.5.1993 tarih ve E.1992/1530, K.1993/1917 sayılı kararı, DD., sy.88, s.378. 
475 “...Müdahale talebinde bulunanların dava konusu garajı kapatma kararı üzerine tahliye ettikleri binnetice hak 
veya borçlarının bu davanın neticesine bağlı bulunmadığı anlaşıldığından vaki müdahale talebinin reddine...” 
Danıştay 8. Dairesi’nin 27.12.1982 tarih ve E.1982/1259 sayılı kararı. 
476 “...tarafından Bilecik Belediyesine karşı Belediye Encümenince verilen yıkma kararını onayan ... İl İdare 
Kurulu kararının bozulması dileğiyle açılan davada, davalı idare yanında müdahale isteğinde bulunan ...nin 
menfaat ilişkisi bulunduğu anlaşıldığından 521 sayılı Danıştay Kanununun 88. maddesi delaletiyle Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 53. maddesi gereğince davalı idare yanında müdahale dileğinin kabulüne...” Danıştay 
12. Dairesi’nin 12.11.1969 tarih ve E.1969/3968, K. 1969/2121 sayılı kararı. 
477 “...müdahil iltihak ettiği tarafla birlikte hareket edeceğine, ancak iltihak olunan Başbakanlık tarafından 
davanın dırıuşmalı olarak görülmesi hakkında bir istek vaki olmamasına binaen müdahil vekilinin bu yoldaki 
talebi üzerine duruşma yapılmasına yer olmadığına...” DDDGK’nun 6.4.1973 tarih ve E.1971/788 sayılı kararı, 
AİD, C.6, sy.2,  s.110. 
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üzerinde en az 45 gün herhangi bir işlem yapılamamaktadır.478 Oysa idari yargılama 

hukukunda müdahilin davaya katılıp katılmaması yönünde uyuşmazlıkla ilgili menfaat 

bağının re’sen hakim tarafından ortaya konulabildiği hallerde tarafların bu konudaki 

iradelerinin talep edilmesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda davaya katılma 

talebinin haklı görüldüğü hallerde müdahale talebinin kabulüne dair kararla birlikte, 

gerekli görüldüğü takdirde karşı taraftan müdahale dilekçesi hakkındaki beyanları talep 

edilebilir ancak yargılama sürecine ara verilmemesi gerekir.479 Aynı zamanda müdahilin 

ancak yanında katılmış olduğu tarafın iradesi ile bağdaştığı ölçüde müdahale hakkı 

bulunduğu ve hatta itiraz ve temyiz hakkı gibi yargılama sürecinin önemli aşamalarından 

tek başına yararlanma hakkından yoksun bırakılması gibi bir anlayış da idari yargının 

özgünlüğü ile bağdaşmamaktadır.480 

 

HUMK’nda fer’i müdahilin dava sonunda verilen hükmü tek başına temyiz edip 

edemeyeceği konusunda açık bir hüküm yoktur. Yargıtay fer’i müdahilin verilen hükmü 

tek başına temyiz edemeyeceği görüşündedir.Doktrinde ise bu konu tartışmalıdır. Bir 

görüşe göre fer’i müdahil tek başına hükmü temyiz edemez.481 Diğer bir görüşe göre ise 

fer’i müdahilin dava sonunda verilen hükmü hem asıl tarafla birlikte hem de tek başına 

temyiz edebileceği belirtilmektedir.482 

 

İdari yargıda ise fer’i müdahalenin, müdahalede bulunan kişiye taraf olma sıfatını 

kazandırmayacağı, sadece katıldığı tarafla birlikte hareket edebileceği ve ancak asıl tarafın 

hükmü temyiz etmesi durumunda kararı tarafla birlikte temyiz edebileceği kabul 

edilmektedir.483 

Fer’i müdahil asıl tarafın yardımcısı olduğuna göre sadece tarafın yaptığı işlemlere 

katılmakla değil asıl onun ihmal ettiği, yapmadığı işlemleri yerine getirerek ona yardımcı 

olabilir. Fer’i müdahilin asıl amacı yanında katıldığı tarafın davayı kazanmasıdır. Bunu ise 

                                                 
478 Celal Erkut, “İdari Yargının Yeniden Yapılandırılmasında Yargılama Hukuku Kurallarının Etkinleştirilmesi 
Sorunu”, s.4. 
479 Celal Erkut, “İdari Yargının Yeniden Yapılandırılmasında Yargılama Hukuku Kurallarının Etkinleştirilmesi 
Sorunu”, s.5. 
480 Celal Erkut, “İdari Yargının Yeniden Yapılandırılmasında Yargılama Hukuku Kurallarının Etkinleştirilmesi 
Sorunu”, s.5. 
481 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.3, s.2516; Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s.270; 
Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s.703. 
482 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.320; Pekcanıtez, Medeni Usul Hukukunda Fer’i Müdahale, s.153; 
Karafakih, Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, s.255. 
483 Odyakmaz, Türk İdari Yargılama Usulünde Kararlara Karşı Başvuru Yolları, İstanbul, 1993, s.73; 
Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, s.774. 
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ancak yanında davaya katıldığı tarafın yapmadığı veya ihmal ettiği işlemleri yaparak 

sağlayabilir.484 Fer’i müdahilin asıl tarafla birlikte hareket etmesi sadece asıl tarafın yaptığı 

işlemleri yapabilmesi ve bu işlemlerde yardımcı olması şeklinde anlaşılamaz. Müdahil 

yanında davaya katıldığı tarafı koruyarak hukuki durumunun olumsuz etkilenmesini 

önlemeye çalışacaktır. Asıl tarafın verilen kararı temyiz etmeyerek hareketsiz kalması 

temyizden feragat sayılamayacağından, fer’i müdahilin temyize başvurması 

engellenmemelidir.485 Asıl tarafın bir işlemi yapmaması, ihmal etmesi, onun yerine bu 

işlemi yanında davaya katılan fer’i müdahilin yapması asıl tarafın işlemi ile çeliştiği 

şeklinde de yorumlanamaz. Fer’i müdahil asıl tarafın işlemleri ile çelişmediği sürece tüm 

usul işlemlerini yapabilir. 

 

İdari yargıda üçüncü kişinin özellikle iptal davası sonunda verilen hükümden 

doğrudan etkilenmesi söz konusudur. İptal davaları sonunda verilen hükümler inşai 

hükümler olup davanın tarafları dışında üçüncü kişileri de etkilemektedir. Bu nedenle idari 

yargıda fer’i müdahilin hak ve yetkileri medeni usul hukukuna nazaran daha geniş 

uygulanmalıdır. Davanın ihbarı müessesesinin idari yargıda medeni usul hukukundan daha 

farklı düzenlenmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur. Medeni usul hukukunda davanın 

ihbarı sadece tarafların talebi üzerine yapıldığı halde idari yargıda davanın ihbarı mahkeme 

tarafından yapılmaktadır. İdari yargı medeni yargıdan farklıdır ve de verilen hükmün etkisi 

daha farklıdır.486 

 

Fer’i müdahili yanında davaya katıldığı tarafa tabi kılmak idari yargılama usulüne 

uygun düşmez. İdari yargıda medeni yargılamadan farklı olarak re’sen araştırma ilkesi 

geçerlidir. Araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda hükümden etkilenecek olan üçüncü 

kişilerin asıl tarafa bağımlı kalması yanında, asıl tarafın ihmal ettiği eksik bıraktığı 

işlemleri yapamaması bir çelişki oluşturur.487 

 

İdari yargılama usulünde fer’i müdahalenin ayrıca düzenlenmemiş olması büyük bir 

eksikliktir. HUMK’nda taraflarca hazırlama ilkesine uygun biçimde düzenlenmiş olan fer’i 

müdahaleye ilişkin hükümlerin kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı idari yargıda 

                                                 
484 Pekcanıtez, “İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir mi?”, Prof. Dr. Turhan Tufan 
Yüce’ye Armağan, Dokuz Eylül Üni. Yayınları, İzmir, 2001, s.594. 
485 Pekcanıtez, “İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir mi?”, s.594. 
486 Pekcanıtez, “İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir mi?”, s.596. 
487 Pekcanıtez, “İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir mi?”, s.596. 
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uygulayabilmek isabetli değildir. Müdahilin katıldığı tarafla birlikte hareket etmesini idari 

yargıda kabul etmek iptal davalarının objektifliği ile bağdaşmamaktadır. Çözüm olarak 

idari yargıda da Ceza Muhakemesi Hukukunun üçüncü kişiler hakkındaki sistemi kabul 

edilebilir. 

 

Fer’i müdahile asıl taraftan bağımsız olarak kanun yollarına başvuru hakkı tanımak, 

hukuk devletinin de bir gereğidir. Hukuk devleti herkese ve özellikle bir hükümden 

doğrudan etkilenecek kişilere aleyhine verilen hükme karşı kanun yollarına başvurma 

hakkı tanımalıdır. Fer’i müdahile bu hakkın tanınmaması hukuk devleti ilkesine ve adil 

yargılanma hakkına da aykırıdır.488 

 

Konuyla ilgili Danıştay içtihatlarının da tam bir istikrar içinde bulunduğu 

söylenemez. Danıştay’ın birçok kararında müdahilin tek başına temyiz hakkı bulunmadığı 

kabul edilirken489, son dönemlerdeki bazı kararlarda müdahilin tek başına temyiz isteminde 

bulunabileceği kabul edilmiştir.490 

 

C. DAVADAN FERAGAT 

1.Davadan Feragat Kavramı 

 

Davadan feragat, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 91-95. maddelerinde, 

davayı kabul ile birlikte düzenlenmiş bulunmaktadır. HUMK’nun 91.maddesine göre, 

                                                 
488 Pekcanıtez, “İdari Yargıda Fer’i Müdahil Hükmü Tek Başına Temyiz Edebilir mi?”, s.601. 
489 “...2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesinde üçüncü kişilerin davaya katılması halinde 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun uygulanacağı öngörülmüş anılan hükümle göndermede bulunulan 
Kanunun 57. maddesinde ise davaya katılanın katıldığı tarafla birlikte haraket edeceği kurala bağlanmıştır. 
Dosyanın incelenmesinden,... İdare Mahkemesinin ... günlü,...sayılı kararının bozulmasını isteyenlerden... 
davada taraf olmayıp davalı idarenin yanında davaya katıldığı ve davalı idare tarafından anılan kararın 
temyizinin istenilmediği anlaşıldığından davaya katılan tarafça yapılan temyiz isteminin incelenmeksizin 
reddine...” Danıştay 6. Dairesi’nin 25.4.1994 tarih ve 1994/1594 K.; Danıştay 8. Dairesi’nin 16.9.1985 tarih ve 
1985/759 K sayılı kararı. 
“...Dosyanın incelenmesinden davalı taraf olan Trabzon Belediyesinin temyiz isteminden bulunmadığı 
anlaşıldığından yalnızca müdahil tarafından yapılan temyiz isteminin inceleme olanağı bulunmamaktadır...” 
Danıştay 6. Dairesi’nin 11.3.1992 tarih ve E. 1992/696, K.1992/1005 sayılı kararı. 
490 Danıştay 8.Dairesi’nin 25.11.1993 tarih ve E.1992/2953, K.1993/3867 sayılı kararı; Danıştay 6. Dairesi’nin 
20.1.1997 gün ve E. 1997/278, K.1997/ 371 sayılı kararı. “ Bu hükümler karşısında İdare Mahkemesince, temyiz 
dilekçesinin 2577 sayılı Yasanın 14/3. maddesinde belirtilen konularda ilk incelemeye tabi tutulması ve yapılan 
inceleme sonucunda bu hususlardan biri veya birkaçı yönünden yasaya aykırılığın saptanması halinde 15. 
maddenin uygulanması gerekeceğinden mahkeme kararının davanın taraflarınca temyiz edilmeyerek davalı idare 
yanında davaya katılan tarafından temyiz isteminde bulunulması üzerine yapılacak inceleme sonucunda 
verilecek karar ise yukarıda belirtilen 15. madde kapsamında sayılamayacağından temyiz isteminin dairemizce 
incelenerek bir karar verilmesi gerektiği açık olduğundan idare mahkemesince karar verilmesinde isabet 
görülmemiştir.” 
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davadan feragat, “iki taraftan birinin talep sonucundan (neticei talebinden) vazgeçmesidir.” 

İşte davacı davadan feragat etmekle, dava dilekçesinin talep sonucu bölümünde istemiş 

olduğu haktan tamamen veya kısmen vazgeçmektedir. 

 

Hiç kimse lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi (HUMK m. 79), 

açmış olduğu bir davayı sonuna kadar takibe de zorlanamaz. Dolayısıyla, davacının açmış 

olduğu bir davayı feragat etmek suretiyle sona erdirebilmesi, bu ilkenin doğal bir 

sonucudur. Yargıtay da bir kararında bu ilkeye işaret etmiştir.491 

 

Sonuç olarak davadan feragat, “davacının dava dilekçesinde belirttiği talep 

sonucundan tamamen veya kısmen vazgeçtiğini, mahkeme huzurunda açıklamasıdır” 

şeklinde tanımlanabilir.492 

 

2.Hukuki Niteliği 

 

Davadan feragatin hukuki niteliği konusunda doktrinde bir görüş birliği yoktur; bu 

konuda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür: 

 

a. Davadan Feragatin Usul Hukuku İşlemi Olduğu Görüşü 

 

Bu görüşe göre davadan feragat salt bir usul hukuku işlemidir. Tamamen bir usul 

hukuku işlemi karakterini haiz olan mahkeme önünde feragat maddi hukuktaki 

vazgeçme493 ile arasında, isim benzerliğinden öte hiçbir ortak özelliği bulunmamaktadır. 

Feragat salt bir usul hukuku işlemi olduğu için, davayı doğrudan sona erdirme 

fonksiyonuna da sahip değildir. Davanın sona erebilmesi için yine de hakimin bir hüküm 

vermesi gerekir.  
                                                 
491 “Anayasanın 31.maddesi hükmünce “herkes, meşru bütün vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir” Bu bir temel hak olarak Anayasada 
yer almış ilkedir. Aynı ilke hiç kimsenin yargı mercileri önünde davacı olarak dava açmaya zorlanamayacağı 
kuralını da kapsar. Bu esaslar yer yer usul kanunlarında da düzenlenmiştir. HUMK 79.maddesi hükmünce, 
“Kanunen sarahat olmadıkça hiç kimse kendi lehine olan davayı ikameye ve hakkını talebe icbar olunamaz. Aynı 
yönde usulün 91.ve bunu izleyen maddelerinde de feragat müessesesi düzenlenmiştir. O halde bu esaslardan 
hareket olunduğunda bir kimsenin davasından vazgeçebilmesinin az önce açıklanan Anayasal ve yasal hakların 
sonucu olduğunun kabulü gerekir.” HGK. 24.6.1977, 12/20533-658,YKD. 1978/2, s, 171-176. 
492 Tanrıver, İlamlı İcra Takribinin Dayanakları ve İcranın İadesi, Ankara, 1996, s. 115, Berkin, 
Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 706 
493Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, Ankara, 1972, s.36; Aynı şekilde davayı kabul için bkz. 
TANRIVER, s.106; Esasen, feragat, kabul ve sulh davaya son veren tara işlemleri olarak nitelendirildiği için, 
hukuki nitelikleri hakkında da karşılaştırma yapmakta bir sakınca görmemekteyiz. 
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b. Davadan Feragatın Maddi Hukuk İşlemi Olduğu Görüşü 

 

Bu görüşe göre, mahkeme huzurunda yapılan feragat münhasıran bir maddi hukuk 

işlemidir. Feragat bütün yönleriyle bir maddi hukuk işlemi olup, görülmekte olan bir 

davayı sona erdirmek gibi bir fonksiyona da sahip değildir. Esas haktan vazgeçme 

sonucunu doğuran feragat, bir dava içinde vukubulsa bile yine de bir maddi hukuk 

işlemidir. Dolayısıyla, onun şart ve etkilerinin tayini münhasıran maddi hukuk hükümleri 

çerçevesinde belirlenecektir.494 

 

c. Davadan Feragatın Çift Nitelikli Bir İşlem Olduğu Görüşü 

 

Bu görüşe göre ise, mahkeme huzurunda yapılan feragatlar, ne saf bir usul hukuku 

işlemi, ne de saf bir maddi hukuk işlemidir. Aksine, bunların her ikisini de ihtiva eden, 

hem de usul hukukunun hem de maddi hukukun özelliklerini bünyesinde taşıyan, bir ayağı 

maddi hukukta diğer ayağı ise usul hukuku alanında olan karma karakterli (yani çift 

karakterli) bir hukuki işlemdir.495 Burada usuli muamele şekline bürünmüş bir maddi 

hukuk muamelesi söz konusudur. Dolayısıyla, mahkeme huzurunda yapılan feragatlara, 

hem maddi hukuka hem de usul hukukuna ilişkin kurallar birlikte uygulanacaktır.  

 

Türk hukuk doktrininde ise, feragatın usul işlemi şeklinde bürünmüş bir maddi 

hukuk işlemi, bir başka ifadeyle, çift karakterli bir işlem olduğu kabul edilmektedir.496 

 

 Bize göre de, mahkeme huzurunda yapılan feragatler karma bir karakter 

gösterir. Öncelikle, feragat içerik itibariyle bir maddi hukuk işlemidir. Zira, davacının 

davayı sona erdirme iradesini konu almakta ve davacı bu beyanı ile, davadan ve dava 

                                                 
494 Bu görüş için bkz. Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 471; Kabul hakkında aynı yaklaşım için bkz., 
Tanrıver, İlamlı İcra Takribinin Dayanakları ve İcranın İadesi,  s. 107; keza sulh hakkında bkz., Önen, 
Medeni Yargılama Hukukunda Sulh, s. 35-36 
495 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku , s. 472; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 713; 
Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 492;  sulh hakkında bkz., Önen, Medeni Yargılama 
Hukukunda Sulh , s. 36 vd. 
496 Bkz., Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, İstanbul, 1995, s. 602; Üstündağ, Medeni Yargılama 
Hukuku , s. 472; Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 492;Berkin, Tatbikatçılara Usul 
Hukuku Rehberi, s. 713; Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller”,s. 115; Yargıtay’da aynı 
görüştedir”…Davadan feragat bir usul işlemi ise de, feragatın içeriği bir maddi hukuk işlemi olup haktan 
vazgeçme ile taraflar arasındaki dava konusu yapılan uyuşmazlık davacı aleyhine son bulur”, 9. HD., 3.7.1992, 
5838/3202,YKD. 1993/3, s, 413. 
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konusu yaptığı esas haktan vazgeçmektedir. Davacı  irade açıklamasıyla eğer dava konusu 

yaptığı hak gerçekten mevcut ise bu haktan vazgeçmekte, eğer gerçekte böyle bir hak 

yoksa bu hakkın mevcut olmadığını bildirmektedir.  

 

Özü itibariyle bir maddi hukuk işlemi de olsa, feragat, aynı zamanda bir usul 

hukuku işlemidir. Çünkü her şeyden önce, davacı, feragat ettiği talep sonucunu dava 

dilekçesinde ifade etmektedir. Bu ise, davadan feragatın ancak görülmekte olan bir dava 

içinde ve o dava nedeniyle yapılabileceğini göstermektedir.497 Bir başka ifadeyle, 

davacının davadan feragat beyanı zorunlu olarak hakim huzurunda yapılacak, hakim 

tarafından bir tutanakla tespit edilecek, düzenlenen tutanağın altı hakim ve zabıt katibi 

tarafından imzalanacaktır. Tüm bu işlemler ise, birer usul hukuku işlemidirler. Bu da 

feragatın usul hukukuna ilişkin bir işlem olduğunu ortaya koyar. Davadan feragatin, hem 

maddi hukuka hem de usul hukukuna ait unsurları bünyesinde taşıyan çift nitelikli (karma 

karakterli) bir hukuki işlem olduğu; dolayısıyla geçerliliği ve hükümleri bakımından da 

hem maddi hukuka hem de usul hukukuna tabi olduğu söylenebilir.498 

 

Davadan feragat, davacının davanın derdest olduğu mahkemeye karşı tek taraflı bir 

irade beyanı ile yapılır.499 

 

Bu beyanın mahkemeye hitaben yapılması davadan feragatın en önemli varlık 

şartlarından biridir. HUMK’nun 93 ncü maddesi,feragat ve kabul iki taraf hazır ise 

mahkeme huzurunda şifahen, değilse bir sureti diğer tarafa tebliğ edilecek istida ile 

tahriren yapılır” hükmünü ihtiva etmektedir.  Feragatın mahkemeye karşı yapılması onun 

aynı zamanda usuli karakterli bir hukuki işlem olmasının da normal bir sonucudur. 

 

Feragatın geçerli olabilmesi ve tamamlanabilmesi için, onun mahkeme tarafından 

kabul edilmesi şart değildir. Mahkeme, sadece davacının feragat beyanının gerçekten 

feragat olup olmadığını ve kanunun öngördüğü şekilde yapılıp yapılmadığını 

inceleyecektir. 

 

 
                                                 
497Önen’e göre tek başına bu koşul bile feragatın (ve kabulün) öncelikle birer usul hukuku işlemi olduğunu 
kanıtlamak için yeterlidir, Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh , s. 27 
498 Sulh konusunda ayrı yaklaşım için bkz.  Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller”,s. 108 
499 Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 490. 
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3.Feragatta Görev ve Yetki 

 

Bir davaya bakan mahkeme, eğer o davada görevli ve yetkili ise, doğal olarak 

davacının feragat beyanını incelemeye de görevli ve yetkili olacaktır. Doktrinde, görevsiz 

mahkemeye yapılan feragat beyanının da geçerli olacağı kabul edilmektedir. 500  

 

Bu durumda görevsiz mahkeme görevsizlik kararı vermeden, feragat nedeniyle 

davanın son bulduğunu tespit etmekle yetinmelidir. Bunun doğal sonucu olarak, 

mahkemenin davanın esası hakkında yargılama yapabilmesi için gerekli bir dava şartı olan 

görev konusunun incelenmesine ve görevsizlik kararı vermesine de gerek kalmayacaktır.501 

 

Eğer, görevsiz mahkemedeki kısmi feragat, birlikte açılmış davalardan birinden 

feragat, ihtiyari dava arkadaşlığında davacılardan birinin davasından feragat etmesi 

nedeniyle, dava tamamen sona ermiyorsa, o zaman, görevsiz mahkemenin görevsizlik 

kararı vereceği doğaldır. Bu halde, görevsiz mahkemede yapılmış olan davadan feragat 

(mesela kısmi feragat) kuşkusuz görevli mahkemede de geçerli olacaktır.502  

 

Diğer taraftan, yetkisiz mahkemeye karşı yapılan feragat beyanının da geçerli 

olacağı kabul edilmektedir.503 Yani, yetkisiz mahkemede yapılan feragat de davayı sona 

erdirecektir. 

 

Eğer, yetkisiz mahkemedeki kısmi feragat, birlikte açılmış davalardan birinden 

feragat, ihtiyari dava arkadaşlığında davacılardan birinin davadan feragat etmesi nedeniyle, 

dava tamamen sona ermiyorsa, bu takdirde yetkisiz mahkeme doğal olarak yetkisizlik 

kararı verecektir. Kuşkusuz, bu takdirde yetkisiz mahkemede yapılmış olan feragat (mesela 

kısmi feragat) yetkili mahkemede de geçerli olacaktır.504 

 

İlk derece mahkemesince hüküm verilmesine rağmen, kanun yoluna 

başvurulmamış, bir başka deyişle dava dosyası henüz Yargıtay’a gönderilmemişse, bu 

                                                 
500 Aynı düşünceye Yargıtay’ın “kabul” hakkında verdiği bir kararda da rastlamak mümkündür “Görevli 
olmayan Tapulama Mahkemesindeki kabul de ilgilileri bağlar”. HGK 26.1.1983, 1981/1983,YKD. 1983/10, s. 
1432. 
501 Kuru, C. III, s. 2576 
502 Kuru, C. III, s. 2576’dan naklen. 
503 Kuru, C. III, s. 2576 
504 KURU, C. III, s. 2577 
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aşamada davadan feragat beyanının yine hükmü veren mahkemeye yapılması gerekir. 

Dolayısıyla, dava nerede derdest bulunuyorsa feragat beyanının da o mercide açıklanması 

gerektiği söylenebilir.505 

 

Davadan feragatın, davanın derdest olduğu mahkemeye karşı yapılacağını 

belirtmiştik. 

 

Bunun bir istisnasını, naip veya istinabe hakimi önünde yapılacak feragatlar teşkil 

etmektedir. Naip veya istinabe hakimi önünde de davadan feragat edilebilir. Naip veya 

istinabe hakimi önünde yapılan feragat, aynen dava mahkemesi hakimi önünde yapılan 

feragat gibi geçerlidir.506 

 

4. Memnu Veya Reddedilen Hakim Önünde Feragat 

 

Bize göre, memnuiyeti ve red sebeplerinin varlığı, feragat bakımından önemli 

olmamalıdır. Çünkü bu sebepler, ancak hakimin hüküm vermesi veya buna benzer bir 

yargısal tasarrufta bulunması halinde etkili olabilirler. Feragat da ise durum değişiktir. 

Çünkü, daha önce de belirtildiği üzere, feragat halinde, dava hakimin hükmü ile değil, taraf 

iradesiyle sona ermektedir. Ayrıca bu halde, mahkeme işin esasına dair bir inceleme 

yapmamakta, feragat nedeniyle davanın son bulduğunu tespit etmekle yetinmektedir. 

Dolayısıyla hakimin tarafsızlığından şüphe edilmesini gerektirecek bir durum da 

bulunmamaktadır. 

 

Davacı, keşif sırasında da davadan feragat edebilmelidir. Çünkü, keşif de tamamen 

normal bir mahkeme celsesidir ve ancak doğal bir takım zorluklar nedeniyle söz konusu 

celse mahkeme binası dışında yapılmaktadır. Bu nedenle, keşif esnasında hakim ve zabıt 

katibinin huzurunda yapılacak feragat da, tıpkı mahkeme de yapılmış bir feragat gibi 

geçerli olmalıdır.507 

 
                                                 
505 L.F.Soner, Kabul ve Sulhe Dair Bazı Sorunlar, ABD; 1977/3, s. 444. 
506 Bkz.,Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller”, s. 92 
507 Aksi görüşte, S. Kurtoğlu, “Keşif Mahallinde Yapılan Sulh’tan Vazgeçilebilir mi?”, ABD 1958/5, s. 256; 
ayrıca karş. Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller”, s. 93; Uygulamada keşif sırasında yapılan 
sulhun, mahkeme huzurunda yapılan sulp niteliğinde olduğu kabul edilmektedir. Şu halde taraflar arasındaki 
sulhun her yönü ile geçerli olduğunda kuşku yoktur. Hal böyle olunca, taraflar arasındaki bu sulhün İİK’nun 
38.maddesi hükmünce ilam niteliğinde olduğu kuşkusuzdur”. 4. HD 22.3.1979, 7457/3808,YKD 1979/11, s. 
1570-1572. 
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5. Feragatin Özelikleri 

 

a. Feragatın Çift Nitelikle Bir İşlem Olması  

 

Davadan feragatın hukuki niteliği incelenirken onun, çift nitelikli (karma karakterli) 

bir hukuki işlem olduğu sonucuna varmıştık. Mahkeme huzurunda yapılan feragatlar ne saf 

bir usul hukuku işlemi ne de saf bir maddi hukuk işlemidir. Feragatın maddi hukuka ilişkin 

yönü, davacının davayı sona erdirmeye yönelik irade beyanının aynı zamanda esas haktan 

vazgeçme sonucunu da doğurmasıdır. 

 

Usul hukukuna ilişkin yönü ise, ancak bir dava sırasında yapılabilmesi ve davaya 

son vermesidir.  

 

b. Feragatın Bir Taraf Usul İşlemi Olması 

 

Davadan feragat tek yanlı bir taraf usul işlemidir.508 Feragat her şeyden önce bir 

usul işlemidir. Davadan feragat, davacının iradesiyle yargılamanın yürütülmesine etkili 

olan, yani davaya son veren bir taraf usul işlemidir. 

 

c. Feragatın Davalının Kabulüne Bağlı Olmaması 

 

Davadan feragat beyanının geçerli olabilmesi için, bunun davalı tarafından kabul 

edilmesine, bir başka deyişle davalının buna muvafakat etmesine gerek yoktur.509 Yargıtay 

da aynı görüşte olup, birçok kararında buna işaret etmiştir.510 

 

                                                 
508 Her ne kadar yukarıda (bkz. S. 20, vd.) davadan feragatin hukuku niteliği incelenirken, onun saf bir usul 
hukuku işlemi olmayıp karma karakterli bir hukuki işlem olduğu sonucuna varmış isek de, burada onun sadece 
usul hukuku işlemi olma niteliği incelenmektedir. Dolayısıyla bu konuda bir çelişki bulunmamaktadır. 
509Berkin, Tatbikatçılara Usul Hukuku Rehberi, s. 709; ANSAY, s. 180; E.Önen, Medeni Yargılama Hukuku, 
Ankara, 1979, s. 279;Soner, Kabul ve Sulhe Dair Bazı Sorunlar,  s. 446;H.F. Karagözoğlu, Danıştay 
Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Kabul, Ankara, 1975. 
510 “Davadan feragat davalının kabulüne bağlı değildir. Öyle ise davacı Fahriye’nin davasının vazgeçme 
sebebiyle reddi gerekirken, davacının delillerini değerlendirip boşanmaya hükmedilmesi usul ve kanun 
aykırıdır”. 2.HD 21.3.1985, 2487/2698,İKİD 1988/331, s. 5819, “Vazgeçme kesin hükmün sonuçlarını doğurur. 
Bunun için ayrıca karar verilmesi ve vazgeçmeyi karşı tarafın kabulü gerekmez” 3.HD 24.4.1979, 2757/2821 
,YKD 1979/10, s. 1415, Ayrıca bkz. 10. ND. 15.1.1983, 3424/4 ,YKD 1983/5, s. 715; 2.HD 16.5.1974, 
3135/3057 ,RKD 1974/9-12, s. 290; 2 HD. 7.2.1974, 623/714 ,İBD 1974/9-10, s. 573. 
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Davadan feragatın davalının duruşmaya gelmemesi halinde dahi yapılabilmesi onun 

davalının kabulüne bağlı olmadığının bir başka kanıtıdır. 

 

d.Feragatın Şarta Bağlı Olarak Yapılmaması 

 

Doktrinde büyük çoğunluk511 feragatın şarta bağlı olarak yapılamayacağını kabul 

etmekle beraber, bunun aksini savunan yazarlar da mevcuttur.512 Yargıtay da eski tarihli 

bir kararında513 şarta bağlı feragatın geçerli olduğunu kabul etmiş olmakla beraber, daha 

sonraki kararlarında feragatın şarta bağlı olarak yapılamayacağı içtihadında 

bulunmuştur.514 Danıştay’ın içtihadı da bu yöndedir.515 

 

Davadan feragat eden davacının iradesi ise, bu anlamda, hem esas haktan 

vazgeçmeye he de davaya son vermeye yöneliktir. Dolayısıyla feragat yenilik doğuran bir 

haktır. Yenilik doğuran hakların en önemli özelliklerinden biri ise, şarta bağlı olarak 

yapılamamalarıdır. Çünkü bu tür haklar kesinlik ve açıklık isteyen, bu sebeple de şarta 

yabancı olan haklardır.516 

 

Feragatın şarta bağlı olarak yapılamamasının bir diğer nedeni de, şarta bağlı olarak 

hüküm verilmemesidir. Esasen hükmün bir amacı da taraflar arasındaki uyuşmazlığı, bir 

tereddüte yer kalmayacak şekilde sona erdirmektir. Tarafların aralarındaki bir uyuşmazlığı 
                                                 
511 Berkin, Tatbikatçılara Usul Hukuku Rehberi, s. 711; Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders 
Kitabı, s. 491; Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s. 598; Karagözoğlu, Danıştay Yargılama 
Usulünde Davadan Feragat ve Kabul, s. 25 
512 “Masraflar hakkında karar verilmesi mahfuz tutulacak tarzda bir feragat de kabule şayandır”, Üstündağ, 
Medeni Yargılama Hukuku, s. 573 
513 “Yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesini isteyerek yapılan feragat şartlı bir 
feragattir. Bu şekilde yapılan bir feragatte dava konusu ortadan kalktığından yalnızca yargılama giderleri ve 
vekalet ücreti hakkında bir karar ittihazı gerekir” TD 18.6.1971, 3259/4716 (RKD, 1972/2, s. 163) 
514 “Terk sebebiyle açılan boşanma davasının yargılaması sırasında kocanın, (Eşinin eve dönmesi halinde onu 
eve kabul edeceği) yolundaki beyanı boşanma davasından vazgeçme niteliğinde sayılamaz. Zira şarta bağlı 
vazgeçme geçerli değildir. Davacının yukarıda belirtilen sözleri, onun davalıyı eve davet etmesinde ne derece iyi 
niyetli olduğunu göstermeye yöneliktir. Öyle ise mahkemece, isteğin esası hakkında toplanan delillere göre karar 
verilmesi gerekirken davacının yargılama sırasında tutanağa geçen sözlerine yanlış anlam verilerek davacının 
davasından vazgeçtiğinden söz edilerek davanın reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır”, 2 HD 
18.6.1985, 5742/6058 (YKD 1986/1, s. 35-36); aynı doğrultuda Yargıtay kararları için bkz. TD 18.6.1971, 
3259/4716 (RKD 1972/1, s. 63); KURU, C. III, s. 2574 dn. 130 ve s. 2575 dn. 135, 136’dak kararlar. 
515 “...ancak idare istinasnadan yararlanabilmesi için bu davadan vazgeçmesini istediğinden istisnadan 
yararlandırılması şartıyla davadan vazgeçtiğini bildirmiştir. Bir istisna hükmünden yararlanılıp yararlanılmaması 
vergi kanunlarında belirtilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunun tespitine bağlıdır. Kanuni şartlar tamamsa, 
istisnadan yararlanmanın bir davadan feragat şartına bağlanması düşünülemeyeceğinden sırf bu hususun yerine 
getirilebilmesi için ve idarece istisnadan yararlandırılması şartıyla davadan feragat edildiğini bildiren dilekçe ile 
davaya son verildiğinin kabulü mümkün görünmemektedir.” Danıştay 4. Dairesi’nin E.1993/2676, K.1993/5759 
sayılı kararı, DD.,sy.89, s.206. 
516 A.N.İNAN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, B. 3, Ankara, 1984, s. 40 
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mahkeme önüne getirmelerinin amacı, mahkemenin bu konudaki kararıyla hukuki 

durumlarının belirlilik kazanmasını sağlamaktır. Oysa bu amacı, şartın niteliği gereği 

yarattığı belirsizlik durumuyla da bağdaştırmak mümkün değildir. 

 

Diğer taraftan, şarta bağlı feragat geçerli olmamakla birlikte, davacının davasından 

şarta bağlı olarak feragat ettiğini (veya edeceğini) bildirmesinin bir sulh teklifi olduğu 

kabul edilmektedir.517 518 Eğer davalı bu teklifi aynen kabul ederse, taraflar arasında bir 

sulh anlaşması meydana gelecek ve bununla da dava, artık feragat nedeniyle değil, sulh 

nedeniyle sona erecektir.519 Davalı, şarta bağlı feragatı bir başka deyişle, sulh teklifini 

kabul etmezse, mahkeme, şarta bağlı olarak yapılmış olan feragatı hiç nazara almayacak ve 

davaya devam edecektir.520 

 

e.Feragattan Rücu Edilmemesi  

 

Doktrinde davacının, davadan feragat ettikten sonra, artık bu beyanından rücu 

edemeyeceği kabul edilmektedir. Davadan feragat, yenilik doğuran bir hakkın kullanılması 

niteliğindedir. Bu hakların bir özelliği de, bunları kullandıktan sonra artık rücu 

edilmemesidir. Bu haklar bir defa kullanılmakla tükenen, sona eren haklardır. Sona ermiş 

bir haktan dönmek ise, artık hak konusu ortadan kalktığı için söz konusu olamaz. 

Tarafların anlaşmaları veya hak sahibinin hakkı kullandıktan sonra bundan feragatı da 

durumu değiştirmez.521 

 

                                                 
517 Bkz. Kuru, C.III, s. 2575; Önen, Sulh, s. 33 
518 Örneğin davacının, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesi halinde davadan feragat edeceğini bildirmesi, 
bir sulh teklifidir. Zira, bu durumda davalıda belli bir fedakarlıkta bulunmuş olacaktır ki, bu ise sulhun en önemli 
şartlarından biridir. BKZ. Önen, Sulh, s. 27 vd. 
519 “Davacı, 29.9.1974 günlü bir dilekçe vererek muhakeme ve avukatlık masrafları ile mülzem olmamak kayıt 
ve şartıyla davasından feragat ettiğini bildirmiştir. Mahkemece, davacının davasından şartlı feragatine karşı 
davalıdan diyeceği sorularak davalının şartlı feragatı kabul etmesi halinde sonucuna (sulh’e) göre karar verilmesi 
gerekirken, davacının davadan (şartlı) feragat dilekçesi üzerinde durulmadan davacının isteğinin hüküm altına 
alınmasına karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır” 15. HD. 12.9.1979, 1566/1723 Yasa Hukuk Dergisi, 
1979/11, s. 1724-1725. 
520 “Son oturumda, davacı davasından şartlı olarak vazgeçmiş ve davalı şartları kabul etmemiştir. Bunun üzerine 
davacı (davalı vekili şartları kabul ettiği takdirde feragat talebimiz geçerlidir) demiştir. Böylece, feragat şartları 
kabul edilmediğinden ortada geçerli bir vazgeçmeden söz edilemez. Bu yönler düşünülmeden vazgeçmeden 
bahisle davanın reddine karar verilmesi doğru değildir”. 5 HD 19.6.1973, 11263/12333 (KURU, C. III, s. 2575, 
dn. 135) 
521 Önen, İnşai Dava, s. 29. 
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 Davacının feragattan dönme hakkı olduğu kabul edilirse, dönmeden dönmenin de 

kabul edilmesi gerekir ki, bu ise, davalının menfaatlerini ihlal ettikten başka hem davacının 

keyfiliğine yol açabilecek hem de hukuki istikrarı bozabilecektir. 

 

Feragat dilekçesinin ayrıca davalıya tebliğ edilmesine gerek yoktur. Çünkü, 

feragatın geçerli olabilmesi davalının kabulüne bağlı değildir. Bu nedenle, davacı da 

feragat dilekçesinin henüz davalıya tebliğ edilmediği gerekçesiyle feragattan 

dönemeyecektir.522 

 

Feragatın tamamlanabilmesi için, davacının feragat beyanının mahkemeye ulaşması 

yeterlidir ve davalının feragatı kabul etmesi şart değildir. Davanın açılmış sayılması ve 

dava açılmasının sonuçlarının doğması için dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi şart 

değilse, feragatın tamamlanması ve sonuç doğurabilmesi için de feragat dilekçesinin 

davalıya tebliğ edilmesi şart değildir.523 Feragat dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile 

feragat tamamlanır ve dava sona erer. 

 

f. Feragatın Kesin ve Açık Olması 

 

Davacının, davadan feragat ettiğine ilişkin beyanı, kesin ve açık olmalıdır.524 Bu, 

her şeyden önce feragatın, yenilik doğuran bir hak olmasının ve bu hakların da şarta bağlı 

olarak kullanılmamasının bir sonucudur.  

 

Davacı, davadan feragat etmekle aynı zamanda, dava dilekçesinin talep sonucu 

bölümünde istemiş olduğu haktan da feragat etmektedir. Dolayısıyla, feragat kesin hükmün 

hukuki sonuçlarını doğuracağı için (HUMK m. 95), davacı, aynı hakkını bir daha dava 

edebilme imkanını da kaybetmiş olacaktır. Yine, davacı davadan feragat ettiği takdirde, 

davayı kaybetmiş gibi yargılama giderlerini de ödemeye mahkum edilecektir. (HUMK m. 

95). 

 

                                                 
522 Fakat bazı yazarlar HUMK’nın 2494 sayılı Kanunla değiştirilmesinden önceki dönemde, o zamanki Yargıtay 
kararlarındaki eğilimine de uygun olarak, davalıya tebliğ edilmemiş olan feragatın henüz tekemmül etmemiş 
olacağını, dolayısıyla davacının feragattan rücu edebileceğini savunmaktadır. Bkz. Medeni Yargılama Hukuku 
Dersleri,  s. 352; Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 572. 
523 KURU, C.III, s. 2590 
524 Berkin, Tatbikatçılara Medeni  Usul Hukuku Rehberi, s. 711; Kuru , Hukuk Muhakemeleri Usulü El 
Kitabı, s. 599. 
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Dolayısıyla, davacının beyanından onun gerçek amacının davadan feragat etmek 

olup olmadığı açıkça anlaşılmalıdır. 

 

Nitekim, Yargıtay da birçok kararında feragatın açık olarak yapılması 

zorunluluğuna işaret etmiştir.525 

 

Feragat, tam veya kısmi olabilir. Yani davacı, talep sonucundan tamamen feragat 

edebileceği gibi, kısmen de feragat edebilir.526 Esasen, HUMK m. 94/3’deki “feragat ve 

kabul neticei talebin bir kısmı hakkında ise…” ibaresi ile, HUMK m. 151/2’deki 

“…davaya kısmen veya tamamen nihayet veren feragatı…” ibaresi de kısmi feragatın 

mümkün olduğunu ortaya koymaktadır. Talep sonucunun feragat edilen kısmı için 

uyuşmazlık sona erecek; talep sonucunun feragat edilmeyen kısmı hakkındaki uyuşmazlık 

ise son bulmuş olmayacak, bu kısım için yargılamaya devam edilecektir. 

 

Davadan kısmen feragat eden davacı, davanın feragat etmediği kısmını kazansa 

bile, mahkeme, davacıyı feragat ettiği kısma ilişkin yargılama giderlerini ödemeye 

mahkum edecektir (HUMK m. 94/2; m. 417/1) Çünkü davacı, feragat ettiği kısmı 

bakımından davada haksız çıkmış sayılacaktır (HUMK m. 94/1) 

 

Kısmi feragat da kayıtsız ve şartsız yapılmalıdır. Bu bağlamda, eğer davacı 

alacağının bir kısmından feragat ederken, aynı zamanda davalıdan da bir fedakarlık 

                                                 
525 “bir davada vazgeçmenin açık ve kesin sözlerle anlatılması ve davacının imzası ile pekiştirilmesi gerekir” 5. 
HD 14.5.1987, 8756/8915 YKD 1987/8, s. 1163); “İddia ve savunma yorumlanırken söze değil öze ve olayların 
olağan akışına ağırlık verilmesi gerekir. Davalı yetki itirazında bulunmuş davacı dilekçe ile, özellikle Usulün 
27.maddesinden de söz ederek dava dilekçesinin yetki yönünden reddiyle dosyanın yetkili mahkemeye 
gönderilmesini istemiştir. O halde duruşmada tutanağa geçen (ben bu davayı Finike’de açacağım, bu nedenle 
reddini isterim) şeklindeki beyan, mahkemenin, kabul ettiği gibi “davadan vazgeçme” şeklinde nitelendirilemez. 
Olayların akışı ve mantığı gözetilirse tutanağa yazılan sözlerin yetkisizlik kararı verilmesi amacına yönelik 
olduğu açıktır. Az önce belirtildiği gibi söze değil öze göre yorum zorunludur. Dava tenkise ilişkin olup, MK m. 
518 gereğince yetkili mahkeme ölenin son ikametgahı mahkemesidir. Esasen bu konudaki yetki kuralı kamu 
düzenini ilgilendirdiğinden re’sen gözetilir. Kaldı ki davalı da bir hatırlatmada bulunmuştur. Öyle ise dava 
dilekçesinin yetki yönünden reddi gerektiren davadan feragat sebebiyle esas bakımından reddedilmesi usul ve 
kanuna aykırıdır.” 2.HD 18.5.1976, 3944/4262 YKD 1977/10, s. 1369); “Mahkeme, davacının verdiği 2.6.1953 
günlü dilekçeye dayanarak davadan vazgeçildiği gerekçesiyle davayı reddetmiş bulunmaktadır. Bu dilekçenin 
sırf gayrimenkul üzerindeki tedbir kararının kaldırılması amacıyla verildiği ve esas davadan vazgeçmeyi 
kapsamadığı anlaşılmaktadır. Kaldı ki davacının isteği üzerine 18.5.1954 gününde gayrimenkul hakkında 
yeniden ihtiyati tedbir kararı verilmiş bu karara yapılan itirazlar da mahkemece reddedilmiştir. Bu durum ise de 
davacının. O dilekçe ile davadan vazgeçmeyi hedef tutmadığı belli olmaktadır” HGK 7.3.1962, 1/105-28 ABD 
1962/6, s.676-677); aynı doğrultuda kararlar için bkz. 1 HD 22.2.1979, 2021/1851 (YKD 1979/6, s. 773-774); 8 
HD. 16.5.1983, 5456/5515 YKD 1983/7, s. 1003-1004. 
526 Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 491; s. 491; Üstündağ, Medeni Yargılama 
Hukuku s. 573; Berki, “Sulh ve İbra”, Amme Dergisi, sy.12, 1962.s. 28. 
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yapmasını istiyorsa (yargılama giderlerini ödemesi gibi) bu takdirde kısmi feragat değil, bir 

sulh teklifi söz konusu olabilecektir. 

 

Mahkeme davacının beyanının feragat anlamına geldiğine kanaat getirmedikçe bu 

yönde karar veremez. Mahkemenin davacının davranışlarını veya beyanlarını 

yorumlayarak davadan feragat ettiği sonucuna varması mümkün değildir.527 

 

Davadan zımnen feragat de mümkün değildir. Davacının davadan feragat ettiği 

izlenimini verecek davranışlarına bakılarak davacının davasından vazgeçtiğine 

hükmedilemez.528 Ancak Danıştay bir kararında ara kararı yerine getirmeyen davacının 

davasından feragat ettiğine karar vermiştir.529Danıştay’ın 1981 yılında verdiği bu kararın 

feragat müessesesi ile uyuşmadığı ortadadır. Zira bu gibi durumlarda İYUK’nun 6. 

maddesi uyarınca “davanın açılmamış sayılmasına” karar vermek gerekecektir. Feragat 

kesin hüküm etkisine sahip ve dava konusu uyuşmazlığı sona erdiren bir beyan olduğuna 

göre ara kararın yerine getirilmemesi nedeni ile davadan feragat edildiğini kabul edilmesi 

mümkün değildir.530 

 

6.Davadan Feragatın Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması 

a. Feragat ve Davanın Geri Alınması 

HUMK m. 185/1’e göre, davacı davalının rızası olmaksızın davasını geri alamaz. 

Davacı ancak, davalının açık muvafakatı ile davayı geri alabilir. Buna davayı geri alma 

yasağı denilir.531 

                                                 
527 Danıştay 5. Dairesi bir kararında davadan feragatin açık ve anlaşılır bir şekilde yapılması gerektiğinden davalı 
idarenin davacının temyize konu kararın verildiği tarihten sonra kendi isteği üzerine... Üniversitesi Personel 
Daire Başkanlığı emrindeki şube müdürlüğü görevine atanarak 26.5.1997 tarihinde kuruluşla ilişkisini fiilen ve 
hukuken kestiğinden bahisle adı geçenin böylece bakılan davadan zımnen feragat ettiği yolundaki iddiasının 
yerinde görülmediğine karar vermiştir. Danıştay 5. Dairesi’nin E.1997/2879, K.1998/2170 sayılı kararı, DD., 
sy.99, s.241. 
528 Danıştay 3. Dairesi bir kararında davacının feragat isteğinde bulunup bulunmadığının tam olarak 
anlaşılamamsı halinde bir ara karar ile davacıdan davasından feragat edip etmediğini,şayet feragat edecekse bunu 
mahkemeye hitaben yazacağı bir dilekçe ile yapması gerektiğini sorup gelecek cevaba göre hareket edilmesi 
gerektiğine karar vermiştir. Danıştay 3. Dairesi’nin E.1984/654, K.1984/3068 sayılı kararı. Benzer yönde 
Danıştay 11. Dairesi’nin 16.2.2005 tarih ve E.2002/259, K.2005/680 sayılı kararı, DD., sy.110. 
529 “...Dosyanın incelenmesinden, davacıya tebliğ edilen ara kararı gereğince 30 gün içerisinde yerine 
getirilmediği ve herhangi bir cevap verilmediği anlaşıldığından yukarıda açıklanan kanun ve nizamname 
hükümleri uyarınca davacı idarenin davasından feragat etmiş sayılmasına, ortadan kalkmış bulunan dava konusu 
hakkında karar verilmesine yer olmadığına 23.9.1981 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.” Danıştay 9. 
Dairesi’nin 23.9.1981 tarih ve E.1980/3734, K.1981/4242 sayılı kararı, DD., sy.46-47, s.340-341. 
530 Melikşah Yasin, “İdari Yargılama Usulünda Davadan Feragat ve Davayı Kabul”, EHFD, C.VIII, sy.3-4, 
s.164. 
531 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s. 352 
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Ancak, davanın geri alınması, davadan feragatten iki bakımdan farklıdır. Birinci 

olarak, davanın geri alınması halinde davacı, talep sonucundan ve dolayısıyla hakkın 

özünden feragat etmemektedir. Davacı sadece, davasını geri almakta ve onu tekrar ileride 

açabilme hakkını saklı tutmaktadır.532 

 

Oysa, davadan feragat halinde davacı, talep sonucundan ve dolayısıyla esas haktan 

da feragat etmektedir. Bu nedenle esas hakkın tekrar dava konusu yapılması imkanı da 

ortadan kalkmaktadır. 

 

İkinci olarak, davanın geri alınması davalının muvafakatine bağlı olduğu halde; 

davadan feragat edilebilmesi için davalının muvafakati gerekli değildir. 

 

Davadan feragat edilebilmesi için, davalının muvafakati gerekli değildir. Çünkü, 

davadan feragat eden davacı, aynı zamanda esas haktan da feragat ettiği ve dolayısıyla bu 

hak sona erdiği için, söz konusu hakkın ileride tekrar dava konusu yapılması mümkün 

olmayacaktır. Dolayısıyla burada, davalının menfaatlerini ihlal eden bir durum söz konusu 

değildir. Çünkü tekrar dava edilebilme ihtimali mevcut değildir.533 

 

b. Feragat ve Kabul 

 

HUMK’nun 92.maddesine göre kabul, “iki taraftan birinin diğerinin neticei talebine 

muvafakat etmesidir”. Aslında kanunun bu maddesinde her ne kadar “iki taraftan birinin” 

ibaresi yer almakta ise de, kabul, ancak davalı tarafından yapılabilir. Çünkü, davayı kabul 

etme yetkisi, ancak kendisine karşı dava açılmış olan kişiye, yani davalıya ait olabilir. 

Ancak, davalı da davacıya karşı bir karşılık dava açmış ise, davacının (yani karşılık 

davanın davalısının) da bu karşılık davayı kabul edebileceği doğaldır. 

                                                 
532Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 706; Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku 
Dersleri,  s. 350; Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 294 
533 Davacının, duruşmadaki “tescil talebini atiye terk edip bu konudan feragat ettiğine” ilişkin beyanı davayı 
takipten vazgeçme (sarfınazar) niteliğinde olup bu husus davalının açık muvafakatına bağlıdır”. 8. HD 
16.5.1983, 5465/5515 YKD 1983/7, s. 1007); “Davacı vekilinin keşif sırasında, tescil talebini atiye terk 
ettiklerini ve bu bölümden feragat ettiklerine” ilişkin açıklaması, davayı takipten vazgeçme biçiminde 
değerlendirilmelidir” HGK 14.9.1986, 8-81/517 YKD 1987/10, s. 1451; “Davacı taşınmaz orman sınırları dışına 
çıkarıldığında tescil davası açmak hakkı saklı kalmak koşuluyla davadan vazgeçtiğini açıklamış, davalı koşullu 
vazgeçmeyi kabul etmediğini bildirmiştir. Bu halde davacının açıklaması davayı geri alma niteliğinde olup, 
davalı buna rıza göstermediğine göre davaya devam edilmelidir” 8. HD 25.5.1981, 5839/6003 YKD 1981/9, s. 
1143. 
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Bir diğer farklılık, her davadan feragat ederek davaya son vermek kural olarak 

mümkün iken, kabulde bu imkanın her zaman mevcut olmamasıdır. Bir başka deyişle, 

feragat, tarafların iradelerine tabi olmayan, yani tarafların dava konusu üzerinde serbestçe 

tasarruf yetkilerinin bulunmadığı hallerde dahi mümkündür. Oysa, tarafların dava konusu 

üzerinde tasarruf yetkilerinin bulunmadığı davalarda, davalının davayı kabul etmesi davayı 

sona erdirmez.534 

 

Feragatın kabulden farklı olarak, tarafların iradelerine tabi olmayan davalarda dahi 

mümkün olmasının sebebi, herkesin hakkını dava etmekte serbest olması ve dolayısıyla 

kimsenin hakkını dava etmeye mecbur tutulamamasıdır (bkz. Anayasa. m. 31; HUMK, 

m.79)535 

 

Kabulün, feragattan bir diğer önemli farkı da, yargılama giderleri bakımındandır. 

Şöyle ki, feragat ve kabul eden taraf, yargılama giderlerini ödemeye mecburdur (HUMK 

m. 94/1). 

 

Ancak, kabul eden taraf, hal ve vaziyeti ile aleyhine dava ikame edilmesine 

sebebiyet vermemiş ve ilk celsede davacının iddiasını kabul etmiş ise, artık yargılama 

giderlerinden sorumlu tutulamaz (HUMK m. 94/2). Bu halde yargılama giderlerinden 

davacı sorumlu olacaktır.536 

 

İstisnai bazı hallerde, feragat davayı sona erdirmez. Mahkeme, davacının feragat 

beyanına rağmen davaya devam etmekle yükümlüdür.  

 

Bir hakime karşı açılan tazminat davası haksız görülürse, davacı, davalı hakimin bu 

haksız tazminat davası nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararı ödemeye mahkum edilir 

(HUMK m. 576/II). 

 

                                                 
534  Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 498; Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku 
Dersleri , 354-355 
535 Berkin, Tatbikatçılara Medeni  Usul Hukuku Rehberi, s. 712. 
536 “Davalının vekalet ücreti ve yargılama giderlerinden sorumlu olması için hal ve durumu itibariyle aleyhine 
dava açılmasına sebebiyet vermemiş ve ilk oturumda davayı kabul etmiş olması gerekir. HUMK’nun 
4.maddesinde yer alan bu iki koşul birlikte gerçekleşmedikçe davalı yargılama giderleri ile sorumlu olur”. HGK 
17.11.1973, 4/133-892,İKİD 1974/159, s. 2657. 



 174

İşte, hakime karşı haksız tazminat davası açan davacı bu davayı kaybedeceğini 

anlayınca, davadan feragat etmek suretiyle davaya son verip, hakime tazminat ödemeye 

mahkum edilmekten kurtulmak isteyebilir. Buna engel olmak için, davacının tazminat 

davasından feragat etmesinin hukuki bir değerinin olmadığı kabul edilmektedir. Yani, 

mahkeme, feragata rağmen davaya devam etmekle yükümlüdür.537 

 

Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’de bir kararında, isabetli olarak, aşağıdaki gerekçelerle, 

davacı davadan feragat etse dahi, bu feragatın hukuki bir değerinin bulunmadığına ve 

mahkemenin feragata rağmen davaya devam etmesi gerektiğine karar vermiştir.538 

 

Kural olarak, (tarafların dava konusu üzerinde tasarruf yetkisi bulunmasa bile) her 

davadan feragat edilebileceği belirtilmişti. Hiç kimsenin dava açmaya zorlanamayacağı 

gibi, açmış olduğu bir davayı sonuna kadar takibe de zorlanamayacağı ilkesinin bir sonucu 

olarak, davacı boşanma davasından feragat edebilir. Ancak, aynı ilke, boşanma davasının 

kabulü hakkında uygulanamaz. 

 

7. Davadan Feragatın Konusu 

 

Davadan feragatın konusu, davacının dava dilekçesinde açıkça belirtmek zorunda 

olduğu (HUMK m. 179/3) “talep sonucu’dur”. Bir başka deyişle, davadan feragat ile 

davacı, dava dilekçesindeki talep sonucundan vazgeçmektedir. Esasen, HUMK m. 91’e 

göre de feragat, “iki taraftan birinin (davacının) neticei talebinden vazgeçmesidir”. 

 

8. Davadan Feragatın Şekli  

 
                                                 
537 Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 708; Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku 
Dersleri , s. 109; Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 723; A. Kılıçoğlu, “Hakimlerin 
Hukuki Sorumluluğu”, AÜHFD, 1973/XXX/1-4, s. 261; Kuru, “Davalının da Görevli veya Yetkili Mahkemeye 
Başvurmak Hakkı Var Mıdır?”, ABD, 1967/6, s. 899 
538 “Usulün 576.maddesinin asıl amacı, bir taraftan tazminat davası ile yasaların açıkça emrettiği ve meslek 
kurallarının gerektiğinden başka türlü davrandığı ileri sürülen hakimin kamu önünde sarsılan durumunu açıklığa 
kavuşturmak, böylece kaza ödevi gibi önemli bir görev yapan kişi için gerçeğe uygun bir kanı doğmasını 
sağlamak, diğer taraftan bu dava yüzünden tedirgin edilmiş, bizar olmuş, görev yerinde itibarı zedelemiş ve iç 
huzuru sarsılmış olan hakimin bir külfete katlanmaksızın korunmasını temin etmektedir. Az önce açıklanan 
konuluş amacının bir sonucu olarak bu maddede yer alan tazminat mahkemece doğrudan doğruya göz önünde 
tutulacak, davalı hakimin bir karşılık dava açmasına hatta bir dilekçe bulunmasına dahi yer kalmadan hüküm 
altına alınacaktır. Bu nedenle davacı tazminat davasından feragat etse bile, bu feragatın hukuki bir değeri yoktur, 
mahkemenin feragata rağmen tazminat davasını sonuçlandırılması (karara bağlaması) gerekir.” 4. HD 11.4.1966, 
2611/4318 (4 HD’nin seçilmiş son içtihatları, ABD 1966/6 sayısının eki, s. 25-26); ayrıca bkz., HGK 6.4.1983, 
12/963-335 RG 27.4.1983, sayı 18059, s. 49-52. 
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Mahkeme huzurunda yapılan feragatlar, kanun tarafından bir geçerlilik şekline tabi 

tutulmuştur. Kanunun öngördüğü şekilde yapılmamış olan feragatlar geçerli değildir.539 

Yani bu şekil şartı, feragatın hem hukuki varlık kazanabilmesinin hem de hükümlerini 

doğurabilmesinin temel şartını oluşturmaktadır.  

 

Mahkeme huzurunda yapılan feragatlar sözlü ve yazılı olmak üzere iki şekilde 

gerçekleştirilebilirler. 

 

Davacı, davadan feragat ettiğine ilişkin irade beyanını duruşmada sözlü olarak 

açıklayabilir. (HUMK m. 93). Bu durumda, davacının (kısmen veya tamamen) feragat 

beyanı duruşma tutanağına yazılır (HUMK m. 151/2) ve tutanağı feragata ilişkin bölümü, 

davacının önünde yüksek sesle okunarak, kendisine imza ettirilir (HUMK m. 151/5). 

Feragat beyanının davacıya okunduğunu ve ondan sonra imza ettirildiğinin de tutanağa 

yazılması zorunludur. Bu şartlara uymayan feragat beyanı geçersizdir.540 Davalının 

duruşmaya usulüne uygun biçimde çağrıldığı halde gelmediği duruşmada da, davacı sözlü 

olarak davadan feragat edebilir. Bu feragat beyanı da m. 151/5 hükmüne göre tutanağa 

geçirilip davacıya imza ettirilmekle tamamlanır. Çünkü, davacının tek taraflı feragat 

beyanının, usulüne uygun biçimde, mahkemeye bildirilmesi ile feragat tamamlanır. Bunun 

için davalının kabulu gerekli değildir.541 

 

Keşif sırasında yapılan, keşif tutanağına yazılan ve davacıya okunarak imza 

ettirilen feragat da geçerlidir.542 

                                                 
539Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,  , s. 491; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul 
Hukuku Rehberi, s. 709; Kabul hakkında aynı görüş için bkz.,. Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Kabuller”,  s. 110. 
540 “Açılan davada ancak HUMK’nun 93 ve 151’inci maddelerinde yazılı şekil ve merasim dairesinde feragat 
olunabilir. Bu şekilde ve merasim dışında davadan feragat olunamaz”. İBK, 16.5.1951, 6/19-3 (RG 18.8.1951, 
sayı 7888); “Zabıtnamede davacı vekilinin feragatına taalluk eden kısmın okunarak kendisine imza ettirildiği 
yazılı değildir. Şekil bakımından bu feragat geçerli sayılamaz” 5. HD 17.1.1966, 6288/207 (SİD 1966/220, s. 
207-208); !Feragat beyanının tutanağa geçirilmesi ve okunduktan sonra feragat eden tarafından onanması 
lazımdır. Bu husus geçerlik şartıdır. Bu davacı vekili davadan vazgeçtiğini eylemiş ve vekaletnamesinde buna 
yetkisi bulunduğu anlaşılmış ise de, az önce açıklandığı gibi bu irade beyanı kendisine, tasdik ettirilemediği 
cihetle geçerli bir feragatten söz edilemez.” 2. HD 28.9.1973, 5839/5354 ABD 1973/6, s. 1198); aynı doğrultuda, 
5. HD, 28.1.1974,  341/375 YKD 1973/3, s. 48; 5. HD 16.4.1976, 3068/4582 YKD 1977/8, s. 1088; 2.HD 
26.10.1973, 6280/6117,ABD 1974/1, s. 89. 
541 “Davalı tarafın yokluğunda duruşma zaptına geçirilerek imzalanan feragat beyanı geçerli olup, ayrıca, davalı 
tarafa tebliğine gerek bulunmamasına göre, bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir”. 3. HD 28.9.1976, 
4973/6022 (RG. 14.11.1976, sayı 15763, s. 3) 
542 “Keşif sırasında tarafların sulh oldukları ve sulh şartlarını taşıyan beyanlarını imzaladıkları, keşif tutanağı ile 
saptanmıştır. Gerçi keşif tutanağında sulh ve feragat şartlarının okunarak imza ettirildiği yazılı değildir. Ancak 
ne keşif sırasında, ne keşiften sonraki celselerde ne de temyiz dilekçesinde davalının sulhun geçersizliğine, 
tutanağın okunmadan imza ettirildiğine değinen herhangi bir itirazına tesadüf edilmemiştir. Şu hale göre, 
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 Davacı, duruşma sırasında, mahkemeye vereceği bir dilekçe ile de davasından 

feragat edebilir. Bu halde, yapılan feragatın geçerli olabilmesi için, feragat beyanının 

duruşma tutanağına geçirilmesine ve davacıya imza ettirilmesine gerek yoktur. Çünkü 

duruşma tutanağına eklendiği belirtilen yazılı belgelerin içeriği de, tutanak metni 

hükmündedir (HUMK m. 151/3; m. 156). Böyle bir feragat dilekçesinin mahkemeye 

verildiğinin tutanağa yazılması yeterlidir.543 

 

 Davacının dilekçe ile  feragat ettiği duruşmada, davalı hazır olmasa bile, 

davacının feragat dilekçesi verdiğinin duruşma tutanağına yazılması ile feragat 

tamamlanmış sayılmalıdır. 

 

Davacı, duruşma dışında davasından feragat etmek isterse, mahkemeye vereceği bir 

dilekçe ile davadan feragat edebilir (HUMK m. 93). Ancak, davacının duruşma dışında 

vermiş olduğu feragat dilekçesinin altına, hakim tarafından imzanın davacıya (veya yetkili 

vekiline) ait olduğu yolunda şerh verilmesi gerekir.544 

  

 Eğer davacı, feragat dilekçesini, davanın görüldüğü mahkeme dışında bir 

mahkeme aracılığı ile gönderiyorsa, bu mahkemenin, feragat dilekçesini veren kişinin 

gerçek davacı olduğuna dair dilekçe altına şerh vermesi, ondan sonra feragat dilekçesini 

davaya bakan mahkemeye göndermesi gerekir. 

  

9. Davadan Feragatın Zamanı 

 

                                                                                                                                                         
davalının sulh şartlarını bilerek ve isteyerek imzaladığı, iradesine uygun olduğunu kabul etmek zorunludur”. 
HGK 320.10.1970, 7/145-738 İKİD, 1971/288, s. 1031-1034. 
543 “Yalnız, feragat eden okuma bilmiyorsa, feragat dilekçesinin mahkemede kendisine okunması ve bunun 
tutanağa yazılması gerekir. “ Feragat dilekçesindeki parmak izine karşı bir itiraz vaki olmadığına, feragat 
dilekçesinin okunduğu duruşma tutanağına yazıldığına, bu suretle davacının dilekçe ve muhtevasını bildiği veya 
öğrendiği belli olduğuna göre, mahkemece feragat nedeni ile davanın reddine karar verilmesi doğrudur.” 1. HD 
3.5.1976, 4579/4651. 
544 “Davadan vazgeçme ile ilgili dilekçe davacı ve vekilinin hazır bulunmadığı oturumda okunmuş ve feragat 
sebebi ile dava reddolunmuştur. – Davacı duruşmada bulunmadığına, davalı davayı takip ettiğine ve evvelce 
davacıya gıyap kararı tebliğ edilmemiş olduğuna göre, masraf davalı tarafından alınarak davacıya gıyap kararı 
tebliğ icap ederken bu usuli işlem yapılmadan davanın reddedilmiş olması hükmün neticesine tesir eden bir usul 
hatası olup bozmayı gerektirir. – Davacı duruşmada bulunarak feragat dilekçesini teyit etmemiş, dilekçenin onun 
tarafından verildiği de tevsik olunmamıştır. Davacı temyiz dilekçesinde feragat dilekçesinin kendisi tarafından 
düzenlenmediğini açıklamıştır. Davacıya aidiyeti kesin şekilde tespit olunmadan ve geçerli bir feragat bulunup, 
bulunmadığı araştırılmadan, davanın feragat sebebi ile reddedilmesi, usul ve kanuna aykırıdır.” 2. HD 22.2.1973, 
934/1053 YKD, 1973/12, s. 483-484. 
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Davadan feragatın ne zamana kadar yapılabileceğine dair HUMK’nda açık bir 

hüküm bulunmamaktadır. 

 

Ancak, feragat davaya son veren bir taraf işlemi olduğuna göre, ortada bir dava 

bulunduğu sürece, feragatın yapılması mümkün olacaktır. Dolayısıyla, dava açıldıktan 

sonra (dava hakkında verilen hüküm kesinleşinceye kadar) davadan feragat 

edilebilecektir.545 

 

Dava, kural olarak, dava dilekçesinin mahkeme kalemine kaydı tarihinde açılmış 

sayılır. Dolayısıyla, bir davadan en erken davanın açıldığı andan, yani kural olarak dava 

dilekçesinin esas defterine kaydedildiği andan sonra feragat edilebilir. Bu nedenle davacı, 

dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesinden önce de, davadan feragat edebilir. Çünkü 

dava, dava dilekçesinin davalıya tebliğ anında değil, daha önce, yani dilekçesinin esas 

defterine kaydı tarihinde açılmıştır. Dolayısıyla, ortada feragat edilebilecek bir dava vardır. 

 

Hükmün verilmesinden sonra da (hüküm kesinleşinceye kadar) davadan feragat 

edilebilir. Davacı hüküm henüz temyiz edilmeden önce (temyiz süresi işlemeye 

başlamadan önce veya temyiz süresi içinde) davadan feragat ederse, davanın feragat 

nedeniyle sona erdiğini tespit etme yetkisi, Yargıtay’a değil, hükmü veren mahkemeye ait 

olmalıdır.546 

 

Çünkü, ihtilaf nerede derdest bulunuyorsa, feragatın da o mercide açıklanması 

gerekir. Bu sebeple kanun yoluna müracaattan önce feragat yine mahalli mahkemede 

açıklanmalıdır.547 

  

 Yargıtay’a göre de, hüküm verildikten sonra (temyiz edilmeden önce) davadan 

feragat edilmesi halinde mahkemenin yeniden duruşma açmasına gerek yoktur. Mahkeme 

evrak üzerinden davanın feragat nedeniyle reddine karar verir.548 

                                                 
545 Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 490; Karafakih, Hukuk Muhakemeleri Usulü 
Esasları,  s. 234; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 711; Soner, Feragat, Kabul ve Sulhe 
Dair Bazı Sorunlar,s. 442; “Hükmen önde davadan vazgeçilebileceği gibi, hüküm verildikten sonra 
kesinleşinceye kadar da davadan vazgeçmek mümkündür”, HGK. 21.10.1981, 2-551/683 YKD 1982/4, s. 469-
470. 
546 Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 711; Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 
572;  
547 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.572 
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10.Kanun Yoluna Başvurulmasından Sonra Davadan Feragat 

a.Temyiz Aşamasında 

 

Davacının, temyiz aşamasında da davadan feragat edebileceği gerek doktrin549 

gerekse Yargıtay550 tarafından kabul edilmektedir. 

 

Gerçekten, temyiz aşamasında yapılan feragat da, eğer şartlar yerine getirilmişse 

tıpkı ilk derece mahkemesinde yapılan feragat gibi, mahkeme içi feragat niteliği taşır.  

 

Hüküm temyiz edildikten sonra davadan feragat edilmesi halinde, dava dosyası 

henüz Yargıtay’a gönderilmemiş yani mahkemede ise, davanın feragat nedeniyle son 

bulduğunu tespit etme yetkisini gene hükmü veren mahkemeye ait olması gerekir.  Yani bu 

halde, dava dosyasının Yargıtay’a gönderilmesine gerek yoktur. 

 

Fakat Yargıtay, bu halde dava dosyasının Yargıtay’a gönderilmesi ve hükmü veren 

mahkemenin ancak Yargıtay’ın bozma kararı üzerine davanın feragat nedeniyle reddine 

karar verebileceği görüşündedir. 

 

Davacının, dosyasının Yargıtay’a gönderilmesinden sonra (temyiz incelemesi 

sırasında) davadan feragat etmesi halinde de, Yargıtay, mahkemeye red kararı verme 

imkanı tanımak için, hükmü (davadan feragat edilmiş olması nedeniyle) bozmakla 

yetinmektedir.551 

                                                                                                                                                         
548 “Boşanmaya karar verilmiş, hüküm henüz kesinleşmeden (temyiz edilmeden) davacı davasından vazgeçmiş, 
bu durum karşı tarafa tebliğ olunmuş ve evrak üzerinde inceleme yapılarak boşanma kararı kaldırılıp dava 
reddedilmiş, hükmü davalı temyiz etmiştir. Davadan vazgeçme kesin bir hükmün sonuçlarını doğurup davalının 
kabulüne de bağlı değildir. Hakimin görevi bu durumu tespit etmektir. Bu itibarla duruşma yapılması 
zorunluluğu yoktur. Duruşma dışında vaki feragat üzerine mahkemece yapılacak iş evrak üzerinde inceleme 
yapılarak boşanma ile ilgili hükmü ortadan kaldırmak ve davanın reddine karar vermekten ibarettir. Mahkemenin 
takip ettiği usul de, az önce açıklanan şekilde olduğundan bu yöne değinen temyiz itirazları yerinde değildir.” 2 
HD. 7.2.1974, 623/714 . 
549 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 571; ; Berkin,Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 711. 
550 “Medeni Kanunun 134/. Maddesi uyarınca oluşan boşanma kararları kesinleşinceye kadar davacının davadan 
feragat yetkisi bulunduğu kabul edilmelidir”. HGK 16.10.1991, 2-465/493 YKD 1992/2, s. 170-173); 
“Mahkemece boşanmasına karar verilen davacı, temyiz dilekçesiyle davasından vazgeçebilir. Bu durumda 
davanın reddi gerekir”, 2 HD. 9.10.1979, 6870/7084, ABD, 1980/1, s. 58. 
551 “Davadan feragat kesin bir hükmün sonuçlarını doğurur. Davacı taraf temyiz aşamasına davadan feragat 
ettiğinden, bu feragat karşı tarafın kabulüne bağlı bulunmadığından hükmün bozulmasına ve mevcut feragat 
gereğince işlem yapılmak üzere dosyanın mahalline gönderilmesine karar vermek gerekmiştir. Temyiz olunan 
hükmün yukarıdaki nedenlerle mahalli mahkemece davanın reddine karar verilmek üzere bozulmasına karar 
verildi” 4. HD. 19.12.1985, 9159/10179,Yasa Hukuk Dergisi, 1986/10, s. 1427-1428; “Hükümden sonra vaki 
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 Yargıtay’ın, hükmü bozma yerine “feragat nedeniyle davanın son bulduğuna” 

biçiminde değiştirerek veya düzelterek onama yolunu seçmesinin, daha doğru olacağı 

söylenebilir. Nitekim Yargıtay da bir olayda bu şekilde karar vermiştir.552 

 

b. Karar Düzeltme Aşamasında 

 Davacı, karar düzeltme aşamasında da, davadan feragat edebilir. Çünkü, 

hüküm henüz kesinleşmemiştir. Hüküm kesinleşinceye kadar davadan feragat 

edilebileceğine göre, bu aşamada da feragat caizdir.  

 

 Öte yandan, davacı henüz karar düzeltme yoluna başvurmadan önce davadan 

feragat ederse, davanın feragat nedeniyle sona erdiğini tespit etme yetkisinin, Yargıtay’a 

değil, hükmü veren mahkemeye ait olması gerekir.  

 

c. Hükmün Bozulmasından Sonra Davadan Feragat 

 

 Davacı, hükmün Yargıtay tarafından bozulmasından sonra, fakat mahkemece 

direnme kararı verilmesinden önce de davasından feragat edebilir. Bu durumda mahkeme 

artık direnme kararı veremez, davanın feragat nedeniyle son bulduğuna karar vermekle 

yetinmelidir.553  

 Ancak davacı, mahkemenin direnme kararından sonra da (direnme kararı 

kesinleşinceye kadar) davadan feragat edebilir.554 

                                                                                                                                                         
olan davadan vazgeçme olayı karşısında, temyiz incelemesi yapılamaz. Mahalli mahkemenin vazgeçme 
hakkında bir karar verebilmesi için, temyiz konusu hükmün bozulması gerekir” 8. HD. 31.3.1967, 7317/1574, 
aynı doğrultuda; HGK 16.11.1966, 2/1438-290 İKİD 1966/71, s. 4914-4915; 3. HD 27.9.1974, 1992/2183 ABD 
1977/3, s. 445. 
552 “Dava boşanma davası olup, dava reddedilmiş, davacı hükmü temyiz etmiş, temyiz dilekçesinde davadan 
vazgeçmiştir. Bu bakımdan konusu ortadan kalkan dava reddedilmek için hükmün düzeltilerek onanması uygun 
düşer. Temyiz edilen kararın hüküm fıkrasının çıkarılmasına ve yerine (Davacı davasından vazgeçtiği için 
davanın reddine) sözlerinin yazılmasına ve kararın düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına karar verildi” 2. HD 
13.6.1977, 4721/4847 YKD, 1977/199, s. 5449. 
553 “Davacı bozmayı müteakip (direnme kararı verilmeden önce) davasından vazgeçtiğini beyan ederek buna dair 
zaptı imzasıyla tevsik eylemiş ve feragat edilen bir davanın yürütülmesi caiz bulunmamış ve mahkemece 
yapılacak iş feragat sebebiyle davanın reddine karar verilmesinden ibaret bulunmuş olmakla son hükmün 
(direnme kararının) dahi bu sebepten bozulmasına karar verildi”. HGK 16.5.1956, 7/4745 ,Bilge, Önen, Medeni 
Yargılama Hukuku Dersleri,  s. 352; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 711. 
554“Tescil davacısının yararına olan direnme kararı davalı Hazine ve Belediye vekilleri tarafından temyiz 
edildikten sonra, davacıya atfedilen 24.6.1967 tarihli dilekçede davadan vazgeçildiğini bildirilmiş, asliye 
mahkemesince 27.10.1967 tarihli tutanak ile sözü geçen dilekçe tevsik edilmiş olmasına göre davadan vazgeçme 
dilekçesi karşısında gerekli karar verilmek üzere direnme kararının bozulması gerekmiştir” HGK 18.11.1967, 
8/437-546,İKİD, 1698/3-4, s. 24-26) 
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 Yukarıda da belirtildiği gibi, ancak hüküm kesinleşinceye kadar davadan 

feragat edilebilir; hüküm kesinleştikten sonra davadan feragat edilemez. 

 

 Çünkü, hükmün kesinleşmesi ile dava kesin olarak son bulacak, diğer bir 

deyişle artık ortada derdest bir dava kalmayacaktır. Derdest olmayan bir davadan ise, 

feragat mümkün değildir.  

 

d. Yargılamanın Yenilenmesi Halinde Davadan Feragat 

 

 HUMK’nun 449.maddesinde belirtildiği ve bir içtihadı birleştirme kararında 

da555 açıklandığı gibi, yargılanmanın yenilenmesi556 yeni bir dava şeklinde mahkeme 

önüne getirilmekte ve normal dava usulüne uygun olarak incelenmektedir. Yani 

yargılamanın yenilenmesi için bir dava açılması gerekir. Bu dava sonunda, ya yeni bir 

karar verilir ya da eski karar yerinde bulunarak onanır. 

 

 Yargılamanın yenilenmesi davasını açan davacının, bu davadan feragat 

edebilmesi gerekir. Çünkü, bir davadan feragat edilebildiğine göre, yargılamanın 

yenilenmesi davasından feragat da mümkün olmalıdır.557 558 

 

 Davadan feragatın söz konusu olduğu hallerde, dava feragat ile son bulur. 

Yani, feragat beyanının yapılması ve bunun tutanağa geçirilerek usulüne uygun şekilde 

imzalanması ile dava son bulur(HUMK m. 151). Mahkemenin burada gerçek anlamda bir 

hüküm ile davaya son vermesi mümkün değildir. Çünkü, davadan feragat halinde, dava bir 

taraf usul işlemi ile son bulmaktadır. Mahkemece, burada yapılması gereken şey, sadece, 

davanın feragat nedeniyle son bulduğunu tespit ve tevsik ederek, davacıyı yargılama 
                                                 
555“…İadei muhakeme talebinin de bir dava olduğu mezkür kanunun 449.maddesinde açıkça belirtilmiştir…” 
İBK 23.5.1956, 8/9 (RG 11.8.1956, s. 9376) 
556 Yargılanmanın yenilenmesinin niteliği hakkında geniş bilgi için bkz. R.Arslan, Medeni Usul Hukukunda 
Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara, 1977, s. 38 vd. 
557 Arslan, Yargılamanın Yenilenmesi, s. 138; “Yargılamanın yenilenmesi safhasında mahkeme içi sulh 
yapılmasını engelleyici hiçbir sebep mevcut değildir”; “Yargılamanın yenilenmesi istemi de bir davadır ve 
davadan feragat ve kabul kesin bir hükmün hukuki sonuçlarını doğurur. Bu nedenle yargılamanın yenilenmesi 
isteğine ilişkin davada dahi, davaların kabulleri göz önünde bulundurulmalıdır” 20. HD 21.11.1996, 
10446/14481 YKD 1997/2, s.256-257. 
558 Yargılamanın yenilenmesini isteme hususunda özel yetkiye sahip olması gereken vekilin, bu isteminden 
vazgeçebilmesi için de ayrıca bir özel yetki alması gerekir. Çünkü, özel bir yetkiye dayanarak yargılamanın 
yenilenmesi davası açan vekil, o davayı yürütme yetkisi almıştır. Bağımsız bir dava olan yenileme davasından 
vazgeçme de temsil edilenin bilgisi dışında yapılamaz. Bkz, ARSLAN, Yargılamanın Yenilenmesi,  s. 139 
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giderlerine mahkum etmekten ibarettir. Mahkemenin yapacağı bu tespit işlemi ise, bir 

yargısal tasarruf değildir. Çünkü, dava, mahkemenin bir hüküm vermesine gerek olmadan, 

bizzat feragat beyanı ile sona ermiştir. Şu halde, mahkemenin alelade bir formalite işlemi 

olarak bu hususu tespit ile yetinmesi yeterli olacaktır.559  

 

 HUMK m. 95/1’e göre, “feragat ve kabul kat’i bir hükmün hukuki neticelerini 

hasıl eder”. İİK’nun 38.nci maddesine göre ise, “mahkeme huzurunda yapılan sulhler, 

kabuller….ilamların icrası hakkındaki hükümlere tabidir”. Çünkü eğer davayı bizzat 

feragat ve kabulün değil de, mahkemenin, feragat veya kabul dolayısıyla davanın konusuz 

kaldığına ve bu nedenle reddine ilişkin bir kararı sona erdirmiş olsaydı, bu hüküm zaten bir 

ilam teşkil edecek ve İİK’nin ilamların icrası hakkındaki hükümlerine göre infaz 

edilebilecekti. Bu durumda kabulün (ve feragatın) İİK m. 38’de ilam niteliğinde bir belge 

olarak kabulünün ve tıpkı ilamlar gibi icra edilebileceğinin ayrıca belirtilmesinin anlamı ve 

gereği olmayacaktı.560 

 

 Aynı şey, HUMK m. 95/1 için de söz konusu olacaktır. Feragat ve kabulden 

sonra dava, mahkemenin bir hükmüyle sonuçlanmış olsaydı, bu ilam, normal olarak kesin 

hüküm teşkil edeceğinden, 95’nci maddede feragat ve kabulün kesin hükmün sonuçlarını 

hasıl ettiğini bir kere daha belirtmek gereksiz olacaktı.561 

 

 Dava hükümle değil de, bizzat tarafların feragat ve kabul beyanlarıyla sona 

erdiği içindir ki, kanun koyucu HUMK m. 95 ve İİK m. 38 hükümlerini sevk etmiştir. 

 

                                                 
559 Nitekim, Yargıtay da birçok kararında, davanın doğrudan doğruya feragat beyanı ile sona erdiğini kabul 
etmiştir.”Feragat ile dava sona erer ve feragat kati bir hükmün hukuki neticelerini hasıl eder, karşı tarafın 
kabulüne bağlı değildir. Feragat karşısında mahkemenin davanın son bulduğunu tespit ile yetinmesi gerekir. 
Karşı tarafın temyiz yoluna başvurması o davanın derdest olmasını gerektirmez. Davadan feragat edildiği anda 
artık ortada dava kalmamıştır” HGK 9.11.1968, 6-56/739 (ABD 1969/1, s. 86-87); “Davadan vazgeçme 
beyanının açıklanması tarihinden başlayarak dava tüm sonuçları ile birlikte ortadan kalktığından eşler ayrı 
yaşama hakkını yitirmiş olurlar” 2. HD 28.12.1976, 9074/9410 (YKD 1978/6, s. 892); “Feragat kesin hükmün 
sonuçlarını doğurur. O halde davadan vazgeçildiği için üçüncü kişi davaya katılamaz” 7. HD 13.11.1984, 
11018/13085 (YKD 1985/1, s. 42-43); aynı doğrultuda, 2. HD 8.11.1973, 6663/6346 (ABD 1974/1, s. 89); 3 HD 
24.4.1979, 2757/2821 (YKD 1979/10, s. 1415); 2 HD. 18.5.1976, 4037/4262 (ABD 1976/5, s. 924); Ayrıca, 
“Dava sırasında, taraflar arasında yapılan “sulh” türündeki bir sözleşme davayı kendiliğinden sona erdiren taraf 
işlemlerindendir. Ayrıca bu sözleşmenin hakim tarafından onaylanmasına gerek yoktur. Hakim önünde yapılan 
böyle bir sözleşme kesin bir hükmün hukuksal sonuçlarını doğuracak niteliktedir”. 13 HD 25.11.1976 (YKD 
1977/7, s. 969-970); “Kabul açıklaması davaya son veren işlemlerden sayılır ve kesin bir hükmün hukuki 
sonuçlarını doğurur”. 8. HD 22.12.1986, 12257/12526 (YKD 1987/4, s. 552-553) 
560 Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller”,  s. 113 
561Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller”, s. 113 
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 Diğer taraftan, HUMK m. 151/2’de yer alan “…davaya kısmen veya tamamen 

nihayet veren feragatı…” ibaresi dahi, davanın bizzat feragatla sona erdiğinin bir delili 

olarak gösterilebilir. 

 

 Davanın feragatla sonuçlanmış olmasına rağmen, mahkemenin durumu tutanak 

üzerinde ayrıca tespit ve tevsik etmesi gerekir. Mahkemenin yapacağı bu işlemin feragatın 

davayı sona erdirmesiyle bir ilgisi yoktur. 

 

 Feragatla sona eren bir davanın tekrar açılmasında, davacının bir hukuki 

menfaatinin bulunduğunu söylemek güçtür. Zira, dava veya yargılama şartı olarak hukuki 

menfaat, davacının iddia ettiği hakka kavuşması için hukuki himayeye, başka bir deyişle, 

mahkeme kararına ihtiyacının bulunmasıdır. O halde böyle bir ihtiyaç bulunmadığı 

takdirde, menfaat şartının eksikliğinden ötürü, davanın dinlenmesi, yani esasa girilmeden 

reddedilmesi gerekir.562 Dava yolu ile olsa bile, hukukun ve davanın amacı kişileri 

korumak olduğuna göre, menfaatı da taraflara, daha doğrusu davacı ile ilgili bir dava şartı 

saymak gerekir.563 

  

 Bunun doğal sonucu olarak, feragatla sona eren dava, tekrar açıldığı takdirde, 

bir dava şartı olan hukuki yararın bulunmaması nedeniyle, usulden reddedilebilecektir. 

Çünkü, önceki davada yapılan feragatla esas hak düşmüş, ortadan kalkmıştır. Ortadan 

kalkan, diğer bir deyişle, mecut olmayan bir hakkın tekrar dava edilmesi artık mümkün 

olamayacağından davacının da böyle bir davayı açmakta hiçbir menfaati olmayacak ve 

hukuki korunma ihtiyacı bulunmayan davacı,  mahkemeleri, davası ile gereksiz yere 

uğraştırmayacaktır. 

 

 Dolayısıyla, sonuç olarak bize göre, feragatla sona eren dava tekrar açılacak 

olursa, davalı, dava konusunun dava edilebilir nitelikte olmadığını her zaman (yargılama 

bitinceye kadar) ileri sürülebileceği gibi, mahkeme de söz konusu dava şartını her zaman 

re’sen dikkate alabilecek ve davayı, dava şartı yokluğundan usulden (esasa girmeden) 

reddedebilecektir.  
                                                 
562 Bilge, Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,  s. 406; Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 277 
563 Berkin, Tatbikatçılara Medeni  Usul Hukuku Rehberi, s. 195 vd.; Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 
277;“Bilindiği gibi, bir davanın dinlenebilmesi için gerekli şartlardan biriside davacının o davayı açmakta 
hukuki yararının bulunmasıdır. Aksi halde, yani dava açılmasında davacının korunmaya değer bir hukuki yarar 
yoksa, davanın bu yönden ve esasa girilmeden reddi gerekir. Çünkü, hukuki yarar dava şartıdır ve mahkeme 
dava şartlarını kendiliğinden incelemekle görevlidir” HGK 24.11.1982, 7/1874-914 (YKD 1983/6, s. 807-810)  
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11. Feragat Halinde Yargılama Giderleri 

 

 Davasından feragat eden davacı, davada mahkum olmuş gibi yargılama 

giderlerini ödemek zorundadır. (HUMK m. 94/1) Diğer bir deyişle, davadan feragat eden 

davacı, yargılama giderleri yönünden davada haksız çıkmış sayılır. Bu nedenle, mahkeme, 

kendiliğinden, davadan feragat eden davacıyı, yargılama giderlerini ödemeye mahkum 

edecektir. 

 

 Davacı ilk oturumda davadan feragat ederse, kendisinden karar ve ilam 

harcının üçte biri alınır (Hrç. K. M. 22). 

 

 Eğer davacı, ilk oturumdan sonra davadan feragat ederse, karar ve ilam 

harcının üçte ikisini ödemeye mahkum edilir (hrç. K. M. 22). 

 

 Belirtmek gerekir, ki bu hükümler sadece harç bakımındandır. Davacı ilk 

oturumda davadan feragat etse ve kabule ilişkin olan m. 94/2’deki şartlara sahip olsa bile, 

yargılama giderlerini ödemeye mahkum edilir. Yani kabule ilişkin olan m. 94/2 hükmü 

feragat halinde uygulanmaz. 

 

 

12.İdari  Yargıda  Feragat 

 

2577 sayılı Kanunun 31. maddesinde HUMK’na atıfta bulunulan konulardan biri de 

davada feragat olup,Medeni Yargılama Usulünde davadan feragat etmenin şahsa bağlı bir 

hak olan dava açma hakkının doğal bir sonucu olduğundan hareketle kanun yolları aşaması 

da dahil olmak üzere davanın her aşamasında davadan feragat etmenin mümkün olduğu 

kabul edilmektedir.  

Danıştay’da bazı kararlarında ilk derecede iptal kararı verildikten sonra dahi temyiz 

aşamasında davadan feragatin mümkün olduğunu kabul etmekte ve böylece Medeni 

Yargılama Usulünde feragata ilişkin olarak benimsenen ilke ve kuralları idari yargıda da 

aynen uygulamaktadır.564 Danıştay’a göre “...temyiz aşamasında mahkeme kararı henüz 

                                                 
564 Günday, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı”, s.2. 



 184

kesinleşmeyip yargılama sürdüğüne göre, davacı lehine karar verilmiş olsa dahi davacının 

davasından feragati mümkün bulunmaktadır...”565 Ancak Danıştay bazı kararlarında ise 

HUMK’nun feragate ilişkin hükümlerinin ancak idari yargılama usulü ile bağdaştığı ölçüde 

uygulanması gerektiği düşüncesiyle davadan feragatin ancak davanın karara 

bağlanmasından önceki aşamada mümkün olduğunu, kanun yolları aşamasında ise davadan 

feragat etmenin mümkün olamayacağını kabul etmektedir.566 

İdari davalardan feragatı, idari dava türlerine göre incelemek gerekmektedir.  

 

 

a. Tam Yargı Davasından Feragat 

 

Tam yargı davası, İYUK’nun 2.maddesinde, “idari eylem ve işlemlerden dolayı 

hakları muhtel olanlar tarafından açılacak davalar” olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Şu 

halde, tam yargı davası açabilmek için öncelikle, ortada bir idari işlem veya eylemin 

bulunması ve bu işlem veya eylem dolayısıyla, davacının bir hakkının ihlal edilmiş olması 

gerekmektedir. 

 

Dolayısıyla, idari işlem veya eylemin, davacının bir hakkını ihlal etmesi gereği, tam 

yargı davasının şartını ve temelini teşkil etmektedir.567 Bu bağlamda, tam yargı davasının, 

özel hukuk anlamında tazminat davası niteliğini taşıdığı söylenebilir. 

 

Böyle olunca, tam yargı davasından feragat, bir hukuk davasından feragattan pek 

farklı sonuçlar doğurmamaktadır. Bir başka deyişle, idari bir eylem veya işlemden zarar 

gören kişi, idare aleyhine açtığı tam yargı davasından feragat edebilir. Çünkü, iptal 

davasından farklı olarak, tam yargı davası “objektif” bir dava olmayıp, “subjektif” bir 

davadır. Diğer bir deyişle, davanın sonuçları sadece taraflar açısından etkili olacaktır. 

                                                 
565 Danıştay 3. Dairesi’nin 06.12.1991 tarih ve E.1991/258, K.1991/3082 sayılı kararı, DD, sy.84-85, s.195 vd., 
Benzer yönde Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 26.06.1998 tarih ve E.1998/249, K.1998/278 
sayılı kararı, DD., sy.98, s.70 vd. 
566 “Her ne kadar, davacının feragat etme hakkı dava açma hakkının da doğal bir sonucu ise de, idarenin yargısal 
denetiminin gerçekleştirildiği idari yargıda, davanın karara bağlanmasından sonraki aşamada, temyiz veya 
kararın düzeltilmesi isteminin incelenmesi sırasında davacıya, davasından feragat etme hakkının tanınması, 
yapılmış yargısal denetimin geçersiz sayılması sonucunu doğuracaktır. Bunun da idarenin faaliyetlerinde hukuka 
uygunluğun sağlanması amacıyla, dolayısıyla kamu yararıyla bağdaşmayacağı açıktır.” Danıştay 10. Dairesi’nin 
30.10.1996 gün ve E.1995/5846, K.1996/6434 sayılı kararı, DD., sy.93, s.527 vd. Benzer yönde Danıştay 10. 
Dairesi’nin E.1994/62, K.1994/3627 sayılı kararı, DD., sy.90, s.965 vd.  
567 Bkz., Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, s. 1241 
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Yani, HUMK m, 237 anlamında, kesin hükmün nisbiliği kuralı tam yargı davası içinde 

geçerlidir. 

 

Tam yargı davaları bir idari işlem ya da eylem nedeniyle kişisel hakları ihlal 

edilenler tarafından açılabileceğinden ve bu davalarda idari işlem ya da eylemlerin hukuka 

uygunluğundan ziyade idarenin sorumluluğunun koşullarının bulunup bulunmadığı 

araştırılacağından tam yargı davalarında yargılamanın her aşamasında feragat edilmesi 

kamu yararını olumsuz yönde etkilemeyecektir.568 

 

Diğer taraftan, tam yargı davasında davacı, idari bir işlem veya eylem nedeniyle bir 

hakkının ihlal edildiği iddiasıyla dava açtığından, sonradan bu davadan feragat ettiği 

takdirde, yalnız davadan değil, aynı zamanda davaya konu olan haktan da feragat etmiş 

olacaktır.569 

 

Tam yargı davalarında davanın her aşamasında davadan feragat edilebilmelidir. 

Zira bu davalar tamamen ilgilinin haklarına ilişkindir ve hiç kimse bir hakkını kullanmaya 

zorlanamayacağından lehine sonuçlanmış olsa dahi bir tam yargı davasından kanun yolları 

aşamasında da feragat mümkün olmalıdır.570 

 

 

b. İptal Davasından Feragat 

 

İYUK’nun 2.maddesine göre iptal davaları, “idari işlemler hakkında yetki, şekil, 

sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 

menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan davalardır”. 

 

HUMK’nun davadan feragate ilişkin hükümlerinin de özellikle iptal davaları 

bakımından idari yargıda aynen uygulanması mümkün değildir. Gerçi Anayasa’nın 36. 

maddesinde güvence altına alınmış bulunan hak arama özgürlüğünün kapsamındaki dava 

açma hakkı, açılan davadan feragat etmeyi de içerir. Dolayısıyla bir kimse açmış olduğu 

iptal davasından, davaya konu yapılan işlemin hukuka uygunluğu konusunda bir denetimin 

                                                 
568 Günday, ““Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı”,s.4. 
569 Gözübüyük, Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 509 
570 Melikşah Yasin, “İdari Yargılama Usulünda Davadan Feragat ve Davayı Kabul”, s.155. 
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henüz yapılmadığı bir aşamada davadan feragat edebilir. Ancak dava konusu yapılan işlem 

üzerinde ilk derece mahkemesinde denetim yapılmış ve bu denetim sonucunda işlemin 

hukuka aykırı olduğu saptanmış ise bundan sonra davadan feragat edilmesi yargısal 

denetimi işlevsiz hale getirir. İptal davasında davaya konu yapılan işlemin hukuka 

aykırılığının saptanmış olması sadece davacının çıkarına olmayıp, işlemin hukuka 

aykırılığının saptanmış olması durumunda aynı zamanda idarenin de hukuka uygun hareket 

etmesi sağlanacağından bunda kamu yararının da bulunduğu aşikardır. Davacı davaya 

konu yapılan işlemin hukuka aykırılığın saptanmasından sonra davadan feragat ettiğinde 

sadece kendi yararına ve çıkarına uygun olan bir durumdan vazgeçmiş olmayacak aynı 

zamanda kamunun yararına olan bir durumu da ortadan kaldırmış olacaktır.571 Bu nedenle 

dava konusu yapılan işlemin ilk derecesi mahkemesi tarafından hukuka aykırılığı 

saptanarak iptaline karar verildikten sonra artık temyiz aşamasında davadan feragatin 

mümkün olamaması gerekir. Hatta ilk derece mahkemesi tarafından işlemin 

yürütülmesinin durudurulmasına karar verilmiş ise bu aşamadan sonra da davadan feragat 

edilememesi gerekir. Zira dava konusu yapılan işlemin yürütülmesinin durdurulmasına 

karar verilebilmesi için açıkça hukuka aykırılığın saptanması zorunludur.572 

 

İptal davasından feragatın mümkün olup olamayacağı incelenirken, öncelikle, 

davaya konu olan idari işlemin niteliğini tespit etmekte zorunluluk vardır. Çünkü, davaya 

konu olan işlemin niteliğine göre, varacağımız sonuçlar farklı olacaktır. 

 

Davadan feragat açısından, iptal davasına konu olan idari işlemin “subjektif 

nitelikte bir işlem mi, yoksa “objektif” nitelikte bir işlem mi olduğu önem taşımaktadır. Bu 

nedenle açıklamalarımızı, bu ayrımı esas alarak yapmaya çalışacağız. 

 

İdare hukuku anlamında, subjektif (bireysel) işlem, ferdi bir hukuki durum yaratan, 

diğer bir deyişle, belirli bir kişi veya bir iş hakkında yapılan ve yalnız bunlar bakımından 

hüküm ve sonuç doğuran işlemlerdir.573 Birel işlemlerin tümünde hem konu hem özne 

                                                 
571 Günday, ““Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı”,s.3. 
572 Günday, ““Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin İdari Yargıda Uygulanma Alanı”,s.3. Benzer 
görüşte, Erkut, “İdari Yargının Yeniden Yapılandırılmasında Yargılama Hukuku Kurallarının Etkinleştirilmesi 
Sorunu”, s.6. 
573 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, s. 226; Gözübüyük, Yönetim Hukuku, B.9, Ankara, 1996, s. 
233; Özay, Günışığında Yönetim,  s. 386 
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önceden bilinmekte, daha doğrusu ortaya çıkan sonuç, sadece bir kişi, nesne ya da olay için 

geçerli olan bir durumun gerçekleştirilmesi olmaktadır.574 

 

Dolayısıyla, davacı, birel bir işleme karşı iptal davası açmış ise, bu davadan feragat 

edebilir. Bu konuda bir sorun olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü, yukarıda belirtmeye 

çalıştığımız gibi, subjektif işlem yalnız ilgili kişi açısından sonuç doğurmakta, üçüncü 

kişileri etkilememektedir. Bu nedenle, örneğin bir “atama” işlemine karşı iptal davası açan 

davacı bu davasından feragat edebilir. Davadan feragat eden davacı böylece, dava konusu 

yaptığı  birel işlemin iptalini istemekten vazgeçmiş olacağından, işlemin doğurduğu 

hukuksal sonuçlar ortadan kalkmış olmayacak, bir başka deyişle feragat, iptal davasının 

reddi gibi bir sonuç doğuracaktır.575 Ancak burada dahi yukarıda yapmış olduğumuz 

açıklamalar geçerlidir. İptal davasında, davaya konu yapılan işlemin hukuka aykırı 

olduğunun saptanması ile aynı zamanda idarenin de hukuka uygun hareket etmesi 

sağlanacağından, burada kamu yararının da bulunacağı açıktır. Bu itibarla dava konusu 

yapılan işlemin ilk derecesi mahkemesi tarafından hukuka aykırılığı saptanarak iptaline 

karar verildikten sonra artık temyiz aşamasında davadan feragatin mümkün olamaması 

gerekir.  Feragat müessesesi özellikle kamu yararını ilgilendiren konularda hakimin takdir 

ve değerlendirmesi çerçevesinde ele alınması gerekir ve kamu yararı ile bireysel yarar 

bağdaştığı ölçüde feragat müessesesi kabul edilmelidir. Özellikle idari yargı tarafından 

verilmiş bulunan yürütmenin durdurulması veya iptal kararlarının kamu düzeni açısından 

ortaya koyduğu hukuki sonuçların bertarafı anlamına gelecek feragat taleplerinin salt 

kişisel hakları ilgilendirse dahi kabulü mümkün olmamalıdır.576 

 

Diğer taraftan, iptal davasından feragat bakımından asıl tartışılması gereken konu, 

“objektif” bir idari işleme (genel)karşı açılan iptal davasından feragatın mümkün olup 

olmayacağıdır. 

 

Hemen belirtelim ki, biz, genel nitelikli bir idari işleme karşı açılan iptal 

davasından feragatın mümkün olamayacağı, daha doğru bir deyişle, davacı davadan feragat 

etse bile, mahkemenin davaya son vermeyip, davayı karara bağlaması gerektiği 

kanaatindeyiz. 

                                                 
574Özay, Günışığında Yönetim,  s. 386 
575 Gözübüyük, Dinçer,  İdari Yargılama Usulü,  s. 509 
576 Danıştay 6. Dairesi’nin 09.05.1994 tarih ve E.1994/484, K.1994/1873 sayılı kararı,DD., sy.90, s.707 vd. 
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Gerçi, objektif nitelikli bir idari işleme karşı açılmış olan iptal davasından feragatı 

yasaklayan açık bir kanun hükmü bulunmamakla birlikte, aşağıda açıklamaya çalıştığımız 

gerekçelerle, bu tür işlemler bakımından feragatın hukuki bir sonuç doğurmaması gerekir. 

 

İptal davası, idari bir işleme karşı menfaatleri ihlal edilen kişiler tarafından açılan 

bir davadır. Yani, davacının bir hakkının ihlal edilmiş olması gerekmeyip, sadece 

menfaatinin ihlal edilmiş olması dahi yeterli sayılmaktadır. Bilindiği gibi, her menfaat hak 

kuvvet ve mahiyetinde olmadığından, bundan maksat, kararın subjektif bir hakkı ihlal 

etmesi değildir. Buradaki menfaatten maksat ciddi ve makul bir ilgiden ibarettir.577 

Dolayısıyla iptal davalarında menfaat şartı davanın esasına taalluk etmeyen, sadece 

davanın kabulü ve dinlenmesi için aranılan bir usul ve şekil şartıdır. Bunun sonucu olarak, 

menfaatin ihlal edilmiş olması davanın sonucuna etki etmez.578 

 

Diğer taraftan, iptal davasında hükmün muhtevası ihtilaf konusu olan idari işlemin 

hukuki kıymetini tespit etmek ve gerekiyorsa bu işlemi iptal etmekten ibarettir. Bu hüküm 

ve sonucun davacının subjektif durumu, menfaati veya hakkı ile bir ilgisi yoktur. Davanın 

kabulünde aranan ihlal edilmiş menfaat şartı, hükme tesir etmez.579 Dolayısıyla, iptal 

kararının idare bakımından hükmü tamamen menfidir, yani idarenin yapmış olduğu idari 

işlemin hukuka aykırılığı nedeniyle ortadan kaldırıldığının tespitidir. Bu nedenle, iptal 

hükmünün içeriği, sadece, hukuka aykırı olan idari işlemin iptalinden ibarettir.580 

 

İptal davası, objektif nitelikli bir davadır. Özellikle bu husus, dava konusu, idari 

işlemin objektif nitelik taşıdığı durumlarda, daha da belirgindir. Kuşkusuz iptal edilen 

işlem, yalnız davacıyı ilgilendiren subjektif nitelikli bir işlem ise, iptal hükmü de doğal 

olarak sadece davacıya inhisar edecektir. Fakat, iptal edilen işlem objektif bir nitelik 

taşıyorsa yani, sadece davacıyı değil, muhtelif kişileri ilgilendiriyorsa, dava sonucunda 

verilen iptal hükmü, davada taraf olmayan ve fakat kararla ilgisi bulunan diğer kişilere de 

sirayet edecektir. Bu nedenle kesin hükmün nisbiliği ilkesinin, en azından objektif nitelikli 

                                                 
577 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları,  s. 1232 
578 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları,  s. 1232 
579 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları,  s. 1246 
580 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, s. 1238; Gözübüyük, Yönetim Hukuku , s. 339; A.Ü.AZRAK, 
“İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağanı, İstanbul, 1977, İstanbul, s. 146 
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bir idari işleme karşı açılmış olan iptal davası sonucunda verilen karar bakımından geçerli 

olmadığı söylenebilir.581 

 

İşte, iptal kararının bu objektif (genel) niteliği, objektif nitelikli bir idari işleme 

karşı açılmış olan iptal davasından feragatın sonuç doğurmamasının bize göre en önemli 

gerekçesini teşkil etmektedir. Zira, yukarıda da belirtildiği üzere, iptal davasının 

sonuçlarından iptal edilen karar ile ilgili olan herkes yararlanabilecektir.582 

 

İptal davası, hukuka aykırı bir idari işlemin, idari yargı yerlerince iptal edilmesini 

sağlayan bir davadır. Bu nedenle iptal davası, idarenin hukuka uygunluğunu sağlayan ve 

dolayısıyla hukuk devleti ilkesinin gerçekleştirilmesine hizmet eden en önemli araçlardan 

birisidir. Hatta, iptal davasının hukuk düzeninin korunmasına da hizmet eden bir dava 

olduğu söylenebilir.583 Tüm bunlar da göstermektedir ki iptal davası, kamu düzeni ile ilgili 

davadır.584 

 

İşte, iptal davasının bu önemli fonksiyonları da, iptal davasında davacının 

feragatının sonuç doğurmamasının haklı bir gerekçesini teşkil etmektedir. Zira  bu 

fonksiyonların gerçekleştirilmesindeki menfaat, davacının feragat halinde elde edeceği 

menfaatten daha üstün tutulmalıdır. Kaldı ki, davacının feragatının kendisine bir menfaat 

sağlayacağı da pek söylenemez. Çünkü, iptal davasının amacı sadece hukuka aykırı bir 

idari işlemin iptali olup, bunun sonucunda idarenin davacı yararına herhangi bir şeye 

mahkum edilmesi zaten söz konusu değildir. Dolayısıyla, davadan feragat eden davacı, 

herhangi bir hak kaybına da uğramamaktadır. Bu nedenle hukuk düzeninin korunması ve 

idarenin hukuka uygun işlemler yapmasının sağlanması daha önemlidir. 

 

İYÜK’nun 31.maddesindeki yollama nedeniyle, HUMK’nun davadan feragata 

ilişkin hükümlerinin, idari yargıda da uygulanacağını belirtmiştik. 

                                                 
581 “..İdare hukukuna özgü bir dava türü olan iptal davaları ile idari işlemler hakkında hukuka uygunluk 
denetiminin yapıldığı, hukuksal düzeni korumaya yönelik nesnel davalar olup, iptal davalarında yargı yeri 
yalnızca hukuksal işlemi inceler, tasarrufta bir sakatlık olup olmadığına ve hukuka aykırılık arz edip etmediğine 
bakar…” DİDDGK, 21.1.1988 (DD., S. 72-73, s. 104) 
582 İptal kararının objektif  niteliği hakkında bkz. Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, s. 44 vd.; 
Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları,  1237; Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine 
Düşünceler”,  s. 149 
583 “…İptal davalarında hedef…kararın ortadan kaldırılması olduğuna ve bu itibarla müştereken alınmış bir 
kararın iptali yalnız davacıya değil bütün alakadarları işmal edecek bir netice hasıl edeceği…” DDDGK, 
9.6.1939, 26/168 (Uler, s. 44 dn. 92),Azrak, “İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler”,  s. 149 
584 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 101; Azrak,” İptal Davalarının Objektif Niteliği Üzerine Düşünceler,” s. 146 
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Ancak, burada önemli olan nokta, davadan fergata ilişkin olarak yapılan bu 

yollamanın idari yargıda ne ölçüde uygulanacağıdır. 

 

 Belirtmek gerekir ki; genel bir ifade ile idari yargı, medeni yargıdan farklı olan 

bir yargıdır. Bu nedenle HUMK’nun feragata ilişkin hükümleri, ancak idari yargının 

özellikleri ile bağdaştığı ölçüde uygulanmalıdır. 

 

İdari yargının medeni yargıdan farklı olduğu en önemli noktalardan biri de, medeni 

yargıda re’sen araştırma ilkesi istisnai nitelikte olduğu halde, idari yargıda re’sen araştırma 

ilkesi geçerlidir. Bunun nedenlerinden biri de, medeni yargıda özel hukuk uyuşmazlıkları; 

idari yargıda ise kamu hukuku uyuşmazlıklarının söz konusu olmasıdır.585 Kaldı ki, idari 

yargının kabul edilmesinin asıl nedeni, kişileri idarenin haksız eylem ve işlemlerine karşı 

korumaktır. Bu nedenle, Anayasa’nın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve 

işlemleri yargı denetimine tabi tutulmuştur. 

 

İdari yargıda re’sen araştırma ilkesi geçerli olduğuna göre, davacı davadan feragat 

etse bile, hakim gerekli her türlü araştırmayı yapmalı ve bu araştırma sonunda idari işlemi 

hukuka aykırı bulursa iptal etmelidir. 

 

İdari yargının çözmesi gereken uyuşmazlıklar, idarenin hukuka aykırı olduğu ileri 

sürülen işlemleri olduğuna ve idarenin de hukuka bağlı olması gerektiğine göre, hukuka 

aykırı işlemlerin bulunması halinde, yargı organlarının mevcut hukuka aykırılığı mutlak 

olarak ortadan kaldırması, yani hukuka aykırı idari işlemi iptal etmesi gerekir.586 

 

Bu bağlamda, idari yargı yerlerinin, hukuk mahkemelerinden farklı bir göreve sahip 

olduğu söylenebilir. Şöyle ki, hukuk mahkemesinin görevi genellikle iki özel hukuk kişisi 

arasındaki uyuşmazlığı çözmektir. Oysa, idari mahkemeler bakımından, taraflar arasındaki 

uyuşmazlığın çözümü görevi yanı sıra, mahkemelerin somut olayın çözümünden hareketle, 

idarenin bundan sonra, benzeri işlemlerde daha dikkatli olması, hukuka uygun hareket 

etmesi gerektiği yolunda adeta bir “uyarı” da bulunması gibi bir görevin varlığı da 

düşünülebilir.  Bu uyarı “yargı üstünlüğü ilkesi” çerçevesinde, bir üst makamın uyarısı 

                                                 
585 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 102 
586 Bkz. Yılmaz, İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi/Değiştirilmesi Yasağı, s. 25 
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biçiminde düşünülebileceği gibi, eşit makamlar arasında, yargı organlarının idareye 

yardımcı olması biçiminde de düşünülebilir. Bu bakımdan idari mahkemelerin yapacağı 

yargılamanın amacı, özel hukuk uyuşmazlıklarını çözen hukuk mahkemelerinin amacından 

daha büyük ölçüde hukuk düzenini ilgilendirmektedir.587 

 

 Dolayısıyla, davacının feragatına rağmen, mahkemenin davayı inceleyip karara 

bağlaması bu amacın gerçekleşmesine de hizmet etmiş olacaktır. 

 

Davacının, bir idari işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla dava açması halinde, 

mahkeme de bir anlamda, eğer idari işlem gerçekten hukuka aykırı ise, bu hukuka 

aykırılığı giderme imkanını elde etmiş olacaktır. Zira, mahkeme kendiliğinden bir davaya 

bakamayacağından, ortada davacının böyle bir talebi varken, sonradan davacı bu 

talebinden feragat etmek suretiyle vazgeçse bile, mahkeme artık önüne gelmiş bulunan 

idari işlemin hukuka aykırı olup olmadığını incelemeli ve eğer hukuka aykırı bulursa, iptal 

etmelidir.  

 

Denilebilir ki, objektif bir idari işleme karşı menfaati ihlal edilen herkesin dava 

açma hakkı vardır. O halde davacı davadan feragat etse bile, başka kişilerin de dava açma 

hakkı olduğuna göre, mahkeme hukuka aykırılığı giderme imkanını zaten kaybetmiş 

olmamaktadır.  

 

Ancak, bu düşüncenin de usul ekonomisi ilkesine aykırı olacağı söylenebilir. Aynı 

idari işleme karşı ortada açılmış bir dava varken, davacının feragatına rağmen, mahkeme 

incelemesini sürdürüp idari işlemi iptal ederse, zaten bundan tüm ilgililer yararlanacak, 

dolayısıyla yeniden dava açılmasına gerek kalmayacaktır. Bu nedenle de, hem mahkemeler 

boş yere meşgul edilmiş olmayacak, hem emek hem de zamandan tasarruf edilmiş 

olacaktır.  

 

Ancak, bu karşı düşüncelere rağmen biz yukarıda açıklamaya çalıştığımız 

gerekçelerle, genel nitelikli bir idari işleme karşı açılmış olan iptal davasından feragatın 

mahkemece dikkate alınmaması gerektiği kanaatindeyiz. 

 

                                                 
587 Yılmaz, İdari Yargıda İddia ve Savunmanın Genişletilmesi/Değiştirilmesi Yasağı, s. 28 
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Nitekim Danıştay’ın da aksi yönde kararları bulunmasına rağmen588, bir kararında, 

isabetli olarak, davacının iptal davasından feragatının hukuki bir sonuç doğurmayacağına 

karar vermiştir.589 

Danıştay içtihatlarında feragat hususunda iptal davalarının kişisel çıkarı ve kamu 

yararını koruma amaçları arasındaki dengenin gözetilerek karar verildiği görülmektedir. 

Yüksek Mahkeme verdiği bir kararında iptal davasının amacını “idari yargıda iptal davası 

kural olarak ilgililerin haklarını ve çıkarlarını korumanın yanında yürütmenin ve idarenin 

hukuka uygun davranmasını gerçekleştirmeye yönelik” olduğunu ifade ettikten sonra, iptal 

davasının bu niteliği ile objektif ve soyut nitelikte bir dava türü olduğunu vurgulamış, 

sadece davacının kişisel çıkarlarını ihlal eden, somut, subjektif nitelikteki işlemlerin iptali 

istemiyle açılan davalarda hüküm verildikten sonra karar kesinleşmeden davanın herhangi 

bir aşamasında davacının davasından feragat etmesinin kabul edilmesi gerektiğine 

hükmetmiştir. Danıştay, uyuşmazlık konusu olayda kamu menfaati değil bireysel 

menfaatin sözkonusu olduğunu, kendi hukuku üzerinde mutlak tasarruf yetkisine sahip 

olan bireyin davasından feragatinde de herhangi bir kısıtlama düşünülemeyeceğini 

vurgulamıştır. Danıştay, feragat hakkında karar verilmeden önce kamu yararı ve bireysel 

yarar ölçütünün belirlenerek davacının davayla ilişkisinin irdelenmesi gerektiğine 

hükmetmiştir.590 

 

 

 

 

 

                                                 
588 Danıştay  3. D, 6.12.1991, 258/3082 ,DD, S. 84-85, s. 195. 
589 “Davacının davadan feragat etme hakkı, dava açma hakkının doğal sonucudur. Ancak idari faaliyetin yargısal 
denetiminin gerçekleştirildiği idari yargıda, davanın karara bağlanmasından diğer bir deyişle idari faaliyetin 
yargısal denetiminin yapılmasından sonraki aşamada, temyiz veya karar düzeltme işlemleri incelenirken, 
davacıya davadan feragat etme hakkı tanınması, yapılmış olan yargı denetiminin geçersiz sayılması sonucunu 
doğuracaktır. Böyle bir sonucun hukuk devleti ilkesi gereği olan idari faaliyetlerin, hukuka uygunluk 
denetiminin yapılması zorunluluğu ile bağdaşmayacağı açıktır. Esasen 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü 
Kanunu’nun 31.maddesiyle yollamada bulunan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun feragata ilişkin 
hükümlerinin ancak idari yargılama usulü ile bağdaştığı ölçüde uygulanması mümkün olup, söz konusu yasal 
düzenlemenin; idari yargıda kanun yollarından da feragat etme olanağı verdiğinden söz etmek mümkün değildir. 
Bu nedenle temyiz aşamasında verilen, davasından feragat ettiği yolundaki davacı dilekçesi nazara alınmayıp 
davalının temyiz istemi incelendi.” Dan. 10. D, 17.12.1992, 834/4459 ,DD., S. 87, s. 569); Her  ne kadar 
Danıştay’ın bu kararından, sadece, temyiz ve karar düzeltme aşamalarında iptal davasından feragat 
edilemeyeceği gibi bir izlenim edinilmekte ise de; biz hem ilk derece mahkemesindeki yargılama sırasında, hem 
de kanun yolu aşamasında (objektif nitelikli idari işleme karşı açılmış) iptal davasından feragatın, hüküm ve 
sonuç doğuramayacağı kanaatindeyiz.  
590 Danıştay 8. Dairesi’nin E.2202/4506, K.2003/2130 sayılı kararı DKD.,sy.2, s.285; benzer yönde Danıştay 6. 
Dairesi’nin E.1994/484, K.1994/1873 sayılı kararı, DD., sy.90, s.707. 
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c. İdari Yargıda Davadan Feragate Yetkili Olanlar 

 

(1)Vekilin Davadan Feragati 

Feragat beyanı bizzat davacı tarafından yapılabileceği gibi, davadan feragat yetkisi 

verilmiş vekil tarafından da davadan feragat edilebilir. Açıkça feragat yetkisi tanınmamış 

vekilin davadan feragati mümkün değildir.591 Ancak feragat yetkisine sahip vekil, davadan 

feragat ettikten sonra davacının bu feragati geri alması mümkün değildir. Davacı ile vekil 

arasındaki iç ilişki yapılan feragatin geçerliliğini etkilemez.592 

 

(2)İdare Adına Davadan Feragat Yetkisi 

Davacı idare adına feragat yetkisinin hangi makam tarafından kullanılacağına 

ilişkin genel bir düzenleme 4353 sayılı Maliye Vekaleti Baş Hukuk Müşavirliğinin ve 

Muhakemat Umum Müdürlüğünün Vazifelerine, Devlet Davalarının Takibi Usullerine 

Dair Kanun’dur. Sözkonusu kanunun 27. maddesine göre 40 milyara kadar bir devlet 

alacağı veya bu kıymetteki bir hak veya menfaat dava ve icra yoluyla takip edilmekte iken 

takibata devam etmekte veya takibin devlet aleyhine neticelenmesi halinde yüksek dereceli 

mahkeme veya mercie müracaatta maddi veya hukuki sebeplerle bir fayda umulmaz ise 

avukatın mucip sebepleri gösteren mütalaası üzerine muhakemat müdürünün teklifi üzerine 

takipten vazgeçme emri vermeye, dava ve icra kayıtlarını sildirmeye valiler yetkilidir. 

Hazine avukatı bulunmayan yerlerde davadan vazgeçmeye ait teklifler alakalı daire 

amirlerince yapılır. 

  

Aynı kanunun 28. maddesi uyarınca 700 bin YTL.’ye kadar bir hakkın veya 

menfaatin terkini tazammun eden ve maddi veya hukuki sebeplerle takip edilmesinde 

fayda umulmayan dava ve icra takiplerinden vazgeçmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

 

29. maddede ise Danıştay kararıyla vazgeçme düzenlenmiştir. Buna göre miktar ve 

değeri 700 milyarı geçen dava ve icra takiplerinden vazgeçilmesi Danıştay’ın uygun 

görüşü üzerine Maliye Bakanlığının yetkisindedir. 

 

                                                 
591 “Öte yandan davalı idare, vekili aracılığıyla 04.10.2001 tarihinde kayda geçen dilekçe ile temyiz isteminden 
feragat ettiğini belirtmekteyse de, vekaletnamede vekile feragat yetkisi tanınmadığından bu yöndeki istem 
dikkate alınmamıştır.” Danıştay 11. Dairesi’nin E.2002/1971, K.2002/3761 sayılı kararı, DKD, sy.1, s.440. 
592 Yasin, “İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve...”, s.158. 
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Diğer kamu tüzelkişileri için kimlerin davadan feragat edebileceğine ilişkin genel 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Belediyelerde belediye başkanının belediye meclisinin 

vereceği özel bir yetki ile davadan feragat edebileceği kabul edilmektedir.593 

 

Köy halkını doğrudan ilgilendiren bir davadan köy muhtarının feragat edebilmesi 

için köy derneğinin ve ihtiyar heyetinin olumlu görüşünün alınması gerekir.594 

 

Kamu tüzelkişileri tarafından açılan davalarda feragat usulünü her tüzelkişinin 

kendi mevzuatı çerçevesinde değerlendirmek gerekir. Tüzelkişilerin karar organlarının 

vereceği yetki çerçevesinde tüzelkişiliği temsile yetkili makamın davadan feragatine ilişkin 

genel bir düzenleme yapılabilir.595 

 

D. DAVAYI KABUL 

 

1.Davayı Kabulün Tanımı: 

 

Davayı kabul, görülmekte olan bir davanın davalısının davacının talep sonucuna 

kısmen veya tamamen rıza göstermesidir.596 Taraflar, davanın konusu üzerindeki tasarruf 

yetkilerini davanın başında kullanabilecekleri gibi, davanın devamı sırasında da 

kullanabilirler. Davayı kabul, davalının mahkemeye ulaşması gerekli tek taraflı irade 

beyanı ile davacının dava dilekçesindeki talep sonucu kısmına kısmen veya tamamen 

muvafakat etmesi şeklinde tanımlanabilir.597 Bu tanımdan da anlaşılabileceği gibi, 

davalının kabul beyanının geçerlik kazanabilmesi ve kendisinden beklenen hukuki 

sonuçları doğurabilmesi için, mahkemeye ulaşması gerekli tek taraflı irade beyanının 

varlığı yeterlidir; ayrıca mahkemenin veya davacının davalının kabul beyanına rıza 

göstermesine gerek yoktur.598 İhlal edilen hak ve korunması gereken menfaat taraflara 

aittir. Harekete geçen tarafların uyuşmazlığın kaderini belirleme hak ve yetkileri vardır (m. 

73, 75, I). Bu hak ve yetkilerine dayanarak taraflar, açılmış olan bir davayı sona 

                                                 
593 Yasin, İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve...”, s.162. 
594 Danıştay 8. Dairesi’nin E.2002/4506, K.2003/2130 sayılı kararı, DKD, sy.2, s.285. 
595 Yasin, İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve...”, s.162. 
596  Tanrıver, İlamlı İcra Takibinin Dayanakları ve İcranın İadesi, s. 153 
597 Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller, s. 103 
598Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller, s. 104 



 195

erdirebilirler. Taraflar böyle istedikleri için, hukuk buna saygı duymak zorundadır. 

Taraflara tanınan bu yetkiler keyfi değil, sorumlu bir bağımsızlıktır.599 

 

Davalının davayı kabul beyanı ile dava sona erer. Hakim bu aşamadan sonra sadece 

yargılama giderleri ile ilgili bir karar verebilir, davayı esastan incelemeye devam edemez. 

Bu hali ile davayı kabul zamandan tasarruf sağlayarak yargılamayı seri bir şekilde sona 

erdirmektedir. Böylelikle, hem mahkemeyi iş yükünden kurtarmakta hem de tarafların 

yargılama masraflarından tasarruf etmelerine imkan sağlamaktadır. 

 

2. Davayı Kabulün Şartları 

 

a. Davalı Tarafından Mahkemeye Yöneltilmiş Bulunan Tek Taraflı ve Varması 

Gerekli Bir İrade Beyanının Varlığı 

  

Davayı kabulden söz edilebilmesinin ilk koşulunu davalı tarafından mahkemeye 

yöneltilmiş bulunan tek taraflı ve varması gereken bir irade beyanının mevcudiyeti 

oluşturur.600 Bu irade beyanının kendisinden beklenen hüküm ve sonuçları doğurabilmesi, 

mahkeme veya davacı tarafından kabul edilmesine bağlı değildir. Bu yönü ile davayı kabul 

beyanı davadan feragatle benzerlik gösterirken, mahkeme huzurunda yapılan sulhlerden de 

ayrılır. Zira mahkeme huzurunda yapılan sulhler birer sözleşmedirler. Yani mahkeme 

huzurunda bir sulh sözleşmesinin yapılabilmesi için tarafların karşılıklı ve birbirine uygun 

irade beyanlarına, yani icap ve kabule ihtiyaç vardır. 

 

b.Kayıtsız-Şartsız-Açık ve Kesin Bir İrade Beyanının Varlığı 

 

İcra İflas Kanunu’nun 38. maddesi uyarınca, davayı kabul ilam niteliğinde bir 

belgedir ve ilamların icrasına ilişkin hükümlere göre icra edilir. Dolayısıyla, icra 

bağlamında sorunların ve tereddütlerin ortaya çıkmasının önlenebilmesi için, davayı kabul 

irade beyanının, kayıtsız, şartsız ve açık olması gerekir. Zira, şarta bağlı bir belgenin icrası 

mümkün olmayabilir ya da ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. 

 

                                                 
599 Sema TAŞPINAR, Medeni Usul Hukukunda İspat Sözleşmeleri, Ankara, 2001, s. 102-103 
600 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 623; Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Kabuller, s.292. 
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Davayı kabulün temel işlevi, ayrıca mahkeme tarafından verilecek bir hükme gerek 

kalmaksızın davanın sona ermesini sağlamasıdır. Davayı kabul her şeyden önce bir usul 

işlemidir ve usul işlemleri de kural olarak şarta bağlı olarak yapılamaz;601 ancak şarta bağlı 

olarak bir kabul beyanında bulunulmuş ise, davalının bu beyanının davayı kabul olarak 

nitelendirilmesi mümkün değildir.602 Yargıtay da vermiş olduğu çeşitli kararlarında bunu 

doğrulamaktadır.603 

 

Davacı, davalının şarta bağlı kabulüne olumlu cevap vermezse, bu durumda, ortada 

teknik anlamda bir davayı kabul bulunmadığından, mahkeme, şartlı olarak yapılan kabulü 

dikkate almaksızın yargılamaya kaldığı yerden devam eder. 

 

Davalının, davanın kabulüne ilişkin irade beyanı, kayıtsız, şartsız olmasının yanı 

sıra, açık ve hiçbir tereddüde yer vermeyecek bir biçimde kesin olmalıdır. Davayı kabul 

beyanı özellikle davalı açısından çok ciddi ve ağır sonuçlar doğurur. Aynı gerekçeyle, 

zımnî olarak davayı kabul de mümkün değildir.604 

 

Aynı şekilde davalının davayı kabule ilişkin irade beyanının davacının talep 

sonucunu konu alması gerekir. Zira, davalı sözü edilen irade beyanı ile davacının dava 

dilekçesinin talep sonucu kısmına rıza gösterir. Ancak, davalının irade beyanının muhatabı 

davacı değil, mahkemedir. 

 

c.Davalının İrade Beyanının Davacının Talep Sonucunu Konu Alması 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 94/III’e göre, davayı kabul davacının 

dava dilekçesinin talep sonucunun tamamına ilişkin olabileceği gibi, talep sonucunun bir 

kısmına da ilişkin olabilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 92’de ise iki 
                                                 
601 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 417. 
602 Rıfat ERSOY, İzahlı-Notlu-İçtihatlı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Ankara, 1976, s. 303, 
Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller,  s. 227 
603 “Davalı vekili, dava sabit olduğu ve mahkemece de davalı lehine karar verildiği takdirde hasar bedelinin 259 
TL olabileceğini kabul ediyorum demesine göre, burada HUMK m. 92’ye uygun bir kabulün bulunmadığı ve 
kabulün şarta bağlandığı görülmektedir. Şarta bağlı olarak kabul yapılamayacağına göre, burada davalının 
usulüne uygun bir kabulünün bulunduğundan söz edilemez (HGKT 15.9.1971 T. Ve 4/723-511 Sayılı Kararı)”, 
KURU-Usul IV, s. 3687 
604 “HUMK m. 92’de açıkça belirtildiği üzere, kabul iki taraftan birinin diğerinin neticei talebine muvafakat 
etmesidir. 3.10.1972 tarihli oturumda ne diyecekleri sorulan davalılardan Mehmet’in beyanı davalının talep 
sonucuna muvafakat niteliğinde değildir. Mehmet’in beyanı hadisenin vuku bulunduğu teyitten ibaret olup 
davalının talep sonucunu kabul niteliğinde değildir (9.HD. 3.5.1976 T. Ve 6345/13010 sayılı karar)”, KURU-
Usul IV, s. 3693 
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taraftan birinin (kural olarak davalının) diğerinin talep sonucuna rıza göstermesi davayı 

kabul olarak tanımlanmıştır. Buna göre davalının, davacının talep sonucunun tamamına 

rıza gösterebileceği gibi, bir kısmına da rıza gösterebilir.605 

 

Davacının talep sonucunu kabul eden davalı, bu kabul beyanı ile davacının iddia 

ettiği hakkın ya da hukuki ilişkinin varlığını veya yokluğunu kabul etmiş olur. Bunun 

sonucunda ise, davacının varlığını iddia etmiş olduğu hakkın ya da hukuki ilişkinin varlığı 

veya yokluğu kesin olarak tespit edilir.606 

 

d. Davayı Kabulün İlişkin Bulunduğu Dava Üzerinde Tarafların Tasarruf Yetkisinin 

Varlığı 

 

 Kanun tarafından belirlenmiş istisnalar dışında, hiç kimse lehine olan bir davayı 

açmaya veya bir hakkını talep etmeye zorlanamayacağı gibi; açılmış olan bir davayı da 

sonuna kadar takip etmeye de zorlanamaz. Aynı şekilde, hakim de tarafların talebi 

olmaksızın re’sen harekete geçerek bir davaya bakamaz.607 

 

Bu ilkeden hareketle, davalı da dava konusu üzerindeki tasarruf yetkisine 

dayanarak açılmış olan bir davayı kabul edebilir. Davalının bu suretle davayı kabulü 

davayı sona erdirir. Ancak, davadan feragatten farklı olarak, davayı kabul sadece tarafların 

üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri; yani kamu düzenine ilişkin bulunmayan 

davalarda işlerlik kazanır.608 

 

 

3. Davayı Kabulün Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması ve Hukuki Niteliği 

 

a. Mahkeme İçi İkrarlar Karşılaştırılması 

                                                 
605 KURU, Usul IV, s. 3674; Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s. 624;  Tanrıver, 
Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller, s. 293,s. 105 
606 KURU,  Usul IV, s. 3676 
607 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 624. 
608 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 628. 
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 Mahkeme içi ikrar, görülmekte olan davanın taraflarından birinin veya vekilinin 

diğer tarafça ileri sürülen ve aleyhine hukuki sonuç doğurabilecek nitelikteki bir maddi 

vakıanın doğruluğunu beyan etmesidir (m. 236, I)609 

 

Mahkeme içi ikrar ile davayı kabul arasında ki temel farklılıklar şunlardır; her 

şeyden önce davayı kabul sadece davalı tarafından yapılabildiği halde, ikrar davanın her iki 

tarafınca da yapılabilir. 

 

Yine, davayı kabulün konusunu davacının talep sonucu oluşturduğu halde, 

mahkeme içi ikrarın konusunu çekişmeli vakıalar oluşturur.610 

 

Davayı kabul ile mahkeme içi ikrarın hukuki niteliği de birbirinden farklıdır. 

Davayı kabul hukuki niteliği itibarı ile, hem maddi hukuka ait unsurları hem de usul 

hukukuna ait unsurları bünyesinde bulunduran karma karakterli bir işlemdir. Mahkeme içi 

ikrar ise salt bir usul hukuku işlemidir.611 

 

Yine, davalı vekilinin bir vakıayı ikrar edebilmesi için kural olarak 

vekâletnamesinde bu konuda özel bir yetkinin bulunmasına ihtiyaç yoktur. Oysa davalı 

vekilinin davayı kabul edebilmesi için vekâletnamesinde bu konuda özel bir yetkisinin 

bulunması gerekir (m. 63)612 

 

b. Davayı Kabulün İbra ile Karşılaştırılması 

 

İbra, tarafların aralarındaki borç ilişkisini kısmen veya tamamen sona erdirerek, 

borçluyu borcundan kurtarmak gayesi ile yaptıkları sözleşmedir.613 Bu yönü itibari ile ibra 

borcu sona erdiren nedenler arasında yer alır. İbra bir akit niteliğinde olduğundan tek 
                                                 
609 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s. 623;  Süha TANRIVER, Türk Medeni 
Yargılama Hukukunda İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu, (TBBD, 1993/II, s. 212-243), s. 213;Erdal 
TERCAN, Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Ankara, 2001, s. 100, 101; Erdal TERCAN, 
Medeni Yargılama Hukukunda İkrarın Geri Alınması, (Batider, 1998/3’den Ayrı basım, s. 115-133), s. 115. 
610 “Ancak davadan feragat veya kabul, ikrar gibi kesin delillerden ayrı ve davaya son veren tek taraflı irade 
beyanları sayıldığından HUMK m. 92 ve bunu izleyen maddelerine göre geçerli sonuç doğurur. Bu beyanlar 
kat’i bir hükmün hukuki neticelerini hasıl eder. Bu itibarla, bu beyanın harici satışın bir ikrarı şeklinde kabul 
edilmemesi ve davaya son veren tek taraflı bir işlem olarak değerlendirilmesi icap eder ( 8 HD., 17.5.1993 T, 
1992/12799 E, 1993/5528 K.)”, (çevrimiçi) www.yargitay.gov.tr/Emsal/Kanun/8.HD. 
611 Tanrıver, “Türk Medeni Yargılama Hukukunda İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu”,  s. 219 
612Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s. 623; Tanrıver, “Türk Medeni Yargılama 
Hukukunda İkrarın Bölünüp Bölünemeyeceği Sorunu”,  s. 215 
613 Ali Himmet BERKİ, “Sulh ve İbra”, AD, 1962/12, s. 12, s. 755. 
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taraflı bir irade beyanı ile meydana gelmesi mümkün değildir. Bu nedenle ibra, davayı 

kabulden çok mahkeme içi sulhe benzemektedir. 

 

Oysa davayı kabul mahkemeye varması gerekli tek taraflı bir irade beyanı ile 

yapılır, hüküm ve sonuçlarını doğurması için mahkeme veya davacı tarafından kabul 

edilmesine gerek yoktur.614 

 

c. Davayı Kabulün Davadan Feragatla Karşılaştırılması 

 

Davadan feragatte davayı sona erdirir. Ancak, feragat davacı tarafından yapılır ve 

davacı tasarruf ilkesinin tam olarak uygulanmadığı davalarda da, davasından feragat 

edebilir. Oysa kabul beyanında sadece davalı bulunabilir, davalının davayı kabul beyanı 

sadece tasarruf ilkesinin tam olarak uygulandığı davalarda kendisinden beklenen hüküm ve 

sonuçları doğurur. Bunun dışında, tarafların dava üzerinde tasarruf yetkisinin olmadığı 

davalarda davayı kabul davayı sona erdirmez. 

 

Feragat ile kabul arasında yargılama giderleri bakımından da farklılık vardır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 94/II’ye göre davayı kabul eden davalı, kendi 

hal ve vaziyeti ile aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermemiş ve davayı ilk celsede 

kabul etmiş ise, artık yargılama giderlerinden sorumlu tutulamaz, yargılama giderlerine 

davacı katlanmak zorundadır. Davasından feragat eden davacı bakımından ise böyle bir 

istisna getirilmemiştir. 

d. Davayı Kabulün Mahkeme İçi Sulh İle Karşılaştırılması  

 

Sulh de, davayı kabul ve davadan feragat gibi davaya son veren taraf 

işlemlerindendir. Ancak mahkeme içi sulh diğer davaya son veren taraf işlemlerinden 

farklı olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenmiş bir kurum değildir. 

Doktrindeki görüşler ve yargı kararları ile hukukumuza yerleşmiştir.615 Mahkeme 

huzurunda sulh, açılmış ve görülmekte olan bir davanın taraflarının aralarındaki 

uyuşmazlığı veya tereddütlü durumu karşılıklı olarak fedakarlıkta bulunmak suretiyle sona 

                                                 
614 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s. 623; Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Kabuller”,  s. 292. 
615 Berki, Davanın Hitamı ve Sulh,s. 295; Soner, Feragat, Kabul ve Sulhe Dair Bazı Sorunlar,s. 439;  Tanrıver, 
Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler , s. 334-348. 
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erdirmek amacı ile yaptıkları bir sözleşmedir.616 Tarafların karşılıklı olarak uyuşmaları 

şarttır. Bu nedenle de zaten sulh bir sözleşmedir.  

 

Oysa kabul şarta bağlı olarak yapılamayacağı gibi617, hüküm ve sonuçlarını 

doğurabilmesi açısından karşı tarafın veya mahkemenin rızasına da ihtiyaç göstermez. 

Sulhte fedakarlık karşılıklı iken, davayı kabulde tek taraflıdır. 

 

4. Davayı Kabulün Yapılması, Şekli, Zamanı ve Davayı Kabulden Rücu Edilip 

Edilemeyeceği 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 92’ye göre, davayı kabul iki taraftan 

birinin diğerinin talep sonucuna rıza göstermesidir. Kanun davayı kabul edecek kişi için 

her ne kadar iki taraftan birisi dese de bunu davalı olarak anlamak gerekir.618 Zira niteliği 

gereği davayı kabul ancak davalı tarafından yapılabilir. 

 

Kural olarak dava sadece davalı tarafından kabul edilebilirken, görülmekte olan bir 

davanın davalısı, davacıya karşı bir karşılık dava açmışsa, bu durumda ilk davanın davacısı 

da karşılık davayı kabul edebilir.619 

 

Kanuni temsil hallerinde, kendisine kanuni temsilci tayin edilen kişinin bizzat 

kendisi davanın tarafıdır. Kanuni temsilciler davada taraf olmadıklarından dolayı hüküm 

de bu kişiler lehine veya aleyhine değil, temsil ettikleri kişi lehine veya aleyhine verilir. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 59’a göre, dava ikamesine ehil olan 

her şahıs davasını bizzat kendisi açıp takip edebileceği gibi, atayacağı bir vekil vasıtası ile 

de açıp, takip edebilir. Vekil tayin edilen kişinin vekaletnamesinde ayrıca belirtilmemiş 

olsa bile, vekilin hangi işlemleri yapabileceğini, vekaletin kanuni kapsamı belirler. 

Vekaletin kanuni kapsamının ne olacağı ise m. 62’de belirtilmiştir.620 

                                                 
616 Benzer tanımlar için Bkz. Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 629; Önen, Medeni 
Yargılama Hukukunda Sulh,  s. 23; Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler ,s. 334 
617 Tanrıver, “Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller”,  s. 227 
618 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 623; Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Sulhler , s. 103 
619 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 623; Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Sulhler , s. 104 
620  Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 298; İlhan POSTACIOĞLU, Umumi Vekaletin 
Kapsamı, İHFM, C. 37; S. 1-4; s. 352. 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 62’de belirtilen vekaletin kanuni 

kapsamı dışında kalan ve müvekkil aleyhine ağır ve ciddi sonuçlar doğurabilecek nitelik 

taşıyan işlemler için vekile özel yetki verilmesi gerekir. Vekile özel yetki verilmesi 

gereken haller esas itibarı ile m.63’de ve diğer bazı özel kanunlarda gösterilmiştir. Vekile 

özel yetki verilmesini gerektiren hallerden birisini de davayı kabul oluşturur.621 Buna göre, 

kendisine davayı kabul etme yetkisi tanınmamış olan vekil davayı kabul edemez.622 Ancak 

vekilin yapmış olduğu kabul, davalıyı da bağlayacağından, davalı, vekilin davayı kabul 

etmesinden sonra davayı kabulden dönemez. 

 

Davalı, davasını birden fazla vekil aracılığıyla takip ediyorsa, vekillerden her hangi 

birisi davayı kabul edebilir. Ancak, davayı kabul yetkisi vekillerden sadece birisine 

verilmişse davayı sadece o vekil kabul edebilir.623 

 

Vekile davayı kabul yetkisi verilmişse, bu yetki icra takipleri bakımından da 

geçerlidir (m. 62). Mesela, vekaletnamesinde davayı kabul için yetki bulunan davalı vekili 

bu yetkiye dayanarak vekili aleyhine yapılan bir icra takibini kabul edebilir.,624 

 

Devlete karşı açılan davalarda devleti hazine avukatları temsil eder; dolayısıyla 

davayı da hazine avukatları kabul eder. Ancak hazine avukatlarının devlete karşı açılan 

davaları kabul edebilmesi için kabul edilecek miktara göre, Kaymakam (4353. Sayılı 

Kanun m.27), Vali (4353. Sayılı Kanun m. 27), Maliye Bakanı (4353. Sayılı Kanun m. 28) 

veya Danıştay (4353.Sayılı Kanun m. 29) tarafından davanın kabulüne izin verilmiş olması 

gerekir. Bu izin alınmaksızın yapılacak davayı kabul geçersizdir.625 

 

 

                                                 
621 “Davalı vekilinin verdiği vekaletnamede davayı kabule dair yetki bulunmadığı halde bu vekilin davayı kabul 
beyanına itibar ederek davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir 14 HD. 1.7.1985 T. 3931/4730 MBD. 
1985/15” Ömer ULUKAPI/Recep AKCAN, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, Konya 2000, s. 164 
622  Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler ,. 104; Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 577 
623 Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,  s. 78 
624 “Sözü edilen bu konularla ilgili vekilin selahiyeti bulunan hallerde, vekil, icrada bu işlemi yapmaya yetkilidir. 
Bu vekaletnameye binaen, vekil, icrada borcu ikrar, kabul ve ödeme taahhüdünde bulunursa bunlarda artık 
müvekkili ilzam eder. HGK 5.4.1967 Ic.İf. 1966/1141, K. 175, ABD, 1967/3, s. 508/509”, Üstündağ,Medeni 
Yargılama Hukuku, s. 578 
625 “Kamu kuruluşlarının yasalarına göre temsil durumu beliren her vekilin davayı kabul yetkisi yoktur. Kamu 
kuruluşlarının davayı kabul etmesi özel biçime bağlıdır. Böyle bir yetki açıklanmamıştır. Karar bu nedenle 
bozulmalıdır (4 HD 27.2.1973, 7700/2210)” KURU, Usul IV, s. 3684, dn. 47 
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a. Kısmi Dava Açılması Halinde Davayı Kabul 

 

Davacının, alacağının şimdilik belli bir kesimi için açtığı davaya kısmi dava denir. 

Hukukumuzda kısmi dava açmak mümkündür. Davanın kısmi dava mı, yoksa tam dava mı 

olduğu davacının talep sonucuna göre belirlenir. Davacı, kısmi dava açtığını dava 

dilekçesinde açıkça bildirmelidir. Davacının dava dilekçesinden kısmi dava açtığı açıkça 

anlaşılamıyorsa, davacının tam dava açtığı kabul edilir.626 

 

Davacının kısmi dava açtığı dava dilekçesinden anlaşılıyorsa, davalının davayı 

kabule ilişkin irade beyanı sadece davacının talep sonucunda gösterdiği kısmı kapsar. 

Davacı, talep sonucunda göstermediği kısımlar için (alacağının geri kalan kısmı için), 

ayrıca bir dava açabilir. Davalının kısmi davayı kabulü, davacının kısmi dava dışında 

bıraktığı kısımları kapsamaz. Davacının kısmi dava açtığı dava dilekçesinden 

anlaşılamıyorsa, davacı geri kalan haklarından zımnen feragat etmiş olacağından, ortada 

bir kısmi dava değil, tam dava vardır.627 

 

 

b. Davayı Kabulde Görevli ve Yetkili Mahkeme 

 

Geçerli bir davayı kabulden söz edilebilmesi için, davayı kabul beyanının usulüne 

göre oluşturulmuş bir mahkeme huzurunda ve görülmekte olan bir dava sırasında yapılmış 

olması gerekir. 

 

Doktrinde görevsiz mahkemeye karşı yapılan kabullerin de, görevli bir mahkemede 

yapılan bir kabul beyanının doğurduğu hüküm ve sonuçları meydana getireceği kabul 

edilmektedir.628 

 

Görevsiz mahkeme huzurunda yapılan kabullerin de geçerli bir kabulün hüküm ve 

sonuçlarını doğurması gerekir. Burada yapılan kabulün kısmi veya tam kabul olmasının da 

bir önemi yoktur. Dava kısmi kabul olunmuşsa mahkeme kabul edilmeyen kısım için 

                                                 
626 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,  s. 340; Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Sulhler ,  s. 82 
627Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,  s. 341 
628 Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,   s. 89. 
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(davanın kabul edilmeyen kısmi dahi kendi göre alanına girmiyorsa) görevsizlik kararı 

verecektir. 

 

Aynı şekilde yetkisiz mahkeme huzurunda yapılan davayı kabulün de geçerli 

olacağı doktrinde genel kabul görmektedir. Ve hatta bu yetkinin kamu düzenine ilişkin bir 

yetki olmasının da bir önemi yoktur. 

 

Davayı kabulde ise önemli olan görülmekte olan bir davanın olması ve bir 

mahkemenin teşekkül etmiş olmasıdır. Görevsiz ve yetkisiz mahkemede bu şartlar teşekkül 

ettiğine göre, bu mahkemeler huzurunda yapılan davayı kabulü geçerli saymak gerekir.629 

 

Keşif sırasında yapılan kabullerde mahkeme huzurunda yapılan kabuller gibi 

hüküm ve sonuçlarını doğururlar. Davayı kabulün mahkeme dışında (keşif yerinde) 

yapılmış olması onun mahkeme huzurunda yapılmadığı anlamına gelmez. 

 

Davayı kabulü yargılama hukuku ile ilişkili hale getiren işlemlerden ilki davalının 

davayı kabul iradesine yönelik beyanının mahkemeye hitaben yapılmasıdır.630 Davalı 

kabul iradesini cevap layihasında açıklayabileceği gibi, daha sonraki aşamalarda da 

açıklayabilir. Davalı tarafından yapılan bu irade açıklaması kanun tarafından bir geçerlilik 

şekil şartına tabi tutulmuştur. Kanun tarafından öngörülen bu şekil şartına uygun biçimde 

gerçekleştirilme, davayı kabulün hem hukuki bir varlık kazanabilmesinin hem de, 

hükümlerini doğurabilmesinin temel şartını oluşturur. Davayı kabulün böyle bir geçerlilik 

şekli şartına tabi tutulmuş olmasının nedeni, davalıyı kendisi bakımından ciddi ve ağır 

sonuçlar doğurabilecek bu işlemler üzerinde sağlıklı bir biçimde düşünmeye sevk etmek ve 

bu konuda acele bir karar vermesini önlemektir.631 Davayı kabul iki şekilde yapılabilir. 

Sözlü kabul ve yazılı kabul. 

 

c. Sözlü Kabul 

 

Davalı duruşmada sözlü olarak davanın kabulüne ilişkin bir irade beyanında 

bulunabilir ( m.93). Bu halde davalının kabul beyanı duruşma tutanağına yazılır (m. 151, 

                                                 
629 Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,  s. 90 
630 Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,  s. 115 
631 Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler , s. 110, Üstündağ,Medeni Yargılama Hukuku,  s. 427 
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II).632 Davalının tutanağa geçirilecek kabul beyanının mutlaka tam kabul olması gerekmez. 

Davalının kısmi kabulü de tutanağa geçirilir. Tutanağa geçirme işlemi hakimin gözetim ve 

denetimi altında zabıt katibi tarafından yapılır (m. 151, I).633 

 

 Tutanağın taraflara okunup imzalattırılmasından sonra, aynı tutanağın hakim 

ve zabıt katibi tarafından da imzalanması gerekir (m. 152). Davalının davayı kabul, beyanı, 

davaya bakan hakim ve zabıt katibi tarafından da imzalandıktan sonra geçerli hale gelir ve 

kendisinden beklenen hüküm ve sonuçları doğurmaya başlar.634  

 

d. Yazılı Kabul 

 

 Davalı celse sırasında davayı sözlü olarak kabul edebileceği gibi, mahkemeye 

vereceği dilekçe ile de kabul edebilir. Bu durumda yapılan kabul beyanının ayrıca tutanağa 

geçirilmesine ve davalıya okunarak, imzalatılmasına gerek yoktur. Dava dilekçesi davalı 

veya vekili tarafından mahkemeye verilebilir. Mahkeme, davayı kabul dilekçesini dava 

tutanağına ekler; ancak, davayı kabul dilekçesi vekil tarafından verilmişse, davayı kabul 

dilekçesinin tutanağa eklenebilmesi için, vekilin davayı kabul yetkisinin olup olmadığının 

araştırılması gerekir.635 

 

Davalı, oturum dışında (iki oturum arasında) davayı kabul etmek isterse 

mahkemeye vereceği bir dilekçe ile davayı kabul edebilir (m. 93).636 

 

 

5. Davayı Kabulün Zamanı 

 

Davalı, dava açıldığı andan itibaren hüküm kesinleşinceye kadar davayı kabul 

edebilir.637 Ancak, davalının davayı kabul edebilmesi için ortada derdest bir davanın 

                                                 
632Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 624; Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Sulhler ,  s. 110 
633 Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,  s. 117 
634 Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,   s. 123 
635 Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler , s. 110 
636 “2494 sayılı kanunda önceki HUMK m.93’e göre, davayı kabul duruşma dışında bir dilekçe ile yapılacaksa, 
dilekçenin iki nüsha düzenlenerek bir nüshasının davacıya tebliğ edilmesi gerekirdi. HUMK m. 93’ün 2494 
sayılı kanunla değiştirilen yeni halinde ise, davalının davayı kabulü için bir nüsha dilekçe vermesi yeterlidir. 
Davayı kabul dilekçesinin davacıya tebliğine gerek yoktur. Davayı kabul dilekçesinin mahkemeye verilmesi ile 
davayı kabul tamamlanır ve o anda uyuşmazlık sona erer”. KURU, Usul IV, s. 3700 
637 Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler , s. 105; Üstündağ,Medeni Yargılama Hukuku,   s. 571;  
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bulunması gerekir. Davanın derdestliği herhangi bir şekilde ortadan kalkmışsa (örneğin, 

davanın açılmamış sayılmasına karar verilmişse), artık ortada derdest bir dava 

bulunmadığından davanın kabulü söz konusu olmaz. 

 

Buna göre davalı, davayı en erken davanın açıldığı anda kabul edebilir. Davanın 

hangi tarihte açılmış sayılacağına ilişkin düzenleme, m. 178’de yapılmıştır. Söz konusu 

hükme göre, dava, dava dilekçesinin mahkeme esas defterine kaydedildiği tarihte açılmış 

sayılır. Buna paralel bir düzenleme de, Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri 

Yönetmeliğinin madde 18/A’ya göre dava dilekçesinin esas veya muhabere ya da tevzi 

defterine kaydedildiği anda dava açılmış sayılır.638 

 

Davayı kabul dilekçesini alan mahkemenin hemen bir tutanakla bu hususu tespit 

etmesi, davayı kabul dilekçesinin altındaki imzanın davalıya veya onun vekiline ait 

olduğunu tespit etmesi ve bu tespit tutanağını da zabıt katibi ile birlikte imzalayarak dosya 

üzerinde davanın davayı kabul nedeni ile sona erdiğini tespit etmesi gerekir. 

 

 Mahkemenin vermiş olduğu hükme karşı temyiz yoluna müracaat edilmediği 

takdirde, hükmün verilmesi ile kesinleşmesi arasında geçen safhada davayı kabulün yapılıp 

yapılamayacağı tereddütlere yol açmaktadır. 

 

 Kanımızca, bu aşamada da dava kabul edilebilir. Davalının davayı kabulü 

üzerine mahkeme, yeni bir duruşma yapmaksızın dosya üzerinde karar vermelidir.639 Yani, 

davanın kabul nedeni ile sona erdiğini tespit etme yetkisi ilk derece mahkemesine aittir. 

Çünkü dava hala ilk derece mahkemesinde derdesttir.640 

 

 İlk derece mahkemesinin verdiği hüküm temyiz edildikten sonra da dava hala 

derdest olduğundan, dava kabul edebilir. Zira, tarafların davanın konusu üzerindeki 

tasarruf yetkileri hala devam etmektedir.641 

 

 Hükme karşı kanun yoluna başvurulduktan sonra ve fakat dava dosyası 

Yargıtay’a gönderilmeden önce davalı davayı kabul etmişse, bu durumda davanın son 
                                                 
Tanrıver, Medeni Usul Hukukunda Derdestlik İtirazı, Ankara, 1998, s. 9  
639 KURU, Usul IV, s. 3686 
640 Üstündağ,Medeni Yargılama Hukuku , s. 572 
641 Üstündağ,Medeni Yargılama Hukuku , 572 
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bulduğuna ilişkin kararın kimin tarafından verileceği tartışmalıdır. Yargıtay642 bu aşamada 

davadan feragat edilmesi halinde dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi ve Yargıtay’ın bozma 

kararı üzerine ilk derece mahkemesinin davanın feragat nedeni ile sona erdiğini tespit 

etmesi gerektiği görüşünde iken643; doktrinde bizim de katıldığımız bir diğer görüş ise, 

usul ekonomisinin bir gereği olarak ilk derece mahkemesinin, dava dosyasını Yargıtay’a 

göndermeksizin, dosya üzerinde inceleme yaparak davanın sona erdiğini tespit etmesi 

gerektiği yönündedir. 

 

 Dava dosyası Yargıtay’a gönderildikten sonra davalı davayı kabul etmişse, 

Yargıtay, mahkemenin hükmünü davayı kabul nedeni ile bozmakta ve davanın kabul 

nedeni ile sona erdiğini tespit etme imkânının ilk derece mahkemesine vermektedir.644 

 

 Davalı hüküm bozulduktan sonra ve fakat mahkemece direnme kararı 

verilmeden önce de davayı kabul edebilir. Bu halde mahkeme direnme kararı veremez. 

Davanın, davayı kabul nedeni ile sona erdiğini tespit etmekle yetinir. 

 

 Davalı, karar düzeltme yoluna başvurduktan sonra da davayı kabul edebilir. Bu 

aşamada yapılacak davayı kabul halinde, davanın kabul nedeni ile sona erdiğini tespit etme 

yetkisinin kime ait olduğunu belirlemek için dava dosyasının Yargıtay’a gönderilip 

gönderilmediğine bakmak gerekir. Dosya Yargıtay’a gönderilmemişse, davanın davayı 

kabul nedeni ile sona erdiğini tespit etme yetkisinin usul ekonomisi gereği hükmü veren 

mahkemeye ait olması gerekir. 

 

 Daha öncede işaret ettiğimiz üzere, davayı kabul ancak hüküm kesinleşinceye 

kadar yapılabilir. Hüküm kesinleştikten sonra davayı kabul yapılamaz. Zira hükmün 

kesinleşmesi ile ortada kabul edilebilecek derdest bir dava kalmaz. Ancak, burada 

yargılamanın iadesi halinin bu kurala bir istisna teşkil edip etmediğini ve yargılamanın 

iadesi halinde davayı kabulün yapılıp yapılamayacağını araştırmak gerekir. 

 

                                                 
642 “Mahkemece boşanmaya karar verilmiş olup, temyiz dilekçesi davadan vazgeçme niteliğinde bulunduğundan, 
dava reddedilmek üzere hükmün bozulması gerekir (2.HD. 9.10.1979, 6870/7084 ABD. 1980/1 s. 58)”, KURU, 
Usul IV, s. 3569 
643 Önen, Yargıtay’ın feragat için getirdiği bu çözüm tarzının sulh için de uygulanması gerektiği kanısındadır, 
Bkz. Önen, Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,     s. 112 
644Yargıtay’ın Bu konudaki örnek kararları için Bkz. 2.HD. 9.10.1979, 6870/7084, ABD. 1980/1, s. 58; HGK. 
16.11.1966, 2/1438-290; ABD, 1967/1, s. 95. 
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 Yargılamanın iadesi yoluna bir dava açmak suretiyle birlikte bu dava ilk 

davadan tamamen bağımsız bir dava değildir. Yargılamanın iadesi davası ilk davanın 

üzerine inşa edilir. Bu nedenle yargılamanın iadesi talebi hükmü veren ilk derece 

mahkemesine yapılır.645 Yargılamanın yenilenmesi yeni bir dava olduğuna göre, bu dava 

üzerinde de ilk davadan farklı olarak tarafların tasarruf yetkileri vardır.646 Bu nedenle 

davacı açmış olduğu yargılamanın iadesi davasından feragat edebilir. Aynı şekilde taraflar 

dava konusu üzerinde sulh de olabilirler. 

 

6. Davayı Kabulden Rücu Edilememesi 

 

 Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, davalı, dava açıldığı andan itibaren davayı kabul 

edebilir ve davalının kabule ilişkin irade beyanı mahkemeye ulaştığı anda dava sona erer. 

Davacının varlığını iddia ettiği hukuki ilişkinin varlığı veya yokluğu da tespit edilmiş olur. 

Bu nedenle doktrinde davayı kabulden rücu edilemeyeceği kabul edilmektedir.647 

 

 Davayı kabulün, tek taraflı ve varması gerekli, mahkemeye yönelik kayıtsız, 

şartsız, açık ve kesin bir irade beyanı olması; sıkı şekil koşullarına bağlanmış bulunması, 

davayı sona erdirme ve cebri icra yolu ile yerine getirilme niteliklerini taşıması ve hükmü 

gereksiz kılması gözetildiğinde, irade fesadı halleri ayrık olmak üzere, onun rücu edilmek 

suretiyle etkisiz kılınması mümkün olmamak gerekir.  

 

 

7 . Davayı Kabulün Hükümleri  

a. Davanın Sona Ermesini Sağlaması 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda davayı kabulün davayı sona erdirdiğine 

dair açık bir düzenleme yoktur. Fakat davayı sona erdiren bir başka taraf işlemi olan 

davadan feragat ile ilgili olarak m. 151, II’de bir düzenleme vardır. Bu düzenleme, davaya 

kısmen veya tamamen son veren feragatten söz eder. Bu düzenlemeden hareketle, davayı 

kabul için de aynı sonuca ulaşılabilir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda ki bu 
                                                 
645 Ramazan Arslan, Medeni Usul Hukukunda Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara, 1977, s. 147, 148; 
Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 721; Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. V, 
İstanbul, 2001, s. 5246, (KURU, Usul IV) 
646 Önen,  Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,   s. 113 
647 Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 717; Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Sulhler , 109. 
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yetersiz düzenlemeye rağmen davayı kabulün en önemli hükmü, onun davaya son 

vermesidir. Esasında, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 94’te masraflar 

yönünden yapılan düzenleme de bizi bu sonuca ulaştırabilir. Bu düzenlemeye göre, davayı 

kabul eden davalı mahkum olmuş gibi yargılama giderlerine mahkum edilir. Mahkeme 

huzurunda yapılan kabulün davayı sona erdirdiği sonucuna İcra İflas Kanunu madde 38’de 

yapılan düzenlemeden de ulaşabilir. Bu düzenlemeye göre, mahkeme huzurunda yapılan 

kabullerin ilamlar gibi icra edilmesi, davayı kabulün davayı sona erdirdiğinin mantıki bir 

sonucudur. Aksini kabul, kanun koyucunun maksat ve iradesine aykırı olur.648 Aynı 

şekilde m. 95’de davayı kabulün kat’i bir hükmün hukuki neticelerini doğurur şeklindeki 

düzenleme de, davanın kabulüne ilişkin irade beyanının davayı sona erdirdiğini ortaya 

koyar. 

 

Davaya son veren taraf işlemlerinin karakteristik özelliği davayı sona 

erdirmeleridir.649 Buna göre davalı kabul irade beyanı ile davacının talep sonucunu 

tamamen kabul etmiş ise dava tamamen, kısmen kabul etmiş ise dava kısmen sona erer. 

Kısmi kabul halinde, kabul edilmeyen kısım için dava devam eder.650 

 

b. Davalının Kabul Beyanı Üzerine Mahkemece Yapılacak İşlem 

 

Davalının kabul beyanı ile dava konusuz kalır. Ancak, davanın konusuz kalması 

taraf iradesinin davayı sona erdirmediği anlamına gelmez. Çünkü, dava devam ederken 

meydana gelen bir olay nedeni ile davanın esası hakkında karar verilmesinde her iki taraf 

içinde hiçbir hukuki yarar yoktur.651 Davanın konusuz kalması halinde zaten dava 

hakkında yargılama yapılmasına ve hüküm verilmesine de gerek yoktur.652 Zira, davalının 

davayı kabul beyanı davayı zaten sona erdirmiştir. Ve nitekim Danıştay’ın653 ve 

Yargıtay’ın vermiş olduğu bazı kararlar da bizim bu konudaki görüşümüzü 

doğrulamaktadır. 

                                                 
648 Sulh konusunda aynı yaklaşım için Bkz. Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,   s. 130, 131 
649 Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 166; Karafakih, Hukuk Muhakemeleri Usulü Esasları, 
s. 234; Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 627; Tanrıver, Medeni Usul Hukukunda 
Derdestlik İtirazı, s. 55. 
650 Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan Sulhler , s111, dn. 96 
651 Kuru, Usul III, s. 3021 
652 Kuru, Usul III, s. 3015 
653 Davacı 6.3.1973 gülü dilekçesi ile davadan feragat ettiğini bildirdiğine, HUMK’un 95.maddesine göre feragat 
kesin bir hükmün hukuki neticelerini doğuracağına binaen konusu kalmayan dava hakkında ayrıca karar 
verilmesine yer olmadığına (D. 12.D. 20.03.1973, 1485/864)” Karagözoğlu, Danıştay Yargılama Usulünde 
Feragat ve Kabul, s. 48 
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İdari Yargı hakiminin dava ile kendisi arasındaki ilişkiyi kesebilmesi, davadan elini 

çekebilmesi için “davanın esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına”654 karar 

vermesi gerekir. Hakim davadan elini, ancak, Medeni usul hukuku kuralları içerisinde 

vereceği böyle bir kararla çekebilir. 

 

c. Davayı Kabul Halinde Kanun Yollarına Gidilip Gidilemeyeceği Sorunu  

 

Bir görüşe göre, “davayı kabul bir usul işlemi ise de, içeriği itibari ile bir maddi 

hukuk işlemidir. Davayı kabulün içeriği olan maddi hukuk işlemi ile taraflar arasında dava 

konusu yapılan uyuşmazlık son bulur. Burada dava mahkemenin kararı ile değil taraf 

iradesi ile son bulduğundan davayı kabulün içeriğini oluşturan maddi hukuk işlemine karşı 

temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilmez. Çünkü bu kanun yollarına ancak mahkemelerce 

verilmiş olan kararlara karşı gidilebilir. Oysa, burada davanın esası hakkında mahkemece 

verilmiş olan bir karar yoktur.”655 Davayı kabulün içeriğini oluşturan maddi hukuk işlemi 

ise, irade fesadı hallerinden birisinin varlığı halinde iptal ettirilebilecektir.656 

 

Doktrinde savunulan bir diğer görüşe göre ise, davalının davayı kabulü üzerine 

dava mahkemece verilecek bir hükme gerek kalmaksızın sona ereceğinden temyiz ve karar 

düzeltme yollarına gidilemez. Çünkü m. 427 ve devamı hükümlerine göre temyiz yolu, 

sadece mahkemeler tarafından verilen hüküm ve kararlara karşı gidilebilecek bir kanun 

yoludur. Bu yol ile bir olayın konusu olan vakıalara kanunun doğru uygulayıp 

uygulanmadığı veya maddi hataların takdirinde hata yapılıp yapılmadığı da araştırılır.657 

Davanın kabulü halinde ise, yargısal tasarruf niteliğinde bir hüküm veya karar verilmesi 

söz konusu değildir. Bu itibarla yargısal tasarruf karakterinde bulunmayan ve sadece taraf 

iradesi ile meydana gelen böyle bir tasarrufun, Yüksek Mahkemeye götürülüp, orada 

onaylanmasına veya bozulmasına imkan yoktur. Tek başına bu gerekçe bile, davayı kabul 

halinde temyiz yoluna gidilemeyeceğini kanıtlamaya yeter.658 

 

                                                 
654 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 766. 
655 Kuru, Usul IV, s. 3726’dan naklen 
656 Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 627 
657Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,   s. 150. 
658Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,   s. 150.  
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Yargıtay da vermiş olduğu kararlarında bu hususu belirtmektedir.659 Uygulamada 

davayı kabul ile sona eren davalarda kanun yollarına gidildiği ve Yargıtay’ın meseleyi esas 

yönünden incelediği görülmektedir. 

 

d. Davayı Kabul Halinde Yargılama Harç ve Giderleri 

 

Davayı kabul halinde davalıya yükletilecek yargılama masrafları m. 94’te özel 

olarak düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, davayı kabul eden davalı mahkum olmuş gibi 

yargılama masraflarını (m. 423) ödemeye mecburdur. Davayı kabul halinde yargılama harç 

ve giderlerini üç ayrı başlık altında incelemek mümkündür. 

 

(1) Davayı Kabul Halinde Yargılama Giderleri: 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 94, I hükmüne göre davayı kabul eden 

davalı yargılama giderleri bakımından da davada haksız çıkmış sayılır.660 Buna göre 

mahkeme, davayı kabul eden davalıyı yargılama giderlerinin tamamını ödemeye mahkum 

etmek zorundadır.661 Ancak bu hükme, m. 94,II’de bir istisna getirilmiştir. Bu maddeye 

göre, davalı hal ve vaziyeti ile aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermemiş ve ilk 

oturumda davacının iddiasını kabul etmiş ise, yargılama giderlerinden sorumlu 

tutulamaz.662 

 

Davalının bu madde hükmünden yararlanmasının ilk şartı, en geç ilk oturumda 

davayı kabul etmiş olmasıdır. İlk oturumdan, tarafların usulüne uygun olarak davet 

edildikleri ve hazır bulunmak zorunda oldukları oturumu anlamak gerekir.663 Buna göre, 

davalı, aleyhine dava açıldığını öğrendiği andan itibaren ilk oturumun sonuna kadar davayı 

kabul ederse, bu madde hükmünden yararlanabilir. 

 

                                                 
659 “Feragat HUMK m. 95, I’e göre, kesin hükmün hukuki sonuçların doğurduğundan ve karşı tarafın kabulüne 
bağlı olmadığından, davalı davanın reddine ilişkin kararı temyiz edemez (2. HD. 16.5.1974, 3135/3057)” RKD., 
1974/9-12, s. 290 
660 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,  s. 355; Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders 
Kitabı, s. 625; Zekeriya Yılmaz, Hukukta Yargılama Harç ve Giderleri ve Vekalet Ücreti, Ankara, 2000, s. 
146 
661 “Davalının birinci oturumdaki davayı kabulü, yargılama giderleri ile yükümlendirilmesine engel değildir (20 
HD., 9.2.1994, 16997/1038)” Yılmaz, Hukukta Yargılama Harç ve Giderleri ve Vekalet Ücreti,  s.182 
662 Aldemir, Husnu, Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, Ankara, 2000, s. 49; Kuru, Aslan,Yılmaz, 
Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 626. 
663 Kuru, Usul II, s. 1883 
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Davalı, davayı ilk oturumdan sonraki herhangi bir zaman da kabul ederse, artık hal 

ve davranışları ile aleyhine dava açılmasına sebebiyet verip vermediği şartı 

araştırılmaksızın yargılama giderlerine mahkum edilir.664  

 

Davalının, m. 94, II hükmünden yararlanabilmesinin bir diğer şartı da, hal ve 

davranışları ile aleyhine dava açılmasına sebebiyet vermemiş olmasıdır. Davalının bu 

madde hükmünden yararlanabilmek için, kendi hal ve hareketleri ile aleyhine dava 

açılmasına sebebiyet vermemiş olduğunu ispatlaması gerekir.665 Aksi takdirde yargılama 

giderlerini ödemeye mahkum edilir.666 

 

Bu iki şart birlikte gerçekleşmişse yargılama giderlerinin kime yükletileceği hususu 

bir problem teşkil etmektedir.  

 

Hukuk Genel Kurulu, m. 417’de yargılama masraflarının taraflara dağıtılırken, 

tarafların iyi veya kötü niyetine bakılacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığından ve m. 

94’ün, davayı kazanan taraf lehine, fakat karşı taraf aleyhine yargılama masraflarına 

hükmedilir, şeklinde yorumlanamayacağından hareketle, davanın taraflarına yargılama 

masrafları yükletilemeyeceği görüşündedir.667 

 

Davalının, davayı kısmen kabul etmesi halinde de, m. 94 hükmü uygulanır. Eğer 

kısmı kabul ilk oturumda yapılmış ve davalı kabul ettiği kısım için aleyhine dava 

açılmasına sebebiyet vermemiş ise, m. 94’ II gereği yargılama masrafları davalıya 

yükletilemez. Ancak bu şartlardan birisi mevcut değil ise, m. 94, I’deki ki genel kural 

                                                 
664 Aldemir,Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri,  s. 51; Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,  
s. 355; Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı ,s. 626. 
665 Aldemir,Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri,s. 54; Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders 
Kitabı , s. 626 
666 “Haksız fiilden ve meydana gelen hasardan haberdar bulunan davalının, ilk oturum açıldığı ana kadar bu 
olayla hiç ilgilenmemiş, meydana gelen hasarı kabul edecekleri hakkında beyanda bulunmamış ve böylece 
davanın açılmasına sebebiyet vermiş olması karşısında, yargılama giderlerinin tamamından sorumlu olduğu 
sonucuna varılmıştır. (HGK. 15.7.1972, T/693-703, ABD 1976/6, s. 1032, 1033)” KURU, Usul IV, s. 3718 
667 “Davacının hissedar olduğu taşınmazın bir kısım payını satın alan davalılar noter vasıtası ile durumu davacıya 
bildirmiş ve şuf’a hakkını kullanıp kullanmayacağını davacıya sormuş, davacı ihtarnameyi aldıktan sonra dava 
açmak suretiyle şufa hakkını kullanmıştır. Davalılar davanın açılmasına gerek olmadığını, davacının kendilerine 
müracaat etmesi halinde takrir vereceklerini, buna rağmen davanın açılmış olmasına göre, masraf ve vekalet 
ücretinden muaf tutulmaları gerektiği savunmuşlardır. Mahkemece dava kabul ve davalılarca satın alınan 
hissenin parası ödenmek suretiyle davacı adına tesciline ve fakat masrafların taraflar uhdesinde bırakılmasına 
karar verilmiştir. Davalının vekilinin temyiz üzerine özel dairece “davanın açılmasına sebebiyet vermeyen ve ilk 
oturumda davayı kabul eden ve satışı da ihbar eden ve vekil ile temsil olunan davalılar lehine vekalet ücreti 
takdiri gerekirken, bundan zuhul olunması usul ve kanuna aykırıdır” gerekçesi ile bozulmuştur. (HGK. 
14.5.1980, 6/1474-1974, ABD, 1980/6, s. 724, 725)”. 
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uygulanır ve davalı kabul ettiği kısım içinde yargılama harç ve giderlerine mahkum 

edilir.668 

 

(2) Davayı Kabul Halinde Vekalet Ücreti 

 

Davacı, davayı bir vekil marifeti ile takip etmiş ise, mahkeme, davalıyı davacıya 

vekalet ücreti ödemeye de mahkum eder (m. 94, I ve 423, 6). 

 

Davalının davayı kabul etmesinden önce veya sonra taraflar birbirlerinden vekalet 

ücreti istemeyeceklerine ilişkin bir sözleşme yapmışlar669 veya davalının, davayı kabul 

etmesi üzerine, davacı, lehine hükmedilecek vekalet ücretinden feragat etmişse, mahkeme 

davalıya vekalet ücreti ödemeye mahkum edemez.670 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu madde 94, II hükmü burada da uygulanır ve 

yukarıda” davayı kabul halinde yargılama masrafları” bölümünde belirttiğimiz şartların her 

ikisi de birlikte gerçekleşmiş ise davalı yargılama giderlerinin bir parçası olan vekalet 

ücretine mahkum edilmez.671 

 

(3) Davayı Kabul Halinde Karar ve İlam Harcı 

 

Harçlar Kanunu madde 22’ye göre, davalı ilk celsede davayı kabul ederse, karar ve 

ilam harcının üçte birini, daha sonra kabul ederse içte ikisini672 ödemeye mahkum edilir. 

Bu miktar davalının davayı kaybetmiş olsa idi ödeyeceği karar ve ilam harcı üzerinden 

hesaplanır.673 Ancak m.94, II’deki şartlara sahipse davalıdan karar ve ilam harcı alınmaz. 

                                                 
668 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,s. 355; Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders 
Kitabı, s. 625. 
669 “Bu dilekçeden önce düzenlenen 10.4.1970 günlü sözleşme ile taraflar birbirlerinden avukatlık ücreti ve 
yargılama giderleri istemeyecekleri hususunda anlaşmışlardır. İbraz olunan 10.4.1978 günlü belgenin 
doğruluğuna bir itiraz vaki olmadığına göre, bu anlaşma mukavelesi hükümleri uyarınca davacının Avukatlık 
ücreti ve mahkeme masrafları ile yükümlü tutulması usul ve kanuna aykırı görülmüştür ( 15.HD., 12.9.1979, 
1566/1723, YD. 1979/11, s. 1724, 1725)” KURU, Usul IV, s. 3624 
670Önen, Medeni Yargılama Hukukunda Sulh,  s. 169. 
671 Aldemir,Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri,s. 447; “Ferağ vermesi için mal sahibine tebligat 
yapılmamış ve ilk oturumda da davayı kabul etmişse, davalı vekalet ücreti ile sorumlu tutulamaz (5.HD., 
12.12.1978, 9572-10117)”, Aldemir,Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, s. 448 
672 “Davacı beşinci oturumda davasından vazgeçmiş ve dava bu nedenle reddedilmiş olduğundan davayı 
kaybetmesi halinde ödeyeceği maktu karar ve ilam harcının üçte ikisi alınmalıdır (HGK., 25.1.1984, 4/57-29)”  
Yılmaz, Hukukta Yargılama Harç ve Giderleri ve Vekalet Ücreti,   s. 69 
673Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 626;  Yılmaz, Hukukta Yargılama Harç ve 
Giderleri ve Vekalet Ücreti,   s. 28. 
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8. İdari Yargıda Davayı Kabul 

 

a. Genel Olarak 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi ve Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi Kanunu’nun 56. maddesinde, idari yargıda davayı kabul halinde Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun davayı kabule ilişkin hükümlerinin uygulanacağına dair bir atıf 

vardır. Buna göre İdari Yargılama Usulünde davayı kabulün yapılması halinde Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanununun 92, 93, 94 ve 95.madde hükümleri uygulanacaktır. 

Ancak her iki yargı kolunun özellikleri farklı olduğundan, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunun ilgili hükümleri uygulanırken idari yargının kendine özgü kuralları da dikkate 

alınmalıdır. 

 

Adli yargının yanında idari yargının varlık nedeni, idarenin hukuka uymasının 

sağlanması ve idare edilenlerin, idarenin haksız eylem ve işlemlerine karşı 

korunmasıdır.674 İdare mahkemeleri adliye mahkemelerinden farklı olarak yargıladığı 

işlemler üzerinde kamu yararı denetimi yapmakla da görevlidir. Böyle bir denetleme, 

davanın taraflarının hak ve menfaatlerini aşan bir durumu ortaya koyar. İdari yargıda taraf 

beyan ve istemlerini aşan re’sen araştırma ve inceleme yönteminin en önemli varlık nedeni 

budur (İYUK m. 20; AYİM m. 54).675 İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 31 ve Askeri 

Yüksek Mahkemesi Kanunu madde 56 yorumlanırken, idari yargının bu amacı ve varlık 

nedeni de dikkate alınmalıdır. 

 

Kabul müessesesinin “genel yargı yeri olan adli yargıya özgü olarak öngörülmüş 

olup, tek yanlı iradesine hukuki sonuçların bağlandığı kamu gücü iradesinin hukuka uygun 

olup olmadığının belirlenmesine yönelik bir yargılama hukukuna adapte edilmesinin 

mümkün olmadığı savunulmaktadır. Bu görüşe göre, idare dava sırasında işleminin hukuka 

aykırı olduğu kanaatine ulaşır ise, bu işlemin kaldırılması ve geri alınması mümkün 

olduğuna göre davanın kabulü yönünde bir irade açıklamasına ihtiyacı da 

                                                 
674 Gözübüyük, Yönetsel Yargı, s. 5. 
675 Erol Çırakman, “Hukuk Yargılama Usulünün İdari Yargıda Uygulanması”, İdari Yargıda Son Gelişmeler 
Sempozyumu, Ankara, 1982, s. 105 
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bulunmamaktadır.676 Ancak işlemin dava sırasında geri alınması veya kaldırılması 

sonuçları itibarı ile davanın kabul beyanı ile sona erdirilmesinden farklıdır. Kabul beyanı 

ile dava sona erdirildiğinde, kesin hükmün tüm sonuçları doğar. Halbuki idari yargılama 

usulünde kabul müessesesine yer verilmemesi halinde, idarenin kendi iradesi ile dava 

esnasında işlemi kaldırması veya geri alması durumunda, mahkeme sadece davayı konusuz 

kalması nedeniyle sona erdirecektir. İcrai karar alma gücünü elinde bulunduran idarenin, 

davanın konusuz kalması nedeniyle sona erdirilmesi halinde, aynı mahiyette işlem tesis 

etmesi de olasıdır.677 

 

b. İptal Davasında Davayı Kabul 

 

İptal davası, idari yargıya özgü bir dava türüdür. İdari Yargılama Usulü Kanunu 

madde 2’de düzenlenmiştir. Bu dava menfaatleri ihlal edilen kişilerce idari bir işlemin 

iptali için açılır. Ancak buradaki menfaatten subjektif bir hakkın ihlalini anlamamak 

gerekir. Bu menfaat davacı ile idari işlem arasında makul ve ciddi bir ilişkinin varlığıdır.678  

 

İptal davasının amacı, hukuka aykırı bir idari işlemin ortadan kaldırılması679 veya 

değiştirilmesi olduğundan, iptal davaları inşai bir davadır ve bu davalar sonunda verilen 

kararda inşai bir karardır.680 İptal edilen işlem sadece davacıyı ilgilendiren subjektif 

nitelikli bir işlem değilse, iptal davası sonucunda verilen iptal kararı sadece davacıyı değil, 

davada taraf olmayan ve fakat kararla ilgisi bulunan diğer kişileri de etkiler. 

 

Bugün doktrinde hakim görüş iptal davaları açısından davayı kabulün mümkün 

olduğu yönündedir.681 Bu görüş taraftarlarına göre, iptal davasının davalısı olan idare 

davayı kabul edebilir.682 Ancak idarenin davayı kabulü açık bir irade beyanına dayanmaz. 

                                                 
676 Çırakman, “Hukuk Yargılama Usulünün İdari Yargıda Uygulanması”, s.106. 
677Yasin, “İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı Kabul”, s.178. 
678 Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları,s. 1232 
679 Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçlar,  s. 44 
680 Önen, İnşai Dava, Ankara,1981. s. 161 
681 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 766; Karagözoğlu, Danıştay Yargılama Usulünde Davadan 
Feragat ve Kabul, s. 41 vd. 
682 “Davalı Bakanlıkça 4.9.1975 gün ve 21-A/14266-14586 sayılı cevapta, her ne kadar davalı şirketin iddiası 
reddedilmişse de bilahare, 7/7203 sayılı kararnameye göre yapılacak vergi indirimlerinin süresinin 2.2.1975 gün 
ve 15137 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7/9374 Sayılı Kararname ile 31.12.1974 gününden itibaren 6 ay 
uzatılmasının anlaşılması nedeniyle bu konudaki 25.10.1973 gün ve 139 Sayılı genelgeleri uyarınca davalı 
vekilinin isteğine uygun şekilde işlem yapılacağından bahisle davanın kabul edildiği anlaşılmıştır.(Danıştay 7 
D.’nin 9.5.1977 gün ve E.76/1511, K. 77/1770 Sayılı Kararı, Danıştay Dergisi, 1978, sy. 28-29, s. 464)”, 
Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 767  
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İptal davalarında kabul, işlem ve kararın değiştirilmesi, kaldırılması veya geri alınması 

şeklinde gerçekleşir.683 İdari yargıda yazılı yargılama usulü uygulandığından ve dosya 

üzerinde inceleme yapıldığından davayı kabul de sadece yazılı olarak yapılabilir.684 

Davalının davayı kabulü üzerine hakim “davanın esası hakkında karar verilmesine yer 

olmadığına” karar verir. Bu şekilde davanın sonuçlanmasından sonra, davayı kabul maddi 

anlamda kesin hüküm teşkil eder (m. 95, I)685. Danıştay’ın da vermiş olduğu kararlar bu 

yöndedir.686 

 

İptal davalarında davayı kabulün yapılıp yapılamayacağını tespit içinde öncelikle 

iptal davasına konu edilen idari işlemin niteliğine bakmak gerekir. Buna göre iptal 

davasına konu olan idari işlem düzenleyici idari işlem veya birel bir işlem olabilir. 

 

 

 

(1)  Düzenleyici İdari İşlemler Açısından Davayı Kabul 

 

İptal davasının konusu düzenleyici bir idari işlem ise, bu tür davalarda davayı 

kabulün mümkün olmaması gerekir. Yukarıda idari yargının amacını ve iptal davalarının 

varlık sebeplerini açıklarken de işaret ettiğimiz gibi, iptal davasına konu düzenleyici idari 

işlemin iptali yönünde verilecek olan karar sadece davacıyı değil, onun dışında toplumun 

diğer bireylerini de ilgilendirir. Düzenleyici idari işlemin iptali için açılan dava ile idarenin 

hukuka uygun davranması amaçlanır. Dolayısıyla bu bağlamda, iptal davası ile hukuk 

düzeninin ve kamu düzeninin korunması amaçlanır. İptal davasını açan davacı, idarenin 

yaptığı idari işlemin iptalinden başka kendi lehine herhangi bir menfaat talebinde 

bulunmaz. Davalı idarenin, bizzat davalı lehine herhangi bir şeye mahkum edilmesi de soz 

konusu olmaz. 

                                                 
683 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 766; Karagözoğlu, Danıştay Yargılama Usulünde Davadan 
Feragat ve Kabul, s. 43 vd. 
684 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 765; Karagözoğlu, Danıştay Yargılama Usulünde Davadan 
Feragat ve Kabul,  s. 43 vd. 
685 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 766; Karagözoğlu, Danıştay Yargılama Usulünde Davadan 
Feragat ve Kabul,  s. 45, 48 
686 “Yüksek Hakimler Genel Kurulunca birinci sınıfa ayrılmasına karar verilmesi nedeni ile ödenek farkı 
verilmesi isteğinin reddine ilişkin kararın iptali ile ödenek farkının tazminat olarak verilmesi dileğiyle açılan 
davada; davalı idare, uyuşmazlık konusu birinci sınıf fark ödendiğinin davacıya ödenmesi yoluna gidildiğini ve 
bu konuda ilgili mercie müzekkere yazıldığını beyan ederek davayı kabul etmiş olduğundan, dava konusu 
uyuşmazlık hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. (D.D.D.K’nın 22.6.1973 gün ve 
E.70/580, K. 73/543 Sayılı Kararı)” Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü, s. 766 
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Daha öncede işaret ettiğimiz gibi, kamu düzenini ilgilendiren hususlarda davayı 

kabul söz konusu olmaz. Dava üzerinde tarafların tasarruf yetkisinin olması gerekir.  Oysa 

iptal davalarında re’sen araştırma ilkesi geçerlidir ve iptal davaları kamu düzenini 

ilgilendirir. Bu nedenle düzenleyici idari işlemin iptali davaları açısından pratik olarak 

davayı kabulün bir anlamı yoktur. Davalının davayı kabulü hakimi bağlanmaz. Hakim, 

re’sen araştırma ilkesine göre gerekli araştırma ve incelemelerini yapacak ve idari işlemin 

hukuka aykırı olduğu kanaatine varırsa işlemi iptal edecektir. 

 

(2)  Birel İdari İşlemler Açısından Davayı Kabul 

 

İptal davasına konu yapılan işlemin birel idari işlem olması halinde, davayı kabulün 

yapılıp yapılamayacağı sorununa gelince, bu işlemler açısından gerek doktrin ve gerekse, 

Danıştay tarafından davanın kabul edilmiş sayılmasına ilişkin verilen örnekler bir davayı 

kabul sebebi değil, bir davanın konusuz kalması sebebidir. Bu örneklerde belirtilen, 

işlemin veya kararın geri alınması, kaldırılması veya değiştirilmesi hallerinde davanın 

konusu ortadan kalkar. Bu nedenle iptal davası derdest iken, idarenin bir işlemi veya kararı 

geri alması, kaldırması veya değiştirmesi halinde idarenin davayı kabul etmesinden söz 

edilemez. Her ne kadar davayı kabul halinde de dava konusuz kalıyorsa da, davayı kabulü 

diğer davanın konusuz kalması sebeplerinden ayıran nokta, davayı kabulün icrai bir nitelik 

göstermesidir. Oysa, yukarıda idarenin davayı kabul ettiği hallere ilişkin olarak verilen 

örneklerde icrai bir durum yoktur. Davalının istediği sonuç, dava sona ermeden ve hiçbir 

icrai vasıta kullanılmadan davalı tarafından sağlanmaktadır. 

İdari davalarda genel olarak idare açık bir kabul beyanında bulunmamaktadır. 

Mahkeme, davalı tarafın, dava süreci içindeki davayı kabul mahiyetindeki işlem ve 

eylemlerini davayı kabul olarak değerlendirmektedir.687688 

 

                                                 
687 “... Davalı idare, uyuşmazlık konusu birinci sınıf fark ödeneğinin davacıya ödenmesi yoluna gidildiğini ve bu 
konuda ilgili mercie müzekkere yazıldığını beyan ederek davayı kabul etmiş olduğundan, dava konusu 
uyuşmazlık hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.” DDDK, 22.6.1973 gün ve E.1970/580, 
K.1973/543 sayılı kararı. 
688 “...Polis memuru olan eşinin yurtdışı görevi nedeniyle aylıksız izin talebinin reddi üzerine davacı astsubayın 
bu işlemin iptali için açtığı dava devam ederken, davalı idarece davacıya iki yıl müddetle aylıksız izin verildiği 
anlaşıldığından davanın kabulü mahiyetindeki bu idari tasarruf karşısında davanın esası hakkında bir karar 
verilmesine yer bulunmamaktadır.” AYİM 2. Dairesi’nin 10.12.2001 gün ve E. 2001/657, K.2001/889 sayılı 
kararı, AYİMKD, sy.17, C.1, s.370. 
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İptal davalarında, kabulün dava konusu işlem veya kararın geri alınması, 

kaldırılması ve değiştirilmesi biçiminde ortaya çıktığı ifade edilmektedir.689 

 

Dava henüz sonuçlanmadan, idarenin dava konusu işlemi kaldırması veya geri 

almasının davanın kabulü anlamına gelmeyeceği kanaatindeyim. İdari işlemin kaldırılması 

ve geri alınması sonuçları itibariyle birbirinden farklıdır. Dava konusu edilen bir işlemin 

dava süresince geri alınması dava konusu işlemin geçmişe etkili olarak ortadan kalkması 

sonucunu doğurur. Bu yönü ile geri alma yargı organlarının iptal kararına benzer. Ancak 

idari işlemin kaldırılması sadece geleceğe etkilidir. Dava konusu işlemin dava süresi içinde 

kaldırılması davanın kabulü anlamına gelmemelidir. Kabul, iptal davaları açısından işlemin 

iptali, tam yargı davalarında ise talep edilen hakkın verilmesi anlamına gelir. Oysa idari 

işlemin geri alınması durumunda işlemin yürürlükte bulunduğu dönemdeki hukuki 

varlığını ortadan kaldırmak için dava konusu edilebilir. Başka bir deyişle idari işlemin 

yapıldığı tarihten kaldırıldığı tarihe kadar olan süre içindeki etkilerini ortadan kaldırmak 

için dava açılabilir.690 İşlemin ileriye yönelik olarak ortadan kaldırılması ise kabul 

anlamına gelmez. Bu nedenle idari işlemin kaldırılmasının, idari yargı organları tarafından 

kabul beyanı olarak kabul edilmemesi gerektiği söylenebilir. 

 

Birel idari işlemin, iptaline ilişkin davası devam ederken, davalı idare hiçbir işlem 

yapmayıp sadece davalının talep sonucunu kabul ettiğini belirtmekle yetinirse, davalının 

davayı kabule ilişkin bu irade beyanı davayı sona erdirir. Birel idari işlemin iptaline ilişkin 

dava devam ederken, davalı idare davayı kabul ederse, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunun davayı kabule ilişkin hükümleri burada uygulama alanı bulur. Davayı kabul eden 

idare, İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 28/1’e göre otuz gün içerisinde davayı 

kabulün gereğini yerine getirmek zorundadır. Davayı kabul halinde her ne kadar dava, 

davalının kabul beyanı ile sona eriyorsa da, idare ortada bir mahkeme kararı varmış gibi 

hareket etmek zorundadır. İdare davayı kabul beyanına rağmen, davayı kabulün gereğini 

yerine getirmezse, İdari Yargılama Usulü Kanunu madde 28/3 ve 4.bendelerine göre davalı 

idare aleyhine dava açılabileceği gibi, davayı kabulün gereğini yerine getirmeyen kamu 

görevlisi aleyhine de tazminat davası açılabilir. 

 

(3) Tam Yargı Davalarında Davayı Kabul 

                                                 
689 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü,  s.766. 
690 Yasin, “İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı Kabul”, s.181. 
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Tam yargı davasının konusu idari işlem, idari eylem ve idari sözleşmeler teşkil 

eder. Ancak bu işlemlerden dolayı tam yargı davası açılabilmesi için davacının bir 

zararının doğmuş olması gerekir. Dava sonucunda mahkemenin verdiği karar sadece 

davanın taraflarını bağlar; bunun dışında üçüncü kişileri etkilemez. Bu yönü ile, m. 

237’deki hükmün nisbiliği kuralı tam yargı davası sonucu kısmından kısmen veya 

tamamen vazgeçerek, davalı da, davacının dava dilekçesinin talep sonucu kısmen veya 

tamamen rıza göstererek ya da davalı ve davacı dava konusu üzerinde karşılıklı 

fedakarlıklarda bulunmak suretiyle sulh olarak, dava üzerindeki tasarruf yetkilerini 

kullanabilirler. 

 

Tam yargı davasının bu özellikleri dikkate alındığında, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunundaki davayı kabule ilişkin düzenlemelerin tam yargı davasında uygulanması 

mümkündür. Anlam, biçim ve yetki yönünden kabulün tüm yönleri tam yargı davalarında 

mevcuttur.691 Ancak, idarenin kabulü sonucunda tahakkuk eden ve ödenmesi gereken 

meblağın davacıya ödenmesi, idarece bir takım işlemlerin yapılmasını gerektireceğinden, 

davayı kabul eden idarenin davayı kabul etmek yerine, dava konusu meblağı ödeyerek 

davayı konusuz bırakması daha yerinde olur.692  

 

Davayı kabul yazılı şekilde yapılmalı ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda 

belirtildiği gibi tutanağa geçirilmelidir.693 Davayı kabul idari işlemi tesis eden ve davada 

taraf olan idarenin yetkili organınca yapılır. Eğer vekil marifeti ile yapılacaksa vekilin bu 

konuda özel yetkisinin olması gerekir. Aksi halde davayı kabul geçersizdir.694 

 

c.Davayı Kabulün Zamanı 

İdari yargının kendine özgü nitelikleri nedeni ile davacının medeni yargılama 

hukukunda olduğu gibi davanın her aşamasında davasından feragat etmesi kabul 

edilmemektedir. Aynı şey kabul beyanı için de söylenebilir. Özellikle iptal veya tam yargı 

davalarında davanın reddine ilişkin ilk derece mahkemesi kararlarından sonra davanın 

kabulü mümkün olmamalıdır. Örneğin, bir iptal davasında ilk derece mahkemesi işlemin 

hukuka uygun olduğu kanaatine varıp davacının davasını reddedikten sonra, davalı 
                                                 
691 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü,  s. 766 
692 Çırakman, “Hukuk Yargılama Usulünün İdari Yargıda Uygulanması”,  s. 107 
693 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü,  s. 765 
694 Gözübüyük,Dinçer, İdari Yargılama Usulü,  s. 766 
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idarenin kabul beyanı ile aynı işlemin hukuken devamı yönünde irade ortaya koyması, 

hukuka uygunluğu mahkemece tespit edilmiş bir işlemin iptali sonucunu doğuracaktır. 

Gerçi, idare hukuka uygun işlemleri değiştirebilir, kaldırabilir, ancak bu işlemin mahkeme 

kararıyla iptali farklı hukuki sonuçlar ortaya çıkartabilir.695 

 

Tam yargı davalarında da, ilk derece mahkemesinin davacının talebini 

reddetmesinden sonra, idarenin kabul beyanında bulunması tam yargı davasının konusu 

olan talebini karşılaması sonucunu doğuracaktır. Bu durumda ise davacının hukuken 

doğmadığı mahkemece tespit edilen bir haktan yararlandırılması sözkonusu olabilecektir. 

Böyle bir durumda idarenin zarara uğratılması, üçüncü kişilerin haksız kazanç ve menfaat 

temin etmeleri gibi sonuçlar doğabilir. Sonuç olarak, ilk derece mahkemesinin davacının 

talebinin reddine ilişkin kararlarından sonra idarenin kabul beyanında bulunmaması 

gerekecektir. 

 

İlk derece mahkemesinin davacı lehine karar vermesi ve bu kararın davalı idare 

tarafından temyiz edilmesi veya itiraz yoluna başvurulması halinde, temyiz ve itiraz 

aşamasında idarenin kabul beyanında bulunulabileceği  kabul edilebilir.696 

 

 

d.Davayı Kabulün Sonuçları 

Kabul beyanı tıpkı feragat gibi kesin hükmün tüm sonuçlarını doğurur. İptal 

davasında davalı idarenin davayı kabulü işlemin iptali ile aynı etkiye sahiptir.697 

Uygulamada kabul beyanı halinde mahkemeler, “davanın esası hakkında bir karar 

verilmesine yer olmadığına” karar vermektedirler. Kabul beyanı ile, davalı idare davacının 

netice-i talebine rıza göstermektedir. Bu durumda, mahkeme, davacının talebi 

doğrultusunda karar vermeli, davacının talebi mahkeme kararında açıkça belirtilmelidir. 

Davalı idarenin davayı kabul etmesi halinde “karar verilmesi yer olmadığına” karar 

                                                 
695 Yasin, “İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı Kabul”, s.178. 
696 Yasin, “İdari Yargılama Usulünde Davadan Feragat ve Davayı Kabul”, s.179. 
697 “Davalı Bakanlığın, davacının iddialarını ve netice-i talebini kabul ettiğini belirten beyanı, kati bir hükmün 
bütün hukuki sonuçlarını hasıl etmiş bulunduğundan dairemizce verilip düzeltilmesi istenen 18.3.1976 gün ve 
1976/773 sayılı karar, bir iptal hükmünün bütün hukuki sonuçlarını doğuracak nitelik taşımaktadır.Bu itibarla 
idarenin bu karara uygun işlem tesis etmemesi halinde davacının 521 sayılı kanunun 95. maddesinin son fıkrası 
hükmüne göre tazminat davası açma hakkını kullanabilmesi mümkündür... Öte yandan kabul tek taraflı irade 
beyanı niteliğinde olduğundan kabulün bir hukuki sonuç doğurabilmesi davacının rıza göstermesine bağlı 
bulunmamakta bu nedenle kabul dilekçesinin davacıya tebliğ edilmemiş olması sonucu değiştirmez.” Danıştay 7. 
Dairesi’nin E.1976/1511, K.1977/1770 sayılı kararı, DD., sy.28-29, s.464. 
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verilmesi, davacının kabul ile ortaya çıkmış hakkının hükme bağlanmaması, mahkemenin 

açılan davayı çözümlememesi anlamına geldiği dahi ifade edilmiştir.698  

 

E. MUKABİL DAVA 

1.Tanım 

Açılmış olan bir davada, davalının, aynı mahkemede ve aynı dosyada asıl davacıya 

karşı dava açmasına karşılık dava denir.699 HUMK’nda karşılık dava için “davayı 

mütekabile” terimi kullanılmıştır. Karşılık davaya “mukabil dava”da denmektedir. 

Davalı kendisine karşı açılan davaya karşı sadece savunmada bulunmakla 

yetinmeyip, aynı zamanda davacıdan olan bir hakkının da hüküm altına alınmasını isterse, 

asıl davacıya karşı bir karşılık dava açar. 

2.Mukabil Davanın Şartları 

Davalının asıl davacıya karşı açmış olduğu davanın, teknik anlamda bir karşılık 

dava sayılabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekir. 

a. Görülmekte Olan Davanın Derdest Olması 

Karşılık dava asıl davaya karşı açılır. Bu nedenle mukabil davanın açıldığı anda, 

asıl davanın derdest olması gerekir. 

Karşılık dava asıl davanın derdest olduğu mahkemeye açılır. Mukabil davanın esasa 

cevap süresi içinde açılması gerekir.700 

b. Asıl Davanın Aynı Yargılama Usulüne Tabi Olması 

Mukabil davanın dinlenebilmesi için asıl davanın tabi bulunduğu yargılama usulüne 

tabi bulunması gerekir. Kanun bu ilkeyi sadece idari yargı mercileri ile hakemlerde 

görülecek davalar bakımından düzenlemektedir(m.206). Buna göre idari yargıya tabi bir 

dava, hukuk mahkemelerinde görülmekte olan bir davaya karşı karşılık dava olarak 

açılamaz. Açıldığı takdirde hukuk mahkemesinin bu durumu re’sen nazara alıp mukabil 

dava olarak açılmış olan idari dava hakkında görevsizlik kararı vermelidir.701 

Mukabil dava bir özel mahkemenin görevine girmekte ise genel mahkemedeki bir 

davaya karşı, karşılık dava olarak açılamaz; özel mahkemeye ayrı bir dava açılmalıdır.702 

c. Asıl Dava İle Karşılık Dava Arasında Yakın İlişki Bulunmalıdır 

                                                 
698 Odyakmaz,”İdari Yargı İle İlgili Öneriler”, s.3. 
699 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.635. 
700Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.636. 
701 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.514. 
702 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.636. 
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Bir davaya karşı açılan her dava bir mukabil dava değildir. Bir davaya karşı açılan 

davanın teknik anlamda karşılık dava sayılabilmesi için asıl dava ile mukabil dava arasında 

yakın bir ilişki bulunmalıdır. Buna göre mukabil dava ya takas veya mahsup için açılmalı 

ya da asıl dava ile mukabil dava arasında irtibat bulunmalıdır (m.204/1, 205) 

(1) Takas veya Mahsup Talebi 

Davalı kendisinin de asıl davacıdan alacaklı olduğunu bildirerek bu alacağı ile 

borcunun takas edilmesini açacağı bir karşılık dava ile isteyebilir. 

Takas için karşılık dava açılmış olması halinde, mahkeme asıl dava konusu alacağın 

mevcut olduğu sonucuna varırsa, asıl davayı takas nedeniyle reddeder ve davalının fazla 

alacağının asıl davacıdan alınmasına karar verir. 

Davalının takas etmek istediği karşılık alacağının asıl davada istenen alacaktan 

daha fazla olması halinde, davalının takas için mutlaka, mukabil dava açması gerekli 

değildir. Mukabil dava açmadan sadece takas savunmasında bulunmakla da yetinebilir. 

Ancak bu halde mahkeme fazla alacak için davalı lehine karar veremez. Çünkü davalının 

bu fazla alacak için bir mukabil davası yoktur, bu nedenle mahkemenin talepten fazlasına 

hüküm vermesi mümkün değildir.703 Takas talebini ileri süren davalı bu suretle davacının 

hakkını ortadan kaldıran bir vakıa öne sürmektedir ve böyle bir durumda davacı, def’i 

olarak ileri sürülen takası veya onun muteberiyetini inkar ederse mahkeme, davalının karşı 

alacağının mevcut olup olmadığını, bu alacağın takasa elverişli bulunup bulunmadığını ve 

takasın kanuni hükümlere uygun olarak yapılıp yapılmadığını tetkik etmek zorunda 

kalacaktır.704 

 

Mahsup talebi için de mukabil dava açılabilir. Mahsup takastan farklıdır. Takas 

edilen iki alacak arasında genellikle bir bağlantı yoktur, veya mahsuptaki kadar sıkı 

değildir. Yani, takas edilen iki alacak birbirinden bağımsızdır. Buna karşılık, mahsup 

edilen alacak ile asıl alacak arasında sıkı bir bağlantı vardır, her iki alacak da aynı hukuki 

ilişkiden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, mahsup edilen alacak asıl alacaktan bağımsız 

değildir.705706 

 

                                                 
703 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.638. 
704 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s.514. 
705 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.639. 
706 “Davacı dava dilekçesinde, eksikliklerden dolayı fazlaya ilişkin hakkını saklı tutarak, istediği 2,5 milyondan; 
satış bedelinden arta kalan borcunun mahsubu ile kalan alacağın tahsilini ve bonoların da iptalini talep ettiği 
halde, mahkemece, talep dikkate alınmadan 2,5 milyondan iptal edilen bono bedellerinin mahsup edilmemesi 
HUMK’nun 74. maddesine aykırıdır” HGK, 7.2.1990, E.1989/694, K.64 , İKİD. 358, s.7548. 
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(2) Asıl Dava İle Karşılık Dava Arasında Bağlantı Bulunması 

Takas ve mahsup talebi dışında kalan mukabil taleplerin mukabil dava yolu ile ileri 

sürülebilmesi için bu taleplerin esas davadaki talep ile irtibat halinde bulunması gerekir. 

 

Takas veya mahsup halinde bağlantı gerekli olmamakla birlikte, takas veya mahsup 

dışında bağlantı gereklidir.Bir başka şekilde ifade etmek gerekirse aynı hukuki 

münasebetten doğan talepler arasında irtibat olacağı gibi, dava konusu olan şey de aynı ise 

talepler arasında irtibat varsayılır.707 Takas veya mahsup talebi dışındaki hallerde mukabil 

dava ile asıl dava arasında bağlantı bulunmalıdır(m.205). Her ne kadar HUMK’nun 204/1. 

maddesinde “davacıya karşı davalının açtığı bütün davalar” mukabil dava sayılır 

denilmekte ise de 205. madde ile bu konuya bir sınırlama getirilmiştir. Bu maddeye göre 

“takas ve mahsup talebinden başka karşılık dava asıl davaya mürtebit ise kabul ve tetkik 

olunur.” 

 

Bu hükme göre davalının asıl davacıya karşı açtığı dava ile asıl dava arasında 

bağlantı varsa, davalının açtığı bu dava teknik anlamda bir mukabil davadır.708 Asıl dava 

ile arasında bağlantı bulunmayan ve takas veya mahsup talebini de içermeyen bir dava 

mukabil dava olarak açılamaz. Asıl dava ile bağlantılı olmayan ve takas veya mahsup 

talebini de içermeyen bir davayı davalı karşılık dava olarak açarsa, davacı karşılık davanın 

caiz olmadığını ilk itiraz olarak ileri sürebilir. Davacının bu ilk itirazının haklı olduğu 

kanısına varan mahkeme bu nedenle mukabil davanın reddine karar veremez. Mahkemenin 

mukabil davanın ayrılmasına karar vermesi gerekir.709710 

 

d. Mukabil Davanın Açılması 

Mukabil dava asıl davanın görüldüğü mahkemeye açılır. Fakat mukabil davanın 

miktar veya değeri asıl davanın miktar veya değerinden fazla ise, mahkemenin görevi 

mukabil davanın miktar veya değerine göre belirlenir (m.5). Karşılık dava yalnız asıl 

                                                 
707 “Davacı boşanma davası açmış, davalı ise mukabil olarak istihkak iddiasında bulunmuş, davacı mukabil dava 
dilekçesinin verildiği...oturumda buna karşı koymuştur. Usulün 187/3. maddesi gereğince tefrik isteği ilk 
itirazlardandır...Olayda asıl dava boşanma davasıdır. Mukabil dava ise eşya hakkında istihkaka ilişkindir. 
Boşanma davasının red veya kabul olunması istihkak davasını sübut yönünden etkilemeyeceği gibi eşya 
davasının red veya kabulü de boşanma davasının sonucunu etkilemez. Öyle ise davalar arasında usulün 
187/5.maddesinde yer alan şekilde bir irtibat bulunmadığından” 2. HD, 22.1.1996, YKD., 1996/6, s.805. 
708 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.639. 
709 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.640. 
710 “...asıl dava ile karşılık dava sırasında HUMK’nun 205. maddesinin 2. cümlesi ve dolayısıyla aynı Kanunun 
değişik 45. maddesinin 3. fıkrası anlamında tam bir irtibat bulunmaması da karşılık davanın reddini 
gerektirmeyip, asıl davadan ayırma sonucu doğurur” 3.HD., 5.3.1996, YKD, 1996/4, s.535. 



 223

davanın davacısına karşı açılır, asıl davada taraf olmayan kişilere karşı açılamaz. Mukabil 

dava ayrı bir davadır ve müstakil davalar gibi harca tabidir.(Harçlar Kanunu m.6/1) Cevap 

layihasının esas defterine kaydedilmiş olması gerekir. Cevap layihası ile açılan karşılık 

davanın cevap layihasının mahkeme esas defterine kaydedildiği tarihte açılmış sayılması 

gerekir (m.178).711 Fakat uygulamada cevap layihası esas defterine kaydedilmediğinden 

cevap layihasının hakim tarafından mahkeme kalemine havale edildiği tarihte mukabil 

dava açılmış sayılmaktadır.712 

 

Asıl dava ve mukabil dava için yalnız bir dava dosyası düzenlenir. Mahkeme asıl 

dava ile birlikte mukabil davayı da inceler ve karara bağlar, her iki davanın delilleri birlikte 

incelenir ve davalar birlikte karara bağlanır. Mukabil dava müstakil bir dava olduğundan 

asıl dava ve mukabil dava için ayrı ayrı vekalet ücreti takdir edilir. Taraflardan herbiri 

kendi davasından feragat edebilir, feragat diğer tarafın davasını etkilemez. Asıl davanın 

veya mukabil davanın dava sartlarından birinin mevcut olmaması nedeni ile reddedilmesi 

diğer davayı etkilemez.713 

 

Mahkeme asıl dava ve mukabil dava hakkında tek bir hüküm verir. Fakat hükümde, 

asıl dava ve mukabil dava hakkında verilen kararlar ayrı ayrı gösterilir. Mahkeme mukabil 

davayı da karara bağlamak zorundadır.714 Örneğin, davacının asıl davasını haklı bulan 

mahkeme yalnız asıl davayı karara bağlayarak karşılık dava hakkında hiçbir karar 

vermemezlik edemez.715 

 

3. İdari Yargıda Mukabil Dava 

                                                 
711 “...karşılık davanın ancak cevap süresi içinde açılabileceğine ve kamu düzeniyle ilgili olması nedeni ile 
mukabil davanın bu süre içinde açılmadığını mahkemenin re’sen araştırmak zorunda bulunmasına göre” 11. 
HD., 20.12.1994, YKD, 1995/6, s.96. 
712 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.643. 
713 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.645. 
714 “...davacı vekili... ilk itirazda bulunduğuna göre mahkemenin süresinde açılmayan karşılık davanın açılmamış 
sayılmasına karar vermesi ilke olarak doğrudur. Ancak, bu dava dosyasında biri asıl dava, diğeri karşılık dava 
bulunduğuna göre, mahkeme ya karşılık davayı daha önce karara bağlamak istiyorsa karşılık davayı asıl davadan 
tefrik ederek ayrı bir esasa kaydetmeli ve yeni esas numarasına kayıtlı karşılık davanın açılmamış sayılmasına 
karar vermelidir. Aksi halde şimdi olduğu gibi davalardan biri hakkında karar numarası verilmeden hüküm 
kurulup diğer davanın aynı dosyada derdest bırakılması veya aynı esasa kayıtlı birden çok davanın  birden fazla 
karar sayısı veya bir karar sayısı altında müteaddit ilamlarda hükme bağlanması gibi sonuçlarla karşılaşılır ki, bir 
mahkemede açılan davaların hangilerinin karara bağlandığı ve hangilerinin derdest olduğunun titiz bir şekilde 
takibini amaçlayan düzen kuralları muvacehenesinde bu durum caiz görülemez” 11. HD., 12.9.1989, YKD, 
1990/2, s.243. 
715 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, s.646. 
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Karşılık dava tamamen özel hukuku ilgilendiren bir kurumdur.İdare tarafından 

idare hukuku esaslarına göre tesis edilen işlemlere karşı, bu işlemlerin yetki, şekil, sebep, 

konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 

menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davalarında, idarenin de bu davada 

davacıya karşı mukabil dava açması sözkonusu olamaz.716 

 

Aynı şekilde tam yargı davalarında da idarenin işlem ve eylemlerinden dolayı 

hakları muhtel olanların uğramış oldukları zararların hizmet kusuru ya da kusursuz 

sorumluluk esaslarına göre tazmini istemi sözkonusu olup bu tür davalarda da idarenin 

davacıya karşı aynı konumda mukabil dava açması mümkün değildir.717 

 

Mukabil davayı düzenleyen HUMK’nun 203 ile 212. maddeleri özel hukuktaki 

uyuşmazlıklarda davanın taraflarının birbirlerine karşı hak ve yükümlülüklerinin çabuk ve 

kapsamlı biçimde bağlantılı olarak ele alınıp, karşılıklı hak ve yükümlülüklerin 

belirlenerek, bunların yerine getirilmesinin sağlanması amacıyla düzenlenmiştir. Oysa idari 

yargıdaki dava türlerinden biri olan iptal davalarında yargısal denetimin konusu idari işlem 

olup, yargılama sonunda bir hakkın yerine getirilmesi ya da yükümlülüğün ifasının 

sağlanması değil, idari işlemin hukuka uygun olup olmadığının saptanması 

amaçlanmaktadır. Dolayısıyla iptal davaları bakımından idarenin mukabil dava konusu 

yapabileceği herhangi bir durum ya da olgunun olmadığı saptanabilir.718 

 

Tam yargı ve idari sözleşmelerden kaynaklanan davalar bakımından teoride bir 

mukabil dava imkanı düşünülebilirse de bu durumda dahi İdarenin üçüncü kişilere ve hatta 

sözleşmenin tarafına karşı açabileceği bir karşı davayı ancak adli yargı düzeninde 

açabileceği dikkate alındığında bu halde dahi HUMK’nun ifade ettiği bir mukabil davanın 

idari yargılama hukuku bakımından uygulanma alanı olmadığı saptanabilir.719 

 

                                                 
716 Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu,s.753. 
717 Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu,s.753. 
718Erkut, “İdari Yargının Yeniden Yapılandırılmasında Yargılama Hukuku Kurallarının Etkinleştirilmesi 
Sorunu”, s.9. 
719Erkut, “İdari Yargının Yeniden Yapılandırılmasında Yargılama Hukuku Kurallarının Etkinleştirilmesi 
Sorunu”, s.9. 
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Mukabil dava idari yargıda “mukabil temyiz” olarak uygulanmaktadır.720 İdari 

Yargılama Usulü Kanunu’nun “Temyiz Dilekçesi” başlıklı 48. maddesinin 3. bendi 

uyarınca Temyiz dilekçeleri ilgisine göre kararı veren mahkemeye, Danıştay’a veya 4. 

maddede belirtilen mercilere verilir ve kararı veren mahkeme veya Danıştayca karşı tarafa 

tebliğ edilir. Karşı taraf tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde cevap verebilir. Cevap veren 

kararı süresinde temyiz etmemiş olsa bile düzenleyeceği dilekçesinde, temyiz isteminde 

bulunabilir. Bu dilekçeler temyiz dilekçesi yerine geçer. Bu hükümle kararı temyiz eden 

tarafın temyiz dilekçesine cevap veren diğer tarafa cevapla birlikte bu kararı kendisinin de 

temyiz etmesi imkanı verilmiştir. 

 

 

 

  

F. KEŞİF 

 

1. Kavram 

Keşif mahkemenin şahısların veya şeylerin durumları veya maddi vasıfları 

hakkında resmi sıfatla ve muhakeme çerçevesinde doğrudan doğruya yaptığı duyulara 

dayalı müşahadedir.721 

 

İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 31. maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu’na yapılan atıf dolayısı ile keşif, idari yargılama hukukunda da bir delil olarak yer 

almaktadır. 

 

Yargılama konusunu aydınlatma ve çözmekle mükellef olan hakim keşifte, dava 

konusunu bizzat müşahade eder, inceler ve değerlendirir. Keşif hakim tarafından bizzat 

yapılır. Dava özelliğine göre hakim tanık veya bilirkişiye de başvurabilir. 

                                                 
720 “...Davacının görevine son verilmesine ilişkin işlemin idare mahkemesince iptal edilmesi üzerine davacı 
tarafından, açıkta geçen süreye ilişkin parasal haklarının yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle dava açılmış, 
buna karşılık davalı idarece davacının görevine son verilmesi sırasında ödenen ayrılış tazminatı ile 24 adet 
Cumhuriyet Altınının iadesi istemiyle mukabil dava açılmış, idare mahkemesince davacının tazminat istemi 
kabul edilerek tazminat ödenmesine karar verilmiş, davalı idarenin mukabil davası ise görev yönünden 
reddedilmiştir. 
İlk derece davalarda mukabil dava biçiminde bir dava yolu düzenlenmemiştir. Mukabil temyiz istemi 2577 sayılı 
Yasanın 48. maddesinde düzenlenmiş olup, temyiz dilekçelerine verilen yanıtta mukabil temyiz isteminde 
bulunulabileceği belirtilmiştir.” Danıştay 8. Dairesi’nin 4.5.1993 tarih ve E.1992/1194, K.1993/1907 sayılı 
kararı. 
721  Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,s.761. 
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HUMK un 240. maddesinin yorumlanmasından keşif delilinin de, ikrar, 

yemin,senet ve kesin hüküm gibi kesin deliller dışında, bilirkişi raporu ve tanık beyanı gbi 

takdiri delillerden olduğu anlaşılmaktadır.722 Bu niteliği itibarı ile keşif delilinin iddiayı 

ispat gücü ve değerini takdiri hakime aittir. Hakim, bu takdiri kullanırken, kendi hukuk, 

kültür ve birikimiyle keşif sırasında elde ettiği verilerden oluşan vicdani kanaate göre 

hareket eder. 

 

Takdiri delil olan keşif niteliği itibarı ile mahkeme de tartışma konusu yapılabilir. 

Bu itibarla yeniden keşif yapılması da mümkündür.723  

 

Hakimin bizzat tanığı olması nedeni  ile keşif delilinin aksi tanıkla ispatlanamaz. 

Yargıtay bir örnek kararında, keşfin aksinin tanık beyanı ile ispatına çalışılmasına itibar 

edilemeyeceğine karar vererek keşif delilinin kuvvetine işaret etmiştir.724 

 

 

2. Keşif Kararı Verilmesi ve Keşif Kararının İçeriği 

Hakim keşfe re’sen veya taraflardan birinin isteği üzerine karar verebilir. Keşif 

kararının re’sen mi yoksa tarafların talebi ilemi verildiği keşif giderlerinden sorumluluk ve 

keşif giderlerinin ödenmemesinin sonucu açısından önem arz eder. 

 

Keşif kararı yargılama sırasında bir ara kararı ile verilir. Bu ara kararda, 

keşfedilecek yer, keşif giderlerinin miktar ve kalemleri, keşif giderlerini hangi tarafın 

yatıracağı, keşif tarafına verilecek süre ve bu süre kesin ise sonuçlarının açıklandığı 

belirtilmelidir.725 Yine keşifte tanık dinlenecek ise bunların kimlikleri belirlenmeli belli 

değil ise taraflara tanık listesi vermeleri için süre verilmeli, keşif sırasında bilirkişi 

incelemesi yaptırılacak ise ve bu bilirkişiler seçilmiş ise bunların kimlikleri, uzmanlık 

alanları belirtilmeli, keşif gün ve saati de açıkça gösterilmelidir.726 

                                                 
722 Muhsin Tuğsavul, İspat Külfeti, Kanuni Delillerle İkamesi, AD,1995/5, s.699; Hasan Köroğlu, Uygulamada 
ve İçtihatlarda Bilirkişilik, Ankara, 1995,Ankara,1995, s.40. 
723  Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s.314. 
724 Yargıtay 4. HD. 30.06.1953, 1825/3021. 
725 1. HD. 1.2.1993, 14080/876. 
726 “Keşif ara kararında mahkeme heyetinin yol tazminatı, mahkemenin temin edeceği aracın ücreti dahil ayrıntılı 
keşif giderlerinin, keşif giderini yatıracak tarafın, bunu için gerekli önel veya kesin önelin belirlenmesi, keşif 
giderlerini verilen önel içinde yatırılmamasının sonuçlarının açıkça anlatılması, keşif gün ve saatinin, tanık 
dinlenecek ve bilirkişi incelemesi yapılacaksa bunların isim ve ücretlerinin bildirilmesi, davetiye gerekiyorsa 
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Adli ara verme ve resmi tatil gün ve saatlerinde de keşif yapılmasına karar 

verilebilir. Ancak tatil gününde keşif yapılması ancak işin acele olması ve yargıcın bu 

yönde karar vermesi ile mümkündür.727 

 

Keşif giderleri, hakim,katip ve mübaşir yol tazminatları;taşıt giderleri,davetiye 

giderleri, bilirkişi ücreti ve tanık ücretlerinden oluşur. 

 

Keşfin icrası için görevliler mahkeme dışına çıktıklarından geçici yolluk ödenmesi 

öngörülmüştür ve nasıl hesaplanacağı Harçlar Kanunu’nun 34. maddesinde düzenlenmiştir. 

Buna göre hakimlerin yol tazminatı, keşif mahalli mahkemenin bulunduğu belediye 

sınırları içinde ise her keşif için birinci derecede devlet memurunun aldığı geçici görev 

yolluğunun yarısıdır. Eğer keşif mahalli, mahkemenin bulunduğu belediye hudutları 

dışında ise her dosya için birinci derecede devlet memurunun aldığı geçici görev 

yolluğunun 2/3’sidir. Keşif bir günde bitirilemez ise her gün için bir keşif üzerinden yol 

tazminatı ödenir. 

 

Yazı işleri müdürleri, katip ve mübaşirlerin yol tazminatı Harçlar Kanunu’nun 34. 

maddesinde belirtilmiştir. Buna göre yazı işleri müdürlerine ve katiplerine hakimlerin yol 

tazminatının 2/3’si oranında, mübaşir ve müstahdemlere hakimlerin yol tazminatının ½’si 

oranında ödenir. 

 

Re’sen keşif kararı verildiğinde keşif giderini ödemekten sorumlu tarafın verilen 

sürede giderlerin tamamını ödemeyip bir kısmını ödemiş ise ödenmeyen kısım hazineden 

karşılanır ve keşfe gidilir. Keşif giderlerinin  eksik yatırılmış olması sebebi ile davanın 

reddine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.728 

 

Keşfe gidilecek araçları kimin temin edeceği hususunda kanunda bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Keşif için gerekli taşınmazın sağlanmasının davacıdan istenemeyeceği, 

mahkemenin taşıtı kendisinin temin etmesi gerektiği ve keşif kararında bu hususu 

                                                                                                                                                         
giderlerin gösterilmesi yanında keşif tarihi ve tebligatların ulaşması için gerekecek süre gözetilmesi 
gerekir”20.HD. 20.09.1993, 8248/6870. 
727 Mustafa Reşit Belgesay, Tatil Günlerinde Keşif, Hakim Olmayan Bir Kimse Keşif İçin İstinabe Edilebilir mi? 
728 7.HD. 27.11.1995, 5310/13494, YKD 1996/3, s.390-391. 



 228

açıklaması gerektiği yönünde Yargıtay kararları mevcuttur.729 Aynı bölgede yapılacak 

keşifler için, aynı taşıtın kullanılması durumunda taşıt gideri keşif yerinin adliyeye 

uzaklığına göre davalar arasında paylaştırılır. 

 

Keşif sırasında bilirkişiye de başvurma gereği görüldüğü durumlarda keşif 

kararında bilirkişi ücretinin de belirtilmesi gerekir.730 Bilirkişi ücreti hakim tarafından 

belirlenir. Bilirkişi ücreti, bilirkişinin yolculuk gideri, inceleme için sarf ettiği harcamaları, 

kaybettiği zamanı ve emeğini karşılayacak miktarda olmalıdır. Bilirkişi ücreti takdir 

edilirken bilirkişi görevinin zenginleşme vasıtası haline gelmemesine ve bilirkişinin 

emeğinin karşılıksız kalmamasına çalışılmalıdır. 

 

Keşif giderlerini ödeyecek taraf iddia ve savunmalarına göre tayin edilir. İspat 

külfeti hangi tarafa düşüyor ise keşif giderlerini de o tarafın ödemesi gerekir.731 Bilirkişi 

raporu veya keşfin icrasına taraflardan birinin itirazı üzerine yeniden keşif yapılan 

durumlarda itiraz eden taraf yeni keşif için belirlenecek giderleri ödemek durumundadır. 

 

Keşif giderlerini ödemekle yükümlü taraf masrafı mahkeme veznesine yatırmalıdır. 

Keşif giderlerinden davetiye giderleri, posta pulu olarak dosyasına konmak sureti ile diğer 

gider kalemleri ise mahkeme veznesine giderin yatırıldığını gösterir makbuzun dosyasına 

ibrazı sureti ile yerine getirilmiş olur. 

 

Keşif giderinin yatırılmaması halinde keşfe gidilmemesi nedeni ile tutanak 

tutulmalı ve bu tutanakta keşfe gidilmemesinin sebebi gösterilerek mahkeme hakimi ve 

katibi tarafından imza altına alınarak tutanak dosyasına konulmalıdır. Keşif giderinin 

yatırılması halinde, keşfe gidilmesi için engel kalmadığından keşif gün ve saatinde keşfe 

gidilmesi gerekir. Keşif tamamlanınca yapılan harcamalar liste halinde belgelenir ve geriye 

para artarsa Harçlar Kanunu’nun 34.maddesinin son fıkrası gereğince gideri yatıran tarafa 

geri verilir. 

 

Re’sen keşif kararı verildiği durumlarda hakim HUMK gereğince taraflardan 

birinin veya her ikisinin keşif giderlerinin hepsini ödemesine karar vermiş olduğu 

                                                 
729 20.HD. 29.09.1993, 8248/6870, YKD. 93/11, s.1711; 1.HD., 31.05.1976, 5962/5718, YKD, 1976/12, s.1653. 
730 1.HD. 2.10.1995, 1094/12591, YKD.1996/1,s.15. 
731 Orhan Yılmaz, Hukukta Keşif, Konya, 1988,s.86. 
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durumlarda taraflar keşif giderini kesin sürede yerine getirmese bile  keşif gün ve saatinde 

keşfe gidilir. Masraf ileride haksız çıkacak taraftan tahsil edilmek üzere devlet 

hazinesinden karşılanır.732 

 

Taraflarca hazırlama ilkesinin uygulandığı bir davada tarafların talebi ile usulüne 

uygun olarak verilmiş keşif kararına rağmen ve keşif giderini ödemeye yükümlü olan 

tarafa, görevi usulüne uygun olarak bildirilmiş olmasına rağmen ilgili taraf keşif giderini 

sonuçları ihtar olunan kesin süre içinde mahkeme veznesine depo etmemiş ise HUMK 

414/II gereğince tarafın keşif talebinden vazgeçmiş sayılmasına karar vermek gerekir. 

Taraflardan başka delilleri varsa bunun ibrazı istenir ve bunlar incelenir. Yoksa kesin süre 

içinde keşif giderinin yatırılmadığından bahisle davanın reddi yoluna gidilemez.733 

 

HUMK 414/2 ve 163. maddesince keşif delilinden vazgeçmiş sayılabilmesi için 

mahkemece re’sen araştırılması gereken husular araştırılmış, deliller toplanmış, taraf, tanık 

ve bilirkişilere, keşif gün ve saatini bildiren davetiye çıkartılmış kısaca usulüne uygun 

olarak keşif ara kararı verilmiş ve bu karar gereği yapılması gereken keşif hazırlık işlemleri 

yapılmış olması gerekir.734  

 

Kanıtlama yükümlülüğü kendisinde olmayan tarafa verilen kesin süre içerisinde 

keşif giderlerinin mahkeme veznesine depo edilmediğine dayanılarak keşif delilinden 

vazgeçildiği kararına varılamaz.735 

 

Keşif giderini ödemekle sorumlu taraf kesin süreyi geçirdikten sonra keşif 

giderlerini yatırsa bile artık keşif yapılamaz. Ancak bazı durumlarda, karşı taraf, keşif 
                                                 
732 Yılmaz, Hukukta Keşif, s.90. 
733 “Mahkemece iki bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Alınan raporlar yasa hükümlerine uygundur. Esasen yasa 
hükümlerine uygun olmadığı yolunda mahkemenin bir kabulü de mevcut değildir. Sadece çelişki bulunduğundan 
üçüncü keşfin yapılmasına karar verilmiştir. Keşif giderini ödemekle yükümlü yanın gideri yatırmadığından 
davanın reddine karar verilmiştir. Kesin mehil sonucunda kendisine görev verilen taraf kesin mehil muhtevasını 
yerine getirmez ise o işlemi yaptırmaktan vazgeçtiği kabul olunur. Bu halde mevcut delillere göre karar 
verilmelidir.” 5.HD. 26.06.1997, 9045/10620, YKD 1997/9, s.1417. 
734 “Bilirkişi ve tanıklar belirlenmeden keşif gününün verilmesi, davetiye için gereken posta giderinin 
belirlenmemesi, yapılması gerekenlerin ve sonuçlarının açıklanmamasından bahisle keşiften vazgeçilmiş 
sayılması usul ve yasaya aykırıdır.” 17.HD., 27.11.1995, 5310/13494, YKD. 1996/3, s.22. 
735 “... iddia ve savunmaya göre, veri kaydı ve zilyetliğe dayalı iktisap koşullarının lehine gerçekleştiğini 
kanıtlama yükümlülüğü davalı tarafa ait bulunmaktadır. Vergi kaydı, mülkiyet belgesi olmadığından zilyetlikle 
birleşmesi halinde değer verilemez. Kanıtlama yükümlülüğü davalı tarafa düştüğünden, davacı hazineye verilen 
kesin önel gereğinin yerine getirilmemiş olması davanın reddini gerektirmez. Hal böyle olunca, davalılara 
delillerini bildirmeleri için önel verilmeli, yerinde keşif yapılarak vergi kaydı uygulanmalı, zilyetlik tanıkları 
taşınmaz başında dinlenmeli tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonuca bir karar verilmelidir.” 17.HD. 
,3.4.1995, 2193/2172, YKD., 1995/5, s.931. 



 230

giderlerinin kesin süre geçirilmesinden sonra da olsa yatırılmasına izin veya icazet verirse 

artık keşif yapılmalıdır.736 

 

3. Keşif Hazırlık İşlemleri 

a.Genel Olarak  

 

Keşife gidilmeden önce, çekişme sebepleri ve iddialar ortaya konmalıdır. İddiaları 

ispatlayacak deliller toplanmalı, keşif nedenleri ve keşifte tespit edilecek, araştırılacak 

noktalar belirlenmelidir. Bilirkişi ve tanıklar tespit edilerek taraflar, bilirkişi ve tanıklar 

keşif gün ve saati bildirilerek keşfe davete dilmelidir.737 

 

b.Bilirkişi Seçilmesi 

Dava konusu itibarı ile özel teknik ve bilgiye ihtiyaç duyulan hallerde bilgisine, 

düşüncesine başvurulan üçüncü kişiye bilirkişi denir. Şu halde bilirkişi, konusunun uzmanı 

olmalıdır. Bilirkişinin uzmanlığı dava konusuna göre belirlenmelidir.  

 

Hakim, bir davada özel teknik ve bilgiye gerek bulunup bulunmadığını kendisi 

takdir eder ve gerekli görürse bilirkişi raporu almak için karar verir. Bilirkişi incelemesine 

taraflardan birinin istemi üzerine de karar verebilir.738 HUMK.  m. 276 düzenlemesine göre 

bilirkişi iki tarafın oybirliği ile seçilir. Her iki taraf bu konuda anlaşamazlarsa hakim 

tarafından seçilir.  

 

(1)Tarafların Anlaşması İle Bilirkişi Seçilmesi 

                                                 
736 “Davacılardan K verilen kesin mehile rağmen gerekli masrafları yatırmamış ise de 10.02.1962 tarihli 
oturumda adı geçen davacı parayı ancak temin edebildiğini ve yatıracağını söylemiştir. Davalıların son celsedeki 
bu beyanları keşfin yapılmasına muvaffakatlarını tazammun edip, kesin mehile rağmen masrafların 
yatırılmaması sebebiyle keşfin yapılmaması yolundaki bir itiraz mahiyetinde değildir. Binaenaleyh davacının, 
duruşmanın talikine sebebiyet vermesi sebebiyle celse harcı ile mahkum edilerek gerekli masrafların alınması ve 
keşfin yapılması lazım gelir.” 8.HD. 22.03.1962, 1494/1737. 
737  Keşif hazırlığı işlemleri ile ilgili olarak HGK bir örnek kararında “ taşınmazlarda yapılacak keşiflerde önce 
yerini ve sınırlarını gösterecek mahalli bilirkişiyle tapu uygulaması bakımından fen bilirkişisinin usulüne uygun 
olarak seçilmesi, keşif giderlerini özellikle mahkeme heyetine ödenecek tazminatla bilirkişi ve vasıta 
gederlerinin belirlenmesi, keşif gün ve saatinin tespit edilerek bilirkişinin belirlenmesi, keşif gün ve saatinin 
tespit edilerek bilirkişilerin keşif gününden haberdar edilmeleri için davetiye giderlerinin tespit edilerek bunların 
hangi tarafça ödeneceğinin açıklanması ve bunu takiben giderlerinin depo edilmesi  için mehil verilmesi ve bunu 
takiben kesin ve mehil verilmesi işlemleri tamamlanınca yerinde keşif yapılması gerektiğine değinilmiştir. 
738  Bilirkişilik konusunda ayrıntılı bilgi için bkz: Köroğlu, Uygulamada ve İçtihatlarda Bilirkişilik,  s.19 vd. 
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HUMK. m. 276 gereği, bilirkişilerin anlaşarak seçilmesi hali için herhangi bir şekil 

şartı getirilmiş değildir. Şu halde duruşma sırasında sözlü olarak taraf beyanlarının zapta 

geçirilmesi şeklinde olabileceği gibi birinin önerisini diğerinin açıkça kabul etmesi veya 

öneriye itiraz etmemesi şeklinde taraflar bilirkişi seçme şartını usulüne uygun olarak yerine 

getirmiş olur.  

 

HUMK. m. 276’da bilirkişi seçiminde ilk söz hakkı taraflara bırakılmıştır. Bu 

sebeple hakim tarafların bilirkişi konusunda anlaşmalarına imkan vermelidir. Taraflar 

duruşma veya keşifte anlaşarak bilirkişiyi seçerler. 

 

(2) Hakim Tarafından Re’sen Bilirkişi Seçilmesi  

 

Taraflar, HUMK.m.276’ya  uygun olarak anlaşarak bilirkişiyi seçemezlerse hakim 

re’sen bilirkişiyi seçecektir. (HUMK.m.276) Ancak, hakim tarafların gösterdikleri fakat 

üzerinde anlaşamadıkları şahıslardan birini re’sen bilirkişi olarak seçmemelidir.  

 

 

Duruşmaya taraflardan birinin gelmemesine rağmen karşı taraf duruşmaya devam 

etmek istediğinde tarafların bilirkişi seçiminde anlaşmalarına fiilen imkan 

bulunmadığından hakim bilirkişiyi re’sen seçer. İlk keşifte yetersizliği saptanmış olan şahıs 

ikinci keşifte bilirkişi olarak seçilmemelidir. Yargıtayda kararlarında bunu 

vurgulamaktadır.  

 

(3) Bilirkişi Sayısı 

 

HUMK.m.276/3 de bilirkişi sayısının en az bir en fazla üç olacağı düzenlenmiştir. 

Buna göre bilirkişinin üçten fazla olması kanuna aykırılık oluşturur. HUMK.m.276/3’ün 

kaleme alınış itibarı ile iki kişinin bilirkişi olarak seçilmesi kanuna aykırılık teşkil etmez. 

İki kişinin bilirkişi olarak seçilmesi halinde raporlar arasında çelişki yoksa bir sorun 

yoktur. Ancak bu iki kişinin raporları arasında görüş farklılığı varsa çoğunluk 



 232

sağlanamayacağından ikinci keşif yapılarak yeni bilirkişi raporu alınmalıdır. Doktrin ve 

Yargıtay tarafından da HUMK.m.276/3 bu şekilde yorumlanmaktadır.739  

 

Bilirkişi sayısının kaç olacağının takdiri hakime aittir. Hakim bunu takdir ederken 

işin özelliğini dikkate alacaktır. 

 

 

(4) Tanık Listesinin Verilmesi  

 

Keşif kararı verilmeden önce HUMK.m.259 gereği keşif mahallinde dinlenecek 

tanıkların listesini vermeleri için taraflara süre verilir. Taraflar bu listeyi süresinde 

mahkemeye vermeli ve diğer tarafa tebliği için gerekli masrafı karşılamalıdır. Bu görev 

uygulamada tanık listesini içeren dilekçenin tebliği için posta pulu verilmek suretiyle 

yerine getirilmektedir.740 

 

 

 

(5) Tanık, Bilirkişi ve Taraflara Keşif Gün ve Saatinin Bildirilerek Keşfe Daveti 

 Keşif yapılmasına karar verilen duruşmada duruşmaya  gelmeyen tarafın 

yokluğuna rağmen karşı taraf davanın devamını istemiş veya dava re’sen araştırma 

ilkesinin uygulandığı dava ise taraflardan biri keşif kararı verilen duruşmaya gelmemiş ise 

keşif gün ve saatini bildiren davetiyenin duruşmada olmayan tarafa gönderilmesi gerekir. 

Usulüne uygun davatiyeye rağmen keşif yerine gelmeyen tarafın yokluğunda keşif 

yapılacaktır. 

 

Davetiyeye keşif gününün yazılması ancak keşif saatinin belirtilmemiş olması 

dolayısıyla, taraflardan birinin yokluğunda yapılan keşif itiraz halinde geçersizdir. Hukuk 

Genel Kurulu bir kararında keşif günü tebliğ edilmesine rağmen keşif saatinin 

gösterilmemesi halinde bu keşif delil olarak değerlendirilmeyeceğine karar vermiştir.741 

                                                 
739  Celal Erdoğan,  Açıklamalı Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ankara,  1985, s.322, HGK, daha yeni bir 
kararında bilirkişi sayısını iki kişi olmasında HUMK.m.276/3 gereği yasaya ayrılılık görmemiştir. HGK. 4-11-
1981 t.12-201/714. YKD. 1982/5 s.623  
740   Yılmaz,Hukukta Yargılama Harç ve Giderleri ve Vekalet ,s.78 ; DURAK, s.9. 
741  HGK. 06.03.1940 t.1/2 ,Yılmaz,Hukukta Yargılama Harç ve Giderleri ve Vekalet ,s.83. 
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Usulüne uygun olarak tebliğ edilen ara kararına rağmen taraflardan biri keşfe gelmez ise 

keşif mahalline gelmeyen tarafın yokluğunda keşif yapılabilecektir.(HUMK.m.364). 

Davetiyeye rağmen keşif mahalline gelmeyen tanık ve bilirkişi ise ihzar olunur. 

HUMK.m.253/II, m.278/II.742 

 

(6) Görevli  Mahkeme 

 

Keşfi, davaya bakan, keşif kararını veren mahkeme hakimi veya naip hakimi yapar. 

(HUMK.m.364)  Ancak, keşifte görevli mahkeme kendi yetki çevresi dışındaki bir 

taşınmazın bulunduğu yer mahkemesini istinabe yolu ile görevlendirerek keşfin 

yapılmasını sağlayabilir, istinabe olunan mahkeme kanunun verdiği yetkileri görevlendiren 

mahkemeden izin almadan kullanabilir. 

 

Usul hukukun da davaya bakan mahkemenin yetki çevresi dışındaki taşınmaz için 

bizzat keşif yapmasına engel bir düzenleme yoktur. Fakat usul ekonomisi gereği uygulama 

bu şekilde yerleşmiştir.743 

 

Keşifte hakimin, zabıt katibi, gerekiyorsa düzenin sağlanması için mübaşirin 

bulunması zorunludur. Bundan başka keşif konusunun niteliğine göre tanıklar, bilirkişiler, 

taraflar bulunur. 744  Hakimin keşif yerine gitmeden dosyayı bilirkişiye veya zabıt katibine 

vererek keşif yapması mümkün değildir. 745 

 

(7) Keşif Sırasında Gerekebilecek Usuli İşlemler 

 

i. Tanıkların Dinlenmesi 

 

 

                                                 
742  Bu yolda örnek bir içtihatta 17 HD.”tarafların, tanık ve bilirkişilerin keşif yerinde hazır bulunmalarını 
zorunlu kılan  bir yasa hükmü de yoktur. Davetiye tebliğine rağmen görevini ifa etmeyen tanık ve bilirkişilerin 
ihzarları yasada öngörülmüştür.” Şeklinde konuya değinmiştir. 17HD. 28.11.1994 t.8217/9557, YKD. 1995/2 
s.263-264 
743  H.Özkan, İhtiyati Tedbir Delil Tespiti ve İhtiyati Haciz ile Kamu Alacaklarının Tahsilinde İhtiyati Haciz, 
Ankara, 2001.s.225 
744 Necmi Türkel, Ceza ve hukukta Keşif, Edirne, 1969,s.88. 
745  Köroğlu,Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, Ankara, 2001, s.40 
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Tanık olarak dinlenmelerinde yasal engel bulunmayan tanıklar teker teker ve 

sırasıyla dinlenir. Olayla ilgili bilgisi ve görgüsü alınan tanığın beyanı tutanağa geçirilir. 

Hakimin takdirine göre tanığa yemin verdirir, imzası alınır. Tanığa yemin verdirmek 

HUMK m.261 gereği hakimin takdirine bırakılmıştır. Ancak taraflardan biri tanığa yemin 

verdirilmesini isterse m.262 gereği tanığa yemin verdirilmesi zorunludur. 

 

HUMK m.241 ve m.255 ve m.266 gereği tanıkları davaya bakan hakim dinler. 

İstinabe hükümleri saklıdır. Hakim tanığın dinlenmesini bilirkişi veya zabıt katibine 

bırakamaz.  

  

ii. Bilirkişinin Dinlenmesi 

 

Bilirkişi görüşünü keşif zaptına geçirmek üzere sözlü olarak keşif mahallinde 

verebileceği gibi rapor düzenlemek için hakimden süre isteyebilir. Her iki halde beyanı 

tutanağa geçirilerek imzası alınır.746 Bilirkişinin görüşünü keşif sırasında sözlü olarak verip 

keşif tutanağına beyanını geçirdiği durumlarda keşif tutanağının birer sureti bilirkişi raporu 

olarak taraflara tebliğ edilir. 

 

Hakim bilirkişi raporunu, eksik görürse ek rapor isteyebileceği gibi ilk bilirkişi 

raporunu yetersiz gördüğü durumlarda yeni bir keşif kararı vererek yeniden bilirkişi raporu 

alabilir. İki bilirkişi raporu arasında çelişki olduğu durumlarda üçüncü bilirkişi raporu 

alınarak çelişki giderilmelidir.747 

 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen feragat (m.91-95), kabul 

(m.195), sulh (m.151) ve davanın geri alınması (m.195) şeklindeki taraf işlemlerinin keşif 

sırasında gündeme gelmeside mümkündür.748 

 

                                                 
746 Köroğlu,Türk Mahkemelerinde Bilirkişilik ve Bilirkişi Kurumları, Ankara, 2001. s.30 
747  20 HD. 13.07.1993 t. 11719/6273 sayılı kararında “... bilirkişi raporunun yeterli görülmediği durumda. 
Önceki bilirkişi dışında seçilecek yeni bilirkişi marifeti ile usulüne uygun olarak keşif yapılarak yeni bir bilirkişi 
raporu veya ek rapor alınmalıdır.” Şeklinde içtihatta bulunmuştur. 
748 Taraf işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,  s.377-
387. 
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Feragat eden davacının davası ret edilmiş gibidir ve keşif masrafları onun üzerine 

bırakılır. 

Ancak, kısmi feragatın yapılmasıda mümkündür. Bu halde, feragat edilmeyen ve 

hala nizalı kısım ve konu için keşif yapılacaktır. 749 

 

Keşif özelliği itibarı ile hakimin gözlemine, olay yerini incelemesine dayandığından 

gözlemin tutanağa geçirilmesi gerekir. 

 

Keza, keşif yapan hakimin karar aşamasında o mahkemeden ayrıldığı durumlarda 

karar verecek hakim, yeni bir keşfe ihtiyaç duymadan ilk keşifteki hakimin tutanağa 

geçirdiği gözlemi, tanık ve bilirkişi beyanını birlikte değerlendirerek karar verir.  

 

Hakimin keşif mahallinde uyuşmazlıkla ilgili gözlemini tutanağa geçirirken ihsas-ı 

reyden ve şahsi görüşlerini tutanağa yazdırmaktan kaçınmalı, somut olarak gördüklerini 

tutanağa yazdırmalıdır.  

 

HUMK m.366 gereği keşfin yapıldığını belirleyen ve keşfe ilişkin usulü işlemleri 

kapsayan, tutanağın düzenlenmesi gerekir. Bu tutanak Türkçe ve Yargıtay’ın incelemesine 

olanak kılacak şekilde okunaklı, açık, anlaşılır ve ayrıntılı olmalıdır. 750    

 

4. Keşfin İcrasına ve Keşif Sırasındaki Usuli İşlemlere İtiraz 

 

Keşif tutanağı, taraflara tebliğ edilmemiş ise, duruşma sırasında taraflara okunarak 

keşfe karşı itirazlarının olup olmadığı sorulmalı, itiraz halinde itiraz incelenmeli ve bir ara 

kararı ile itiraz çözüme kavuşturulmalıdır.  

 

Keşfin icrasına veya keşif sırasında başvurulan usuli işlemlerden birine yönelik 

itiraz halinde mahkeme itiraz hakkında değerlendirme yapmalı itiraz edene itiraz sebepleri 

                                                 
749  Kuru, Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s.379 
750  Nitekim HGK bir kararında “... dosyadan mevcut tutanağı ve kroki anlaşmazlığı haline medar olacak açıklığı 
muhtevi bulunmamış olduğundan hükmün bozulmasına karar vermiştir. 
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açıklattırılmalı, ayrıca karşı tarafa da itiraz beyanına karşı diyeceği sorulmalıdır. İtiraz 

esasa etkili görülürse ve itirazın hukuki dayanakları mevcut ise, itirazı doğuracak deliller 

itiraz edenden istenmeli ve bu deliller incelenerek karar verilmelidir. Bu şekilde inceleme 

yapılmadan ve itiraz konusunda bir ara karar verilmeden hüküm kurulması doğru değildir. 

 

Keşfi yapan hakim keşfin hüküm vermeye yeterli olup olmadığını tayin ve takdir 

edecektir. Hakim bu keşifte davanın gereği gibi aydınlanmadığı kanısına varırsa yeniden 

keşif yapabilir. Bu iki keşif arasında aykırılık durumunda üçüncü bir keşfe gidilmelidir.  

 

5. Görevsiz ve Yetkisiz Mahkemece Yapılmış Keşfin Değerlendirilmesi 

 

HUMK.m.7 görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde dava dosyasının 

tümüyle mahkemesine gönderileceğini düzenlemiş olmasına rağmen görevsiz veya yetkisiz 

mahkemede yapılmış işlemlerin akıbeti hakkında herhangi bir kural getirmemiştir. 

Yargıtay eski bir kararında sulh mahkemelerinde vazife noktasından reddedilip asliye 

mahkemesinde tevdi edilen dava dosyasında mevcut keşif raporunun esas davayı görmeye 

görevli olmayan sulh mahkemesinde tanzim edilmiş olması halinde Asliye Hukuk 

mahkemesinde hükme esas teşkil edemeyeceğine karar vermiştir.751 

 

Ancak görevsiz veya yetkisiz mahkemede yapılan keşif görevli mahkeme hakimi 

tarafından hükme dayanak alınması için yeterli görülmüş ve taraflarda bu keşfe itiraz 

etmemişlerse görevsiz mahkemede yapılmış keşif delil olarak değerlendirilebilir. Ne var ki 

görevsiz ve yetkisiz mahkemede yapılan keşfi, davaya bakan hakim eksik görür veya 

tarafların bu keşfe itirazını haklı bulursa yeni bir keşif kararı verir. Yargıtayda bir çok 

kararında bu çözüm tarzını benimsemektedir.752 

 

Görevsiz mahkemede tarafların huzuru ile veya davetlerine rağmen gelmemeleri 

halinde yokluklarında yapılan ve itiraz olunmayan keşfe ve bu keşifteki bilirkişi görüşüne 

                                                 
751  Yılmaz,Hukukta Yargılama Harç ve Giderleri ve Vekalet ,s.270. 
752 HGK bu konu ile ilgili bir kararında, görevsiz mahkemece yapılan keşfin görevli mahkeme tarafından 
tekrarlanmasını haklı gösterecek bir sebep ileri sürülmemiş olduğunu ve usule uygun biçimde keşfe itiraz 
edilmediğine davacı tarafından da keşfe göre karar verilmesi istenilmiş olduğuna göre görevli mahkeme görevsiz 
mahkemenin yapmış olduğu keşifle yetinebilir şeklinde karar vermiştir. 8HD 28-1-1985 t. 710/661 YKD. 1985/5 
s.66-67. 
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ve raporuna dayanarak karar verilebilir.753  Keza kanunda görevsiz mahkemece yapılan 

usul işlemlerinin mutlak geçersiz sayılacağına dair bir düzenleme mevcut değildir.  

 

6. İdari Yargıda Keşif 

İdari Yargılama Usulünde yazılı yargılama usulü esas olup idari yargı yerleri 

uyuşmazlık konusu olayın hukuki nitelendirilmesini yapmak, olaya uygulanması gereken 

hukuk kurallarını belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme ulaşmak yönlerinden yetkiye 

sahiptirler. İdari yargılama yerleri buna ek olarak olayın maddi yönünü belirleme 

noktasından da her türlü inceleme ve araştırmayı kendiliklerinden yapabilecekleri gibi 

gerektiğinde 2577 sayılı Kanun’un 31. maddesinin atıf yaptığı Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunu hükümleri uyarınca keşif incelemesi yaptırmak sureti ile de uyuşmazlığı 

çözebilirler. 

 

Hakimin memnuiyeti ve reddi, ehliyet, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, teminat, 

yargılama giderlerine ilişkin HUMK hükümlerinin idari yargıda uygulanmasının idari 

yargılamanın özelliklerine genelde ters düşmediği söylenebilir.754 Bu itibarla keşif 

konusunda HUMK hükümlerinin idari yargıda uygulanması büyük güçlükler ortaya 

çıkarmaz. 

 

HUMK’daki keşife ilişkin düzenlemelerle idari yargının özelliklerinin çakıştığı en 

önemli nokta keşif sırasında tanık dinlenebilmesine ilişkin HUMK hükmüdür. Bilindiği 

üzere İYUK ile HUMK’un şehadete ilişkin hükümlerine atıf yapılmamış ve İYUK ile de 

“şehadete” ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Hal böyle olunca idari yargıda tanık 

dinlenebilmesi ve dinletilebilmesi mümkün değildir. Aynı esas keşif sırasında tanık 

                                                 
753Nevzat Erol,Hukukta Deliller ve İkamesi, Ankara, 1966,s.144 
 
 
 
 
 
 
754 Günday, “Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Hükümlerinin...”, s.4. 
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dinletilmesi için de geçerlidir.755 İYUK’nda düzenlenmediği ve HUMK’na da atıf 

yapılmadığı için idari yargılamanın hiçbir safhasında tanık dinletilemez. 

 

Yine idari yargı mercilerinin görmekte oldukları davalarda,HUMK’nun istinabeye 

ilişkin hükümlerinden istifade ile keşif incelemesini kendileri yapmayarak bunu mahalli 

Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptırmaları mümkün değildir.756 

Keşif yapılmasına ilişkin ara kararda HUMK ‘da yer alan keşif ve bilirkişi 

tayinindeki usul ve esaslara uygun olarak bu konuda karar alınması naip üye tayin edilmesi 

ve neyin keşfinin yapılacağı ve hangi hususların bilirkişiye incelettirileceğinin kararda 

açıkça belirtilmesi gerekir.757 

 

G. YARGILAMA HARÇ ve GİDERLERİ 

  

 1.Tanım  

 Yargı organının, faaliyetlerini icra edebilmesi için, mahkemelerin kurulmasına ve 

personele ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçların karşılanması, bir takım giderlerin yapılmasını 

gerektirir. Kurulan mahkemeler, istihdam edilen personel sayısı ve yerine getirilen 
                                                 
755 “... Öte yandan yukarıda sözü edilen 2577 sayılı Kanun’un 17. ve 18. maddelerinde duruşmada tarafların 
dinleneceği hükme bağlanmış, şahit dinleneceğine ilişkin bir hükme yer verilmemiştir. Aynı Kanunun 31. 
maddesinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun şahadete ilişkin hükümlerine de atıf yapılmamıştır. 
Yukarıda açıklandığı üzere İdari Yargılama Usulü Kanununda yazılı yargılama usulü esas alındığına ve esasen 
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun şahadete ilişkin hükümlerine atıfta 
bulunulmadığına göre Vergi Mahkemesince mahallinde keşif yapılmasından sonra davacı tarafından getirilen ve 
naylon fatura düzenlediği iddia edilen... adlı şahısların ifadeleri alınarak düzenlenen tutanaktaki tespitlere 
dayanılarak ulaşılan sonuca göre tarhiyatın kaldırılması yolunda karar verilmesinde hukuka uyarlık 
görülmemiştir.” Danıştay 3. Dairesi’nin 25.12.1990 tarih ve E.1989/3460, K.1990/3569 sayılı kararı, DD., sy.82-
83, s.263. 
756 “...Olayda ise temyize konu kararın mahalli Asliye Hukuk Mahkemesi aracılığıyla yaptırılan keşif ve bilirkişi 
incelemesi sonucu düzenlenen rapora dayalı olarak verildiği, sözkonusu keşfin ise delillerin tespitine yönelik 
olmayıp uyuşmazlığın esastan çözümünü sağlayıcı teknik ve bilimsel donelerin elde edilmesine yönelik bir 
inceleme olduğu açıktır. 
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda keşif ve bilirkişi incelemesinin mahalli mahkemeler aracılığıyla 
yaptırılabileceğine ilişkin bir hüküm yer almadığı gibi yukarıda yazılı 31. madde ile gönderme yapılan Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda da bu tarz incelemeyi olanaklı kılan bir hükme yer verilmemiştir. 
Her ne kadar sözü edilen keşif ve bilirkişi incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun istinabeye ilişkin 
maddelerine dayanılarak gerçekleştirilmiş ise de kurum olarak istinabenin böyle bir incelemeyi kapsaması ve 
olanaklı kılması düşünülemez. 
Öte yandan 2577 sayılı Kanun’un 31. maddesinde yapılan değişiklik ile bilirkişi seçiminin Danıştay, mahkeme 
veya hakim tarafından re’sen yapılacağı kuralına yer verilerek bu görevin esasen bir başka yargı yerine 
bırakılması tamamen önlenmiş bulunmaktadır. 
Bu durumda uyuşmazlığın çözümü için bir başka yargı yerine yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu 
düzenlenen rapora dayanılarak verilen kararda isabet görülmemiştir.” Danıştay 6. Dairesi’nin 8.5.1991 gün ve 
E.1990/7429, K.1991/1027 sayılı kararı, DD., sy.84-85, s.432 vd. 
757 Danıştay 3. Dairesi’nin 25.12.1990 tarih ve E.1989/3460, K.1990/3569 sayılı kararı, DD., sy.82-83, s.263. 
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hizmetin yoğunluğu dikkate alındığında, devletin, bu giderleri, doğrudan Hazineden 

karşılayarak altından kalkması oldukça zordur. 

 

 Yargı hizmetleri, bizzat devlet tarafından vatandaşa götürülmesi gereken 

hizmet  türüdür. Ancak,  bu hizmetlerin en iyi şekilde sunulması için, vatandaşın da bu 

giderlere kısmen de olsa katılması devlet tarafından istenmiş ve bu katılma, medeni 

yargılamanın bir ön şartı olarak kabul edilmiştir. Vatandaşın, yargılama hizmetlerinden 

faydalanması, genelde, dava açma yoluyla gerçekleştiği için, yargılama giderleriyle 

karşılaşması da dava aşamasında olmaktadır. 

 

 Yukarıda sözü edilen bu giderler, yargılama harçları ve diğer yargılama 

giderlerinin toplamından oluşur. Yargılama harçları, Harçlar Kanununda, -1- sayılı 

tarifede, “Yargı Harçları” başlığı altında düzenlenmiş olup, yargı hizmetlerinden 

faydalanmak isteyen kişilerden tahsil edilirler. Bu harçların nasıl alınması gerektiğine 

ilişkin hususlar, Harçlar Kanunu ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilmiştir. 

Harçlar dışındaki diğer yargılama giderleri ise, yargılamanın ilerlemesi ve amacına 

ulaşılabilmesi için, gerekli görülen işlemlerden doğan giderlerdir. Örneğin, bilirkişi, tanık, 

tebligat, keşif v.b işlemlerden faydalanmak için yapılan giderler bu türden giderlerdir. 

 

 Yargılama giderlerinin ne anlama geldiği hususunda değişik tanımlar 

yapılmıştır. Kuru’ya göre, “Bir davanın görülüp sonuçlanabilmesi için ödenen paraların 

tümüne yargılama harç ve giderleri denir”.758 Yılmaz’a göre, “Yargılama giderleri, dar 

anlamda, davanın görülmesi ve sonuçlanması açısından tarafların doğrudan doğruya 

ödemek zorunda olduğu paralardır”.759 Üstündağ’a göre, “Muhakeme masrafları geniş bir 

kavram olup, bu kavram, taraflar için dava sebebiyle doğan masrafların tümünü ifade 

etmek için kullanılır”.760 Önen ise, yargılama giderlerini “Bir dava nedeniyle doğan ve 

ödenmesi gerekli olan giderlerdir”761 şeklinde tanımlamıştır.  

 

Medeni Usul Hukuku, maddi hukuk kurallarının taraflar arasındaki çekişmeli 

hukuki ilişkiye uygulanmasını ve tarafların maddi hukuktan doğan haklarının tespitini 

                                                 
758 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulu, C.V.,s. 5304, Kuru,Aslan, Yılmaz, Medeni Usul Hukuku,s.235. 
759 Ejder Yılmaz, Yargılama Giderlerinin İşlevi ve Sosyal Hukuk Devleti (ABD, 1984/2, s. 200-224), s. 206 
760 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku,  s. 765 
761 Önen, Medeni Yargılama Hukuku, s. 125 
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amaçlayan bir hukuk dalıdır.762 Usul Hukukunun amacı, özel hakları korumaya çalışırken, 

gerçeğin meydana çıkmasını sağlamak ve adaleti yerine getirme hususunda763, bireylere 

güvence vermektir. 

 

Medeni usul hukukunun, bireylerin haklarına hizmet edebilmesi için, bir takım 

yaptırımlara sahip olması gerekir. İşte, yargılama harç ve giderleri aynı zamanda, medeni 

usul hukukunun bir yaptırımıdır. Bu yaptırımla, kişilerin hukuk kurallarına uymaları 

sağlanır. Çünkü, gereksiz yere dava açan veya davada haksız çıkan taraf, yargılama harç ve 

giderlerini ödemeye mahkum edilir. 

 

2. Yargılama Harçları 

a.Genel Olarak Harçlar 

 

Bazı kamu hizmetleri, bölünebilen ve ferdileşebilen nitelikte olduğu için,  bu 

hizmetlerden, kimin ne kadar faydalanacağını tespit etmek mümkündür. Örneğin, tapu ve 

adliye hizmetleri özel nitelikli hizmetler olup, bunlardan faydalanmak isteyenlerin, 

faydalanma derece ve miktarları belirlenebilir”. Genel olarak harç, özel ve tüzel kişilerin, 

özel ve somut çıkarlarına ilişkin olarak, kamu kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanmaları 

karşılığında, yalnız o işle ilgili olarak ödedikleri bir paradır. 

 

 Bir hizmetin harca konu olabilmesi için: 

A) Kişinin bir kamu kuruluşunun verdiği hizmetten yararlanması 

B) Kişiye kamu eliyle bir çıkar sağlanması 

C) Kamu idaresinin kişinin bir işiyle, özel olarak uğraşması gerekir.  

Harçlar, kendi aralarında, trafik harçları, noter harçları, pasaport harçları, öğrenim 

harçları, yargılama harçları gibi çeşitlere ayrılmaktadır. 

 

 b.Yargılama Harçları 

 Devlet, yargı hizmetini parasız olarak vatandaşlarına sunar. Ancak, 

yargılamada kişilere, haklarına kavuşmaları için, gideri gerektiren bir takım hizmetler 

                                                 
762 Erdal Tercan, Medeni Usul Hukukunda Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü (M.Şakir Berki’ye Armağan, 
Konya, 1996, s. 181-212), s. 181; Yavuz Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 19 
763 Tercan, Medeni Usul Hukukunda Gerçeği Söyleme Yükümlülüğü Gerçeği Söyleme, s. 183, Sema 
Taşpınar, Medeni Yargılama Hukukunda Amaç Sorunu (Av.Dr.Faruk EREM’e Armağan, Ankara, 1999, s. 
759-787), s. 766 vd. 
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yapılır. Yapılan bu giderlerin bir kısmının, yargılama hizmetlerinden faydalananlardan 

alınması, devlet tarafından uygun görülmüştür. İşte, bu amaçla, devlet tarafından alınan 

paralara “yargılama harçları” denir.764 Yargılama harçları, bir harç çeşidi olup, devletin, 

mahkemeler eliyle yerine getirdiği yargılama faaliyetine karşılık olarak, harç pulu 

yapıştırmak suretiyle taraflardan alınır (HK.m.25) 

 

 Ülkemizde, yargılama harçları, 492 sayılı Harçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. 

Kanun koyucu, her yıl “yeniden değerleme oranı” üzerinden yargılama harçlarını 

artırmaktadır. Demek ki, yargılama harçları, kişilerin, adli hizmetlerden yararlanmaları 

karşılığında ortaya çıkan giderlere yaptıkları zorunlu katkılardır. Harçların, dava 

giderlerinden biri olduğu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 423.maddesinden 

açıkça anlaşılmaktadır. 

 

 Anayasamızın 73. maddesinin 3. fıkrasına göre, “vergi, resim, harç ve benzeri 

mali yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır”. Buna göre, kanunla harca 

tabi kılınmamış yargı işlemleri için harç alınma yoluna gidilemez ve kıyas yoluna 

başvurulamaz. Yine Anayasanın 73. maddesine göre, “Vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle, oranlarına ilişkin hükümlerinde 

kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi, Bakanlar 

Kurulu’na verilebilir”. 

 

 Yargılama harçlarını düzenleyen 492 sayılı Harçlar Kanunu, 17.7.1964 tarih ve 

11756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 Yukarıda da belirtildiği üzere, harçlarda, ödenen para karşılığında devletçe 

sağlanan özel ve somut bir hizmet vardır. Harçların karşılığında yapılan hizmetler, 

vergilerin karşılığında yapılan hizmetlerle karşılaştırıldıklarında, harçlar karşılığında 

yapılan hizmetlerin bölünebilen ve ferdileştirilebilen hizmetler oldukları görülür. Hatta, bu 

hizmetlerden faydalanacak olanların faydalanma derece ve miktarları tahmini olarak 

saptanabilir. 

 

                                                 
764 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 835 
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 Yargı harçları, 492 sayılı kanunda -1- sayılı tarifede düzenlenmiştir. Bu kanun 

ile, adli hizmetlerden yararlanmak isteyen kişilere, kanun koyucunun iradesi doğrultusunda 

mali bir külfet yükletilmiştir. Bu harçların tahsil görevi, mahkemeler ve mahkemelerde 

çalışan personele verilmiştir. Harçlar hususunda, taraflar kendi aralarında kanuna aykırı 

olarak anlaşma yapamazlar. Bu şekilde yapılacak herhangi bir sözleşme geçersiz olup 

tarafları da bağlamaz. 

 

 c. Harçların Ödenme Şekli 

  

 Yargılama harçları, ilgili kağıt ve belgelere harç pulu yapıştırılmak suretiyle 

ödenir (HK. M.25). Ancak, Maliye Bakanlığı, konunun özelliğini göz önünde 

bulundurarak, harçların, makbuz karşılığı veya basılı damga vurdurulması veya sair bir 

şekilde tahsili için, ilgili dairelere yetki verebilir (HK. M. 132, I). 

 

 Harçlar, harç pulu yapıştırmak suretiyle tahsil edildikleri takdirde, pullar 

üzerine tarih konulduktan sonra imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle iptal edilirler (HK: 

m. 137, I). İptal yapılmadan, kağıtlar muameleye konamaz. 

 

 d. Harçların Yükümlüsü  

Yukarıda belirtildiği üzere, yargı hizmetlerinden faydalanmak, ancak, harç karşılığı 

olabilmektedir. Yargı hizmeti, özel nitelikli bir kamu hizmetidir. Bu hizmetlerden, isteyen 

kimse faydalanabilir. Harç ödemek durumunda kalan yükümlünün harç ödemesinde, onun 

mali gücü dikkate alınmaz. Vergilerin aksine, harçlarda kişilerin mali güçleri ne olursa 

olsun, herkes eşit derecede harç ödemek zorundadır. Dolayısıyla, harçlar 492 sayılı Harçlar 

Kanununda aksine bir hüküm veya taraflar arasında bir anlaşma yoksa lehine işlem 

yapılmasını isteyen kimseden alınır.765 (HK m. 126) 

 

Buna göre, başvurma harcı, maktu karar ve ilam harcı ile nispi karar ve ilam 

harcının 1/4 ‘lük peşin kısmını yatırmakla yükümlü olan kimse, dava açan veya bir işlemin 

yapılmasını isteyen kimsedir. Başvurma harcı ile karar ve ilam harcını, Harçlar Kanunu m. 

11’e göre, davayı açan veya harca konu olan işlemin yapılmasını isteyen kişi ödemekle 

yükümlüdür. Nisbi karar ve ilam harcının geri kalan 3/4’ü ise, davanın sonunda, mahkeme 

                                                 
765 İstisnai olarak, yargılama giderlerini ödeyen kişi daima davada haksız çıkan kişi olmasına rağmen, cezaevi 
harcında mükellefiyet bunun tersidir. Buna göre, cezaevi harcını davada haklı çıkan kişi, yani alacaklı öder. 
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tarafından kendisine harç yüklenen kimseden alınır (Yazı İşl. Y. M. 54, II). Bu kişi, 

yargılama harç ve giderlerini ödemeye mahkum edilen kimsedir. Ancak, kendisine harç 

yüklenmemiş olan taraf, ilam almak isterse, bu harcı onun ödemesi gerekir (Yazı İş. Y. M. 

54, III). 

 

Diğer harçlardan farklı olarak celse harcı, davayı kaybeden tarafa yükletilmesi 

gereken bir harç değildir. Harçlar Kanunu m. 12’de celse harçlarının mükellefinin kim 

olacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, muhakeme, tarafların talep ve muvafakatleri ile 

ertelenmiş ise veya taraflardan birinin evvelce yapılması mümkün olan bir işlemin 

yapılmamış olmasından dolayı ertelenmiş ise, ertelenmeye neden olan taraftan alınma 

yoluna gidilir. 

 

Her iki durumda da, bu ertelenmeye vekiller neden olmuş ise celse harcı vekillere 

yükletilir. Bilirkişi olmayı kabul edip de bu görevini gereği gibi yerine getirmediği için, 

duruşmanın ertelenmesine neden olmuş bilirkişi de celse harcına mahkum edilir (m. 253, 

271, 278). Aynı şekilde, m. 253, ‘I’e göre, tanık, geçerli bir mazereti olmaksızın, 

duruşmaya gelmezse, duruşmanın ertelenmesinden doğan, yargılama giderlerine mahkum 

edilir. 

 

e. Yargılama Harçlarının Çeşitleri 

(1) Davada Yargılama Harçları 

 

Medeni usul hukukunda yargılama, davanın açılmasıyla başlar. Davanın olmadığı 

yerde, mahkeme olmadığı gibi, yargılama da yoktur.766 Dava, davacı tarafından 

mahkemeye yöneltilmiş hukuki korunma talebidir.767 Davacı, dava açarken, yargılamanın 

yapılabilmesi için, kanunun öngördüğü yargılama harçlarını ödemesi gerekir.768 

 

Dava konuları, değerlerinin para ile ölçülüp ölçülememelerine göre ikiye ayrılır. 

Dava konusunun değeri para ile ölçülemiyorsa, davacıdan alınacak olan karar ve ilam harcı 

maktudur. Konusu para ile ölçülebilen davalarda alınacak karar ve ilam harcı ise nisbi 

olduğundan, davacı dava dilekçesinde müddeabihin değerini para olarak göstermek 

                                                 
766 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku,  Usul, s. 241 
767 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku,  s. 241 
768 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku,  s. 241 
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zorundadır. Bu değer, dava tarihindeki miktara göre belirlenir.769 Eğer, dava dilekçesinde 

bir değer gösterilmemişse, bu değer mahkemece davacıya tespit ettirilir. Bunun için, 

mahkeme davacıya bir süre verir. 

 

Bu tespit, davacının ödeyeceği nispi harçların miktarının belirlenmesi bakımından 

önemlidir. Davacının müddeabihin değerini tespit etmekten kaçınması halinde, dava 

dilekçesi, işleme konmaz (HK. M. 16/III) ve dava açılmamış sayılır. Ancak, mahkeme 

davanın reddine karar veremez. Bu durumda dava hiç açılmamıştır ve bunun için, 

mahkemenin bir karar vermesine gerek yoktur. 

 

Dava konusunun değerinin gösterilmesi, aynı zamanda görevli mahkemenin ve 

ödenecek harcın miktarının belirlenmesi açısından önem taşır. Çünkü, görevli mahkemenin 

asliye ve sulh mahkemesi olması bakımından ödenecek harcın miktarı da değişecektir. 

 

i. Başvurma Harcı 

 Başvurma harcı, 492 sayılı Harçlar Kanunu ile mevzuatımıza girmiş bir harç türü 

olup, eski 5887 sayılı Harçlar Kanunu’nda yer alan, tebliğ, zabıt ve tezkere harçları gibi 

harçların yerine geçmek üzere getirilmiştir.770 Başvurma harcı, dava açılırken, davacı 

tarafından peşin olarak ödenmesi gereken ve bir defaya mahsus olarak alınan maktu bir 

harçtır.771 Kişinin mahkemeye yapılan dava başvurusunun kabul edilmesi için, bu harç 

peşin olarak ödenmelidir. 

 

Başvurma harcının alınma koşulu, ortada açılmak istenen bir davanın bulunmasına 

bağlıdır. Buna karşılık, temyiz ve karar düzeltme yollarına başvurulması halinde başvurma 

harcı alınmaz.772 Çünkü, temyiz ve karar düzeltme bir dava olmayıp, açılan davanın 

devamı olan safhalardır. Başvurma harcı, dava açıldığı anda ve davaya müdahale yapıldığı 

tarihlerde doğar ve peşin ve tam olarak ödenir (HK. M. 27, m. 127) 

 

ii. Karar ve İlam Harcı 

                                                 
769 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 153 
770 Asım Kaya BEKMAN, Yeni Harçlar Kanunu Üzerinde Bir İnceleme,ABD, 1964/4, s. 645-648, s.646 
771 Semih Öktemer, Başvurma Harcı, AD 1966/8-9, s. 568; Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders 
Kitabı, s. 836; Yılmaz, Hukukta Yargılama Harç ve Giderleri ile Vekalet Ücreti, s. 19; Pekcanıtez, Medeni 
Usul Hukuku,  s. 432; Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 330 
772 İBK 10.5.1965, 1-1,RG. 7.7.1965, sy.12042, s. 19-20. 
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 Karar ve ilam harcı, yargı giderleri arasında en önemli yer tutan ve gereksiz 

davaların açılmasını önleyen bir harç türüdür. Bu harca, peşin harç da denilmektedir. 

Davacının, başvurma harcıyla açmış olduğu davanın karara bağlanması ve dava sonunda 

davacıya bir ilam verilmesi için, karar ve ilam harcının ödenmesi gerekir. Ancak, nispi 

karar ve ilam harcının sadece ¼’ü peşin olarak alınır. 

 

Karar ve ilam harcını, davayı açan veya harca konu olan işlemin yapılmasını 

isteyen taraf öder. Vesayet altındaki kişinin hesabına görülecek işlerden dolayı alınacak 

harçlar vesayet altındaki şahsa izafeten, vasiden alınır. Aynı şekilde, re’sen yapılan 

işlemlere ait karar ve ilam harçları, aksine bir hüküm yoksa lehine işlem yapılan kişilerden 

alınır (HK m. 11/II, m. 126). 

 

Karar ve ilam harcı, mahkemece nihai karar verildiği anda doğar. Bu nedenle, nihai 

karar verildiği anda yürürlükte olan tarifeye göre harç alınacaktır. Karar ve ilam harcı, 

maktu karar ve ilam harcı ile nispi karar ve ilam harcı olmak üzere ikiye ayrılır. 

 

iii. Karar ve İlam Harcının Ödenmemesi 

 Harçlar, nitelikleri itibarı ile, kamu düzenine ilişkin olduklarından, harcın alınması 

tarafların isteğine bırakılmamıştır. Bunun için, harcın ödenip ödenmediği, mahkeme 

tarafından re’sen araştırılır. Harçlar ödenmediği zaman, harcın ödenmesi için, hakimin 

taraflara kesin bir süre vermesi, ancak harcın yatırılmasından sonra davaya devam 

edilebilmesi gerekir. Bir işlem için gerekli olan harç ödenmedikçe, müteakip işlemler 

yapılamaz. (HK. M. 32). Burada, müteakip işlemlerden amaç, mahkemenin yapacağı 

işlemlerdir. 

 

Harçlar Kanununun 28/a maddesi gereğince, karar ve ilam harcı ödenmedikçe, 

kişiye ilam verilemez. Ancak, bu madde, daha çok nispi karar ve ilam harcı için geçerli 

olup, maktu karar ve ilam harçlarında bu maddenin uygulanma alanı yoktur. Çünkü, maktu 

karar ve ilam harcına tabi davalarda, başvurma harcı ile maktu karar ve ilam harcının 

tamamı, dava açılırken peşin olarak alınır. Bu nedenle, maktu harca tabi davalarda, 

mahkemeden ilam alınırken, yatırılacak bir başka harç bulunmamaktadır.773 

 

                                                 
773 Aldemir, Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, s.217 
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Ödenmesi gereken harcı, kural olarak, kendisine harç yükletilen tarafın ödemesi 

gerekir. Ancak, kendisine harç yükletilmeyen taraf da bu harcı ödeyebilir. Nispi harçlarda, 

geri kalan harcın ödenmemesi durumunda, mahkeme ilamı hiçbir tarafa verilemez ve aynı 

şekilde bu ilam tebliğe de çıkarılamaz. Bu nedenle, tebliğe çıkarılmayan ilam hakkında, 

temyiz süresi işlemeye başlamaz.774 Aynı şekilde, peşin harç dışında kalan ve hükümde 

gösterilen nispi karar ve ilam harcı ödenmemesine rağmen, ilamın, taraflardan birisine 

veya her ikisine de verilmesi halinde, ilgilisi tarafından takibe konulursa, ilam icra 

dairesince infaz edilemez.775  

 

Bazı durumlarda alınması gereken harç eksik alınmış olabilir. Bu durumda, harcın 

tamamlattırılması yoluna gidilir. Dava dilekçesi henüz işleme konulmadan önce, harcın 

eksik olduğu tespit edilirse, dava dilekçesi işleme konulmaz.776 

 

Eğer, harcın eksik olduğu yargılama sırasında fark edilmiş ise, sadece o oturum için 

davaya devam edilir.777 Mahkeme, ilgili kişiye, eksik olan harcı yatırması için, uygun bir 

süre verir. Bu süre içinde peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadığı müddetçe, Harçlar 

Kanununun 30.maddesinin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 409’a yaptığı yollama 

gereğince, mahkeme gelecek oturuma devam edemez.778 Bu durumda dosya işlemden 

kaldırılır (HK m. 16, IV, HK m.30; m. 409). Bundan sonra davaya devam edilebilmesi, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 409’daki süre içinde dosyanın işlem konulması 

eksik harcın ödenmesine bağlıdır. Harçlar Kanunu, harçların alınması gibi harçların 

tamamlattırılmasını da tarafların isteklerine bırakmamış, mahkemece re’sen gözetilmesi 

gerektiğini belirtmiştir (HK m.32).  

 

iv. Celse Harçları  

Mahkeme önünde yapılan tahkikat ve yargılama işlemleri için ayrılmış zaman 

dilimine celse, bu sırada yapılan işlemlere duruşma denir. Celse harçları, tarafların, 

vekillerin, tanıkların ve bilirkişilerin celsenin ertelenmesine neden olmaları durumunda, 

ödemek zorunda kaldıkları harçtır. Görüldüğü üzere, celse harcının alınabilmesinin yegane 

şartı, celsenin ertelenmiş olmasıdır. Celse harcı, davadaki kişilerin kötü niyetli olarak, 
                                                 
774 Aldemir, Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri, s. 217 
775 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C.IV, s. 4073-4074; 12 HD 20.11.1973, 9995-10235 (İBD 1974/11-12, 
s. 793-795) 
776 Ulukapı, Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, s. 112. 
777 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri,s. 330. 
778Ulukapı, Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, s. 113; Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 330 
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davayı gereksiz yere uzatmasını engellemek amacıyla konulduğu için, celse harcının 

yaptırım niteliği de vardır. 

 

Bu nedenledir ki, celse harcı, diğer harçlar gibi muhakeme masrafları arasında 

sayılan ve davayı kaybeden tarafa yükletilmesi gereken bir harç değildir. Duruşmanın, 

tarafların veya vekillerin muvafakatleri üzerine veya önceden yapılması mümkün olan bir 

işlemin yapılmamış olmasından dolayı talik edilmesiyle, celse harcı doğmuş sayılır. 

 

Duruşma, tarafların, vekillerin, tanıkların ve bilirkişilerin: 

Haklı bir mazeret olmaksızın duruşmanın ertelenmesine neden olmaları veya talep 

ve muvafakatleri ile başka bir tarihe ertelenmesine neden olmaları durumunda celse 

harcına hükmedilir. 

 

 f. Dava Aşamasında Çeşitli Durumlarda Yargılama Harçları 

 

(1)Genel Olarak 

 Harçlar, hukuk davalarında, dilekçe veya tutanakla dava açma, davaya müdahale, 

ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti ve tevdi mahallinin tayini gibi durumlarda 

alınırlar (HK 1. Sayılı Tarife A, I). Ayrıca, Yargıtay’da da ilk derece mahkemesi olarak 

açılan davalarda harç alınmaktadır. 

 

(2)Davaların Ayrılması ve Birleştirilmesi 

Birden fazla kişi birlikte dava açmışlar veya birden fazla kişiye karşı birlikte dava 

açılmış ise, bu davaların ayrılması istenebilir (m. 46, m. 48). Mahkeme tarafından, davanın 

veya davaların ayrılmasına karar verilirse, ayrılan dava ve davalar için birer dosya açılır ve 

her dosyaya ayrı bir kayıt numarası verilerek, mahkemenin esas defterine kaydedilir (Yazı 

İş.Y. m. 48). Esas defterindeki eski kayıt ile yeni kayıt birbirine bağlanır. İlk kayıt, o 

dosyada kalan davaya ait olur. 

 

Nispi karar ve ilam harcına tabi olan davalarda, ayrılan davalar için yeniden nispi 

karar ve ilam harcı yatırılması gerekmez. Çünkü, nispi harç, ayrılan davaların 

müddeabihlerinin toplam değerlerine göre alınmıştır.779 Davaların ayrılması kararı, taraflar 

                                                 
779 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 258 



 248

arasındaki uyuşmazlığı esastan çözümleyen bir karar olmadığından, bu kararda, taraflar, 

karar ve ilam harcının geri kalan kısmının ödenmesine mahkum edilemez.780 Ancak, maktu 

harca tabi davalarda, ayrılan davalar için yeniden harç yatırılması lazım gelir.781 

 

Ayrı ayrı açılmış olan davalar, aynı sebepten doğmuş veya davalardan birisi 

hakkında verilecek hüküm diğer davayı etkileyecek nitelikte ise, bu iki dava arasında 

bağlantı olduğu kabul edilerek her iki dava birleştirilebilir (m. 45, m.48).782 Birleştirilen 

davalar birbirinden bağımsızdır. Bu nedenle birleştirilen davalar hükme bağlandığında her 

dava için ayrı ayrı karar ve ilam harcının hesaplanması gerekir.783 Ancak, birleştirilen 

davaların harçları daha önce ödendiğinden, birleştirme için ayrıca harç alınmaz. 

 

(3) Delil Tespiti 

 İki taraftan her birinin, görülmekte bulunan veya ileride açılacak davada 

başvuracakları, tanık, keşif, bilirkişi ve diğer delillerin zorunluluk ve ivedilik nedeniyle, 

süresinden önce tespitinin mahkemeden istenmesine delil tespiti denir. Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu m.368’e göre, “İki taraftan her biri, derdesti rüyet olan davada, 

henüz tahkik ve tetkikine sıra gelmemiş olan veya ileride açılacak davada dermeyan 

edebilecek olan hususun şahit, keşif, bilirkişi veya diğer delillerle tespitini talep edebilir.” 

 

Delil tespiti, dava açılmadan önce istenirse, istemde bulunan kimseden maktu karar 

ve ilam harcı ile birlikte başvurma harcı da peşin olarak alınır (HK 1 sayılı Tarife, A I, ve 

A III/2/d). Delil tespiti istendikten sonra dava açılırsa ve açılan davanın konusu maktu 

harca tabi ise, dava için tekrar harç ödenmemesi gerekir. Buna karşılık, açılan davanın 

konusu, nispi harca tabi ise, delil tespiti için ödenen maktu karar ve ilam harcının, dava 

için ödenen nispi harçtan mahsup edilmesi gerekir. 

 

Dava açılmadan önce, delil tespiti isteyen kişi tarafından ödenen başvurma harcı ile 

karar ve ilam harcı ileride yapılacak yargılama giderlerine dahil olup, davada haksız 

çıkacak olan tarafa yükletilecektir. Bu nedenle, istenmemiş olsa bile mahkeme diğer 

yargılama giderleri gibi delil tespiti giderlerini de re’sen hüküm altına almak zorundadır. 

                                                 
780 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 596 
781 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 258 
782 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 259; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku 
Rehberi, s. 105 
783 4.HD., 23.2.1965, 14552-994,İKD 1988/62, s. 4337. 



 249

Ancak, mahkeme delil tespiti giderini, asıl davanın yargılama giderleri ile birlikte hüküm 

altına alır. Asıl dava devam ederken, bu giderler ayrı bir dava ile istenemez.784 

 

Aynı dilekçe ile, hem delil tespiti istenmiş, hem de dava açılmış ise, bu durumda 

başvurma harcı ile karar ve ilam harcı alınır. Burada alınan karar ve ilam harcı, davanın 

konusuna göre nispi veya maktu olabilir. Dava açılmasıyla, talep edilecek delil tespiti için, 

ayrıca başvurma harcı alınmayacağı gibi, karar ve ilam harcı da alınmaz. 

 

Davanın açılmasından sonra delil tespiti talebinde bulunulması halinde de, dava 

açılmadan önceki durumda olduğu gibi ayrı bir dilekçe verildiğine göre, başvurma harcı ile 

karar ve ilam harcı alınır (HK. 1 sayılı Tarife, A,ı; A III/2/d). 

 

(4) Çekişmesiz Yargı 

 

Çekişmesiz yargı, kişinin menfaatini korumak veya birbirine zıt olmayan 

menfaatleri düzenlemek için, idari niteliğe haiz olmakla beraber mahkemelere tevdi 

edilmiş olan işlerde karar verme, tedbir almak veya muamele yapmaktır.785 

  

Çekişmesiz yargı konularında başvurma harcı, karar ve ilam harcının alınması 

gerekir. Çekişmesiz yargıda, bir davanın tüm prosedürü uygulanmakta ve nihai bir karar 

verilerek yargılama süreci sonuçlandırılmaktadır. Kısacası, çekişmesiz yargıda bir 

yargılama faaliyeti vardır. Dolayısıyla, burada da peşin olarak başvurma harcı, karar ve 

ilam harcının ödenmesi gerekir. Uygulamada, çekişmesiz yargıya ilişkin konularda harç 

alınmaktadır.  

 

(5) Davaya Müdahale 

 Bazı durumlarda, kişi dava açmak yerine açılmış olan davaya dahil olabilir. Eğer, 

dava sonucunda verilen hüküm, üçüncü bir kişinin hukuki durumunu dolaylı olarak 

etkiliyorsa, bu durumda, üçüncü kişinin davaya katılmasında hukuki yararı vardır. Davaya 

müdahale, iki taraf arasında derdest olan bir davaya, davayı kazanmasında hukuki menfaati 

                                                 
784 3. HD 17.4.1970, 1927-1622,RKD 1970/8-10, s. 148-149. 
785 Öktemer, Başvurma Harcı, s. 571; Daha geniş bilgi için bkz. Kuru, Nizasız Kaza; Kuru,Aslan,Yılmaz, 
Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı,s.68; Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 22 



 250

olan bir üçüncü şahsın taraflardan birine yardım etmek için katılmasını ifade eder (m. 

53).786 

 

Eğer davaya katılan kişi, taraf olarak değil de, davaya taraf olanlardan birisinin 

yanında ve onun yardımcısı olarak katılırsa, buna fer’i müdahale denir. Davaya feri 

müdahale talebinde bulunan üçüncü kişiden başvurma harcı alınır. Harçlar Kanununa bağlı 

1 sayılı tarifenin A bendine göre, davaya fer’i olarak müdahale eden kimselerden başvurma 

harcı alınacağı açık bir şekilde hükme bağlanmıştır. Ancak, karar ve ilam harcı alınmaz. 

 

(6) Karşılık Dava 

 Açılmış olan davada, davalının aynı mahkemede, asıl davacıya karşı dava 

açmasına, karşılık dava denir (m. 203-208).787 Karşılık dava ile asıl dava arasında bir 

bağlantı olmakla birlikte, ikisi de birbirinden bağımsız davalardır. Bu nedenle, davalı 

karşılık dava açtığı takdirde, tıpkı müstakil davada olduğu gibi kendisinden başvurma 

harcı, karar ve ilam harcının alınması gerekir (HK m.6, I)788 Karşılık davanın esas 

müddeabihten fazla olan kısmı hakkındaki yargılama giderlerini davalı öder (m. 413). Şu 

halde, karşılık davada müddeabih, asıl davanın müddeabihinden fazla değilse, harç 

ödenmez.789 

 

(7) Görevsizlik ve Yetkisizlik Kararı 

 Mahkeme, görevsizlik ve yetkisizlik kararı vermesi durumunda, dava dosyasını 

yetkili ve görevli mahkemeye göndermeye karar vermekle yetinir. Yoksa, mahkeme, dava 

dosyasını kendiliğinden yetkili ve görevli mahkemeye gönderemez. Hukuk Usulu 

Muhakemeleri Kanunu m. 193’e göre, dava dosyasının yetkili veya görevli mahkemeye 

gönderilebilmesi ve davaya yetkili veya görevli mahkemede devam edebilmesi için, 

davacının yetkisizlik ve görevsizlik kararı temyiz edilmeksizin kesinleşmiş ise, temyiz 

süresinin sona erdiği veya Yargıtay’ın onama kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 10 

gün içinde, görevli ve yetkili mahkemeye başvurması gerekir. 

 

                                                 
786 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 264 
787 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 646; Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku 
Dersleri, s. 458; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku Rehberi, s. 139 
788 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 656 
789 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 334-335 
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Görevsizlik ve yetkisizlik kararının kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde, 

görevli veya yetkili mahkemeye başvurulmazsa, görevsiz ve yetkisiz mahkemede açılan 

dava hiç açılmamış sayılır (m. 193, IV). Görevli ve yetkili mahkemede davanın 

görülebilmesi için, yeniden harç yatırılması gerekir.790 Bunun nedeni, harç yatırılarak 

açılan davanın, eski davanın devamı sayılmayıp, başlı başına yeni bir dava olmasıdır.  

 

(8) Ara Karar Verilmesi 

 Ara karar, davaya son vermeyen, tam tersine davayı yürüten ve ilerlemesine 

yarayan kararlardır.791 Ara karar verilmesinde de hiçbir harç alınmayacağı gibi, başvurma 

harcı da alınmaz. Çünkü nispi karar ve ilam harcının alınabilmesi için ortada nihai bir 

kararın olması gerekir. Aynı şekilde, uyuşmazlığı nihai olarak çözmeyen  mahkeme 

kararları için başvurma harcı ödenmesi gerekmez. 

 

(9) Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 

 Taraf işlemleri, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebildikleri konularda, 

onların iradeleri ile oluşan ve kesin bir hüküm gibi sonuçlarını doğuran işlemlerdir. Bunlar, 

sulh792 kabul (m. 92)793 ve feragat (m. 91-94) olmak üzere üçe ayrılırlar. Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununda kabul ve feragat, açıkça düzenlenmiş olmasına rağmen, sulh, 

kurum olarak düzenlenmiş değildir.794 Davasından feragat eden davacı, bu feragatini, 

mahkemenin duruşmasında yaparsa, (davanın reddi halinde ödeyeceği) karar ve ilam 

harcının 1/3’ne daha sonra feragat ederse, karar ve ilam harcının 2/3’e mahkum edilir (HK 

m. 22). 

 

Davayı kabulde yargılama harçlarına mahkum edilen kişi davalıdır. Yargılama 

harçlarına mahkum edilme şekli, davacının feragatte mahkum edilmesi gibidir. Sulhte 

ödenecek harçların miktarı feragatte olduğu gibidir. 

                                                 
790 Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 176; Berkin, Tatbikatçılara Medeni Usul Hukuku 
Rehberi, s. 73. 
791 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 537; Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku 
Dersleri, s. 282 
792 Mahkeme huzurunda yapılan sulh, görülmekte olan bir davanın taraflarını aralarındaki hukuki ilişkiden 
kaynaklanan uyuşmazlığı ya da şüpheli bir durumu sona erdirmek amacıyla mahkeme huzurunda karşılıklı 
fedakarlıkta bulunmak suretiyle gerekleştirmiş oldukları işlemdir. Soner, Feragat, Kabul ve Sulhe Dair Bazı 
Sorunlar, s. 439. 
793 Görülmekte olan bir davanın davalısının mahkeme yönelik tek taraflı bir irade açıklaması ile davacının talep 
sonucuna kısmen veya tamamen rıza göstermediğini bildirmesidir.Tanrıver, Mahkeme Huzurunda Yapılan 
Kabuller ,s. 28; Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 623. 
794 Soner, Feragat, Kabul ve Sulhe Dair Bazı Sorunlar, s. 439 
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3.Yargılama Giderleri 

 

a. Yargılama Giderlerinin Tanım ve Kapsamı 

 

Yargılama giderleri, davanın görülmesi ve sonuçlanması açısından tarafların 

doğrudan doğruya ödemek zorunda olduğu paralardır.795 Bu tanım, geniş anlamda olup, 

yargılama harçlarını da içerir (örneğin, bkz. M. 423/3). Dar anlamda yargılama giderleri, 

dava için gerekli olan bir iş veya hizmetin gerektirdiği bütün giderlere denir.796 Yargılama 

giderleri, bağımsız bir varlığı olmayan ve ait olduğu davanın konusunu teşkil eden hak ve 

alacağa sıkı sıkıya bağlı fer’i haklardandır. Fer’i hakların kaderi daima asıl hakkın 

sonucuna bağlıdır.797 

 

 Yargılama giderlerinin neler olduğu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 

423’de gösterilmiştir. Buna göre, yargılama giderleri şunlardır: 

1- Tarife gereğince, mahkeme kalemi vasıtasıyla yapılan giderler (örneğin tebligat 

giderleri) ile duruşma, keşif, haciz (m. 423/1), delil tespiti ve ihtiyati tedbir giderleri. 

2- Tanıkların yevmiyesi, seyahat ve ikamet giderleri (m. 423/2). 

3- Bilirkişi ücret ve giderleri (m. 423/2) 

4- Hakem Bilirkişi Ücret ve Giderleri  

5- Mahkemede bizzat hazır bulunan tarafların bulundukları günlere ait seyahat ve 

ikamet giderleri (m. 423/5) 

6- Avukatlık vekalet ücreti (423/6) 

7- Tercüme ve tercüman giderleri 

8- Adalet Teşkilatını Güçlendirme Fonu adına yapılan giderler 

 

Taraflarca hazırlama ilkesinin uygulandığı davalar, genellikle kamu düzenini 

ilgilendirmediğinden, hakim taraflarca bildirilen vakıaları, yine tarafların getirdiği delillere 

göre inceler. Bu tür davalarda, vakıaları incelemede ve delilerle başvurmada veya gerekli 

olan işlemleri yapmada iki önemli unsur ön plana çıkar. Bunlardan, birincisi “taleptir”. 

                                                 
795 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 839. 
796 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 839. 
797 Mustafa AYKOYNU, Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin Zaman İtibariyle Uygulanmasına İlişkin 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı’nın Düşündürdükleri,YD 1978/1-2, s. 191-193, s. 192. 
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Hakim, delillere başvurulmasına veya bir takım işlemlerin yapılmasına karar vermesi için, 

tarafların talebi şarttır. 

 

 İkinci unsur ise, “gerekli giderlerin ödenmesidir”. Bir işlemin yapılmasını veya 

bir delile başvurulmasını isteyen taraf, gerekli olan giderleri, peşin veya verilen süre 

içerisinde mahkeme veznesine ödemek zorundadır (m. 414).798 Aksi halde, kişi bu 

talebinden vazgeçmiş sayılır. Yoksa mahkeme bu giderlerin devlet hazinesinden 

ödenmesine karar veremez. 

 

 Demek ki, davanın açılmasından karar kesinleşinceye kadar geçen süreçte 

yapılacak yargılama giderlerini, giderin doğmasına neden olan işlemden kendi lehine bir 

sonuç çıkarmak isteyen, işlemi talep eden taraf ödeyecektir.799 

 

 Medeni yargılama sistemimizde, taraflarca hazırlama ilkesi esas olmakla 

beraber, istisnai olarak da re’sen araştırma ilkesi uygulanır. Re’sen araştırma ilkesinin 

uygulandığı davalarda, dava malzemesinin hazırlanmasında tarafların yanında, hakim de 

görevlidir.800 Hakim, davanın ispatı için gerekli olan bütün delillerin re’sen araştırılmasına 

ve davanın yürümesi için gerekli olan işlemlerin yapılmasına kendisi karar verir.801,802 Bu 

ilkenin kabul edilmesinin nedeni, kamu yararıdır.803 

 

 Hakim delillerin araştırılmasına re’sen karar verecek olursa, bu işlemler için 

gerekli olan giderlerin, taraflardan birisi veya her ikisi tarafından belirlenen süre içerisinde 

peşin olarak mahkeme veznesine yatırılmasını ister. Hakim tarafından belirlenen süre 

içerisinde, bu giderler yatırılmazsa veya kişi, bu süre içinde yargılama giderlerini 

ödeyemeyeceğini beyan ederse, hakim bu giderleri, ilerde haksız çıkacak taraftan alınmak 

üzere, devlet hazinesinden ödenmesine karar vermek zorundadır (m. 415, 416). Çünkü 

re’sen araştırma ilkesine tabi olan davalarda, mahkeme gerçek durumu kendiliğinden 

araştırmakla yükümlüdür. 

 
                                                 
798 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 840; HGK 15.5.1974, 605-528 ,YKD 1980/10, s. 
20-21. 
799Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 334 
800 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 407 
801  Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı ,s. 407. 
802 Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı davalar, tarafların dava konusu üzerinde serbestçe tasarruf 
edemeyecekleri davalardır. Boşanma, ayrılık, babalık davaları örnek olarak verilebilir. 
803Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, s. 405 
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 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu m. 415’den anlaşıldığı üzere, re’sen 

araştırma ilkesinin uygulandığı durumlarda bile, hakim, gerekli olan giderlerin devlet 

hazinesinden ödenmesine karar vermek zorunda olmayıp, bu durum takdire bırakılmıştır. 

Ancak, hakim yargılama giderlerinin hazine tarafından ödenmesine karar verirken, bu 

takdir hakkını serbestçe kullanamaz. Bunun için, yapılacak işlemin veya başvurulacak 

delilin zorunlu olması gerekir.804  

 

 Giderlerin, devlet hazinesinden ödenebilmesi için, tarafların gerekli olan 

giderleri peşin veya verilen süre içinde ödememiş olmaları gerektiği gibi, davanın da 

re’sen araştırma ilkesine tabi olması gerekir. 

 

 b. Yargılama Giderlerinin Çeşitleri  

 

 (1) Tebligat Giderleri 

 Tarafların, mahkemelerde yaptıkları işlemlerin, tamamlanıp hüküm ifade 

edebilmesi için, karşı tarafa tebliğ edilmesi gerekir. Başka bir ifadeyle, mahkemece alınan 

karar veya yapılan işlem, ancak ilgilisine bildirilmekle tamamlanır ve bazı sonuçlar 

doğurur.  

 

 Tebliğ giderlerinin ödenmesi, davanın açılma işlemlerini tamamlayan bir 

işlemdir. Ancak, dava dilekçesi mahkeme defterine kaydedilmesine rağmen, tebliğ için 

posta giderleri ödenmemiş olsa bile, dava açılmış sayılır. Bu durumda, bu masrafların nasıl 

ve ne zaman ödeneceği 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilmiştir. 

Buna göre, bu masrafların ödenmesi için bir süre verilir. Bu süre içinde  masraflar 

ödenmezse, davacı dava açma talebinden vazgeçmiş sayılır. Bu kişi, daha sonra tekrar dava 

açacak olursa, yeniden harç ödemesi gerekir. Burada, karşı tarafa bir tebligat yapılmadığı 

için, diğer taraf lehine muhakeme masraflarına hükmedilemez. Bu durumda, dava hiç 

açılmamış sayılır.  

 

 Tebligat giderleri, yargılama giderlerinin bir türüdür (m. 423/1). Davacı, harca 

tabi olsun olmasın bütün davalarda dava dilekçesinin davalıya tebliği için gerekli olan 

tebliğ giderlerini peşin olarak ödemekle yükümlüdür (Tebligat Kanunu m. 5, I). Ancak, 

                                                 
804 Kuru, Usul II, s. 2657 
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davalıya dava dilekçesi ile birlikte duruşma günü de tebliğ ediliyorsa, bu durumda, 

davacının duruşma gününün tebliği giderini de peşin olarak ödemesi gerekir.  

 

 (2) Tanıkların Davetiye Seyahat ve İkamet Giderleri ile Yevmiyesi   

 

 Tanık, davada taraflar arasında çekişmeli olan olaylar ve durumlarla ilgili 

olarak duyu organıyla edinmiş olduğu bilgiyi mahkemeye bildiren kimsedir.805 Tanıkların 

davetiye seyahat ve ikamet giderleri ile yevmiyesi yargılama giderleri arasındadır. Bütün 

bunların hepsine tanık giderleri denir. Mahkeme, tanık dinlenilmesi için ara karar verir. Bu 

ara kararda tanıkların ücretleri de takdir edilir. 

 

 Mahkemede tanık gösteren taraf, gösterdiği tanıkların ücretlerini (m. 423/2) ve 

davetiye giderlerini mahkeme veznesine peşin olarak yatırmak zorundadır. Tanığın, 

tanıklık yapacağı süre içinde, seyahat ve ikamet giderleri ve yevmiyesi, yargılama giderleri 

arasında sayılmıştır. Hakim tarafından verilecek kesin süre içinde, bu ücret ve giderleri 

ödemeyen taraf, tanık dinletme isteğinden vazgeçmiş sayılır (m. 414). 

 

 Ancak, ilgili taraf davetiye giderlerini yatırmamakla beraber, dinlenilmesini 

istediği tanığı kendisine verilen süre içinde mahkemeye getirirse, o tanığın dinlenmesi 

gerekir.806 Buna karşılık,mahkeme tanığı davetiye ile çağırmak yerine, tanığın tarafça 

duruşmada hazır edilmesini istemiş olabilir. Tarafın, verilen süre içinde bunu 

gerçekleştirmemesi halinde, mahkeme tanıkların dinlenilmesinden vazgeçildiğine karar 

veremez. Çünkü, kural olarak, tanıklar, mahkemeye davetiye ile çağırılırlar (m. 258). Aynı 

şekilde, taraf, tanıkları duruşmada hazır bulundurması için zorlanamaz807 ve tanıklarını 

mahkemede hazır bulundurmadığı için, onların dinlenilmesinden vazgeçmiş sayılamaz. 

 

 Bir tanığın mahkemede dinlenilmesi için, ona tebliğ yapılması gerekir. Tanığın 

dinlenilmesini isteyen taraf, her şeyden önce, tebliğ için gerekli olan giderleri mahkeme 

veznesine yatırmak zorundadır. Tanıklara verilecek ücret ve yapılacak masrafların miktarı, 

zaman kaybından doğan zarar, bölgenin sosyal, iktisadi ve ulaşım durumu dikkate alınarak 

                                                 
805 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 498; Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları,  s. 
306; Bilge,Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, s. 522 
806 Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 369 
807 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 738 
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mahkeme tarafından takdir edilir. Tanığa ödenen meblağ, yolculuk, oturma giderleri ve 

yevmiyeden oluşur.808 

 

(3) Bilirkişilik Ücret ve Giderleri 

 

Bilirkişiye başvurulmasına gerek olup olmadığına karar vermede son söz 

hakimindir. Ancak, bilim ve teknolojinin beraberinde uzmanlaşmayı getirmesi, bilirkişiye 

başvurmayı zorunlu hale getirdiği için, hukuk yargılamasında bilirkişi raporlarının etkisi ve 

önemi artmıştır. Bilirkişi, uyuşmazlık hakkındaki bilgi ve düşüncelerini, yaptığı araştırma 

sonuçlarını, rapor halinde mahkemeye sunar. Bu rapora taraflardan birisi itiraz edecek 

olursa, mahkeme yeni bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verir. Yeni bilirkişi 

incelemesinin giderlerini, bilirkişi raporuna itiraz eden taraf ödemek zorundadır. 

 

Davanın taraflarından birisi, bilirkişi deliline başvurmuş ve mahkeme de bu talep 

üzerine bilirkişi incelemesi yaptırmış ise, bilirkişinin bu incelemesi ve emeğine karşılık 

olarak, bilirkişiye bir ücret verilir (m. 423/2). Bilirkişi ücretinin miktarı, hakim tarafından 

takdir olunur (m. 285).809 Ancak, hakimin bilirkişi ücretini hangi ölçütlere göre takdir 

edeceği kanunda belirtilmiş değildir ve bu hususta herhangi bir tarife de yoktur. Fakat bu 

durum, hakimin bilirkişi ücretini istediği gibi takdir edebileceği anlamına gelmez. 

 

Bilirkişi ücreti, yolculuk giderleri ile diğer giderler, kaybedilen zaman, inceleme 

için verilen emek, yapılan incelemenin niteliği ile ekonomik şartlar dikkate alınarak hakim 

tarafından takdir edilir (m. 285).810 Ancak, takdir edilen ücret haksız bir menfaat 

sağlayacak derecede yüksek de olmamalıdır.811 

 

(4) Taraflara Ait Seyahat ve İkamet Giderleri  

 

Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu m. 423/5’e göre mahkemede bizzat hazır 

bulunan tarafların bulundukları günlere ait seyahat ve ikamet giderleri de yargılama 

                                                 
808Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 500 
809 Üstündağ, Medeni Yargılama Hukuku, s. 756 
810 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 518. 
811 Pekcanıtez, Medeni Usul Hukuku, s. 354 
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giderleri arasındadır. Bu giderlerin hüküm altına alınabilmesi için, tarafın seyahat ve 

ikamet giderlerini belgelendirmesi gerekir.812 

 

Ancak, taraf vekilinin seyahat ve ikamet giderleri yargılama giderleri arasında 

değildir. Vekili bulunduğu halde mahkemede bizzat hazır bulunan taraf, yalnız seyahat 

giderleri ile bir günlük yevmiye alabilir. Ancak, hakim o tarafın bizzat isticvabına veya 

yemin etmesine karar vermiş ise  taraf bu günler için de yevmiye alabilir (m. 423/son). 

 

(5) Keşif Giderleri 

 

Davanın taraflarından birisi veya her ikisi, keşif deliline başvurmak istiyorlarsa, 

keşfin yapılması için gerekli olan giderleri karşılamaları gerekir. Mahkeme, keşfe 

taraflardan birisinin veya her ikisinin isteği üzerine karar verebileceği gibi, re’sen de karar 

verebilir. Mahkeme, vereceği keşif kararında keşif giderlerinin miktarını, giderlerin 

ödeneceği süreyi, giderleri ödeyecek tarafı (m.414) açık bir şekilde belirtmesi gerekir.813 

 

Taraflardan birisi yapılan keşfe itiraz ederse814, itiraz eden taraf yeni keşif 

giderlerini ödemekle yükümlü olur. Keşfe itiraz eden taraf, yeni yapılacak keşif giderini 

kendisine verilen kesin sürede ödemeyecek olursa, daha önce yapılan keşfi kabul etmiş 

sayılır. Bu durumda mahkeme birinci keşfe göre karar verecektir. Ancak, keşfe itiraz eden 

taraf, yapılacak ikinci keşif giderlerini yatırmadığı için mahkeme tarafından davanın 

reddine karar verilemez.815 

 

(6) Vekalet Ücreti 

 Vekalet ücreti, avukatın vekalet hizmetinin karşılığı olarak ödenen meblağı ifade 

eder (AK m. 163/I). Daha geniş bir ifade ile, kazai ve idari her çeşit dava ve takiplerde 

görülen hizmetin karşılığı olarak, vekil ile müvekkil arasında serbestçe veya ücret 

tarifelerine göre kararlaştırılan ve ihtilaf halinde mahkemece hükme bağlanan veya kazai 

                                                 
812 HGK., 24.5.1967, 224-229,Aldemir, Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri,  s. 581’den naklen. 
813 Alangoya, Medeni Usul Hukuku Esasları, s. 325 
814 Yılmaz, Hukukta Keşif,  s. 14 
815 Aldemir, Hukuk Davalarında Yargılama Giderleri,  s. 558 
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ve idari bir dava ve takip sonunda mahkeme ve diğer kaza mercilerince taraflar lehine 

takdir olunan meblağdır.816 

 

Davada haklı çıkan taraf, davasını bir avukat aracılığıyla takip etmişse, mahkemece 

takdir edilen vekalet ücreti, diğer yargılama giderlerine dahil edilerek, davada haksız çıkan 

tarafa yükletilir (m. 423/6). Vekalet ücreti, diğer giderler gibi mahkemece  re’sen hüküm 

altına alınır. Yani, vekalet ücretinin hüküm altına alınabilmesi için tarafların talebi 

aranmaz (m. 423/6).817 

 

Vekalet ücretinin, yargılama giderlerinden sayılabilmesi için, davayı kazanmış olan 

tarafın, davasını vekil aracılığıyla takip etmiş olması gerekir.818 Ancak, bunun için vekilin 

duruşmalara girmiş olması veya haklı tarafın davanın başından sonuna kadar kendisini 

vekil aracılığıyla temsil ettirmiş olması zorunlu değildir.819 Çünkü, davada haksız çıkan 

taraf, dava açılmasıyla birlikte avukat tutulmasına sebebiyet vermiştir. 

 

(7)Avukatlık Ücretinin Miktarı ve Tarifeleri 

 

Bu vekalet ücreti, davanın tarafı ile vekili arasında serbestçe kararlaştırılan vekalet 

ücretinden farklı olarak, miktarın ne kadar olacağı, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu m. 168 

maddesinde sözü edilen ücret tarifelerine göre belirlenir (m. 423/6; AK m. 168; Av. 

Üc.Tarifeleri m. 1). 

 

Avukatlık ücret tarifeleri uygulanması bakımından barolara göre iki gruba ayrılır 

(Av.Üc.Tarifeleri m.2). İkinci gruba giren barolardaki ücret tarifeleri birinci gruba giren 

barolardaki ücret tarifelerinden daha düşüktür. Vekalet ücreti, ücret tarifelerinde yazılı olan 

miktardan az ve üç katından fazla olamaz (AK m. 169/I; Av.Üc.Tarifeleri m. 4/I). 

Dolayısıyla, yargılama gideri olan vekalet ücretinin belirlenmesinde ücret tarifeleri dikkate 

alınacağı için, vekil ile müvekkilin kendi aralarında yazılı ücret sözleşmesi ile 

kararlaştırmış oldukları vekalet ücreti dikkate alınmaz. 

 
                                                 
816 Sıtkı AKYAZAN, Avukatlık Ücretine Dair İncelemeler,AD 1956/11, s. 1227-1245, s. 1229; Kenan ARAL, 
İdari Davalarda Vekalet Davaya Vekalet ve Vekalet Ücreti ,AD 1963/1-2, s. 107-121, s. 114 vd. 
817 14. HD. 22.1.1985, 6339-508 (YKD 1968/2, s. 258-259). 
818 Aykoynu,Avukatlık Asgari Ücret Tarifelerinin Zaman İtibariyle Uygulanmasına İlişkin Yargıtay 
İçtihadı Birleştirme Kararı’nın Düşündürdükleri,s. 195. 
819 Kuru,Aslan,Yılmaz, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı , s. 852 
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Bir davanın, birden fazla vekil tarafından takip edilmesi durumunda, karşı tarafa 

sadece bir vekalet ücreti yüklenir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 5. maddesine göre 

“Vekalet ücreti, davacı veya davalı olarak davayı kazanan kişi lehine takdir edilir. 

Sonradan davaya dahil olan kişi lehine vekalet ücreti takdir edilemez ve karşı taraf lehine 

hükme bağlanan vekalet ücretinden de sorumlu tutulamaz.820 

 

3. İdari Yargı Harçları 

 

 Harç, Devletin yaptığı hizmete karşılık olmak üzere hizmetten yararlanandan 

aldığı para olarak tanımlanabilir. Kuşkusuz burada Devletin ürettiği hizmetin 

yararlananlara satılması değil, hizmetten yararlananların, bu hizmetin üretimi için devletçe 

yapılan masraflara belli bir miktar ya da oranda katılmaları söz konusudur. Bu anlamda 

yargı harcı ise, yargı yerlerinde yapılan yargısal kamu hizmetinden yararlananların bu 

hizmetin masraflarına kanunun öngördüğü miktar veya oranda katılmaları demektir. 

 

 Devlet tarafından idare edilenlere sunulan hizmetlerden harca tabii olanlar, 

harç miktar ve oranları, muafiyet ve istisna hükümleri ve harcın tahsil şekli ve zamanı ile 

ilgili esaslar. 2.7.1964 gün ve 49 Sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. On kısım ve 

dokuz tarifeden oluşan bu kanun, daha sonraki tarihlerde, özellikle, harcın miktar ve 

oranları ile ilgili değişikliklere uğramıştır.  

 

 Bu kısım ve tarifelerden yalnızca yargı harçlarının düzenlendiği I. kısım ve “1” 

sayılı Tarife ile III.kısım “3” sayılı Tarife konumuzu ilgilendirmektedir. 

  

 Kanun’un I.Kısmı ile “1” sayılı Tarifesi, genel olarak yargı harçlarını, III. 

Kısmı ile “3” sayılı Tarifesi, vergi yargısı işlemlerinden tarifede yazılı olanlarla ilgili 

harçları düzenlemiştir. 

 

 a. Birinci Kısımda Yer Alan Yargı Harçları 

 

Kanun’un I. Kısmında, harca tabii yargı işlemleri mükellefiyet, istisna ve muafiyet 

ile ilgili hükümlerle harç alma ölçütleri, ödeme yeri ve zamanı, özellik arz eden işlemlerde 

                                                 
820 4.HD. 14.2.1980, 12969-1869,YKD 1981/6, s. 684-685. 
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uygulanacak usuller; “1” sayılı Tarifede de, yargı işlemlerinden alınacak harç türleri ile bu 

türlerin mahkemelerin derece ve işlemlerine göre miktar ve oranları düzenlenmiştir. 

 

Kanun’un 2.maddesinde, harca tabii işlemlerin, yargısal işlemler oldukları 

belirtildikten sonra 2588 sayılı Kanun’la değişik 5.maddede de, bölge idare mahkemeleri 

ile Danıştay’da açılacak davalardan “1” sayılı Tarifeye; vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalarla ilgili olup bölge idare mahkemeleri ve 

Danıştay’ın görevi içinde bulunan işlemlerden de “3” sayılı Tarifeye göre harç alınacağı 

açıklanmıştır. 

 

“3” sayılı Tarifede, idari yargı yerlerini ilgilendiren dört tür harç öngörülmüştür. 

Değer ölçüsüne göre nispi, işlemin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden (H.K. 

md.15) alınan bu harçlar başvurma harcı, celse harcı, karar ve ilam harcı ile suret harcıdır. 

Harç, ilgili kağıt ve belgeye harç pulu yapıştırılmak sureti ile ödenirse de (md.25), Maliye 

ve Gümrük Bakanlığı, harcın makbuz karşılığı, basılı damga vurulması vs. şekilde tahsili 

için ilgili daireye yetki verebilir. (md.131) 

 

(1) Başvurma Harcı:  

 “1” sayılı Tarifenin 2588 Sayılı Kanun’la değişik “A” bendinde düzenlenen 

başvurma harcının konusu, dilekçe veya tutanakla dava açma, davaya müdahale veya tevdi 

mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tespiti delail ile ilgili talepler olarak 

gösterilmiştir. Başvurma harcına tabi bu taleplerden tutanakla dava açılması, tevdi 

mahallinin tayini, ihtiyati tedbir ve ihtiyati hacizle ilgili olanlar idari yargı yerlerini 

ilgilendirmediğinden konumuzun dışında kalmaktadır. Tarifenin eski şeklinde bulunmayan 

tespiti delail ile ilgili talepler ise, ilk defa, 1.12.1980 tarihinde yürürlüğe giren 2345 sayılı 

Kanun’la başvurma harcına tabii hale getirilmiştir. 

i. Dava açılması 

 Dilekçenin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 5.maddesine aykırılığı 

veya davanın ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından açılmış olması sebebiyle 

reddi üzerine yenileme isteminde bulunması dahil, tarifeye göre, idare ve vergi 

mahkemelerinde açılacak davalar ile Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak açılacak 

davalarda başvurma harcı alınacağını izaha gerek yoktur. Başvurma harcına tabii olup 

olmadıkları konusunda tereddüde neden olan itiraz ve temyiz başvurularıdır. 
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Tarifede “dava” sözcüğü kullanılmış olunmasından hareket eden Yargıtay İçtihadı 

birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 7.7.1965 gün ve 12042 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 10.5.1965 gün ve E.1965/1,K:1965/1 sayılı Kararında ilk derece 

mahkemelerince verilen kararların aleyhine temyiz yoluna başvurulması halinde başvurma 

harcı alınmayacağı öngörülmüştür. Karara göre, ilk derece mahkemesi kararının temyizen 

incelenmesinin istenilmesi, ayrı bir dava olmayıp, ilk derece mahkemesinde açılan davanın 

içindeki bir işlemdir. Aynı görüşten hareket eden Danıştay 6. Dairesi de, alt idari yargı 

yerlerinin kararlarının temyizen incelenmesinin istenilmesi halinde başvurma harcı 

alınmaması gerektiği görüşündedir. Ancak Danıştay’ın 6. Dairesi dışındaki diğer daireler 

temyiz başvurusunda harç alınması gerektiği görüşündedir. 

 

ii. Karşılık Dava Açılması 

 Kanun’un 6.maddesinin 1. fıkrasına göre, karşılık davalar da müstakil davalar gibi 

harca tabidirler. Dolayısıyla, karşılık dava açan taraf da müstakil dava açıyormuş gibi 

başvurma harcı ödemek zorundadır. 

 

iii. Davaya Müdahale Talebinde Bulunulması 

Taraflardan birinin yanında davaya müdahale edenin veya müdahale ettiği tarafla 

birlikte kanun yollarına başvuranın da başvurma harcı ödemesi gerekmektedir. (md. 6/2) 

 

iv. Delil Tespiti İsteminde Bulunulması 

 İYUK’nun 31.maddesinin 1. fıkrasının göndermede bulunduğu HUMK’un 368. 

maddesinde, iki taraftan her birinin derdesti rüyet bulunan davada henüz tahkik veya 

tetkikine sıra gelmemiş bulunan veyahut ileride ikame edeceği davada dermeyan edilecek 

olan hususun şahit, keşif, ehlihibre veya diğer deliller ile tespitini isteyebileceği hükme 

bağlanmıştır. İdarenin yerine geçerek karar verilmiş olması sonucunu doğurabileceği için 

idari yargıda müstakil bir dava şeklinde delil tespiti istenilmesi mümkün değil ise de, dava 

dilekçesinde veya görülmekte olan bir davada ayrı bir dilekçe ile delil tespiti talebinde 

bulunulabilir. Uygulamada, İdare mahkemelerinde, delil tespitinin dava dilekçesinde 

istenilmesi halinde yalnızca dava dilekçesi için başvurma harcı alınmakla yetinildiği, delil 

tespiti isteği için ayrıca başvurma harcı alınmadığı, delil tespiti isteklerinin ayrı bir dilekçe 

ile yapılması halinde başvurma harcına tabi tutuldukları görülmektedir. Tarifede, dava 

dilekçesi ile veya ayrı bir dilekçe ile yapılmış olması halleri ayrılmadan delil tespitine 
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ilişkin istekler başvurma harcına tabi tutulduğuna göre, ister dava dilekçesiyle ister ayrı bir 

dilekçeyle yapılmış olsun, söz konusu taleplerden de başvurma harcı alınması gerekir. 

 

v. Mükellefi 

 Kanunun 11.maddesinde, davayı açan veya harca konu işlemin yapılmasını isteyen 

kişi olarak tanımlanmıştır. Ancak, harca konu işlem her hangi bir istek olmaksızın re’sen 

yapılacaksa ve aksine hüküm yoksa harç lehine işlem yapılandan alınır. (md. 11/2.126) 

Özel kanunların mükellefiyete ilişkin hükümleri öncelikle uygulanır (md. 125) 

 

vi. Ödeme Zamanı 

 Başvurma harcı maktu esas üzerinden ve işlemin yapılmasından önce İYUK.nun 4. 

maddesinde yazılı yerlerce alınır. Harcın hiç verilmemesi veya eksik verilmesi halinde, 

anılan Kanunun 6.maddesi uyarınca işlem yapılır. Burada çıkabileceğini sandığımız sorun, 

itiraz veya temyiz başvurularında, istek sahibinin gerekli harçları vermemesi veya eksik 

vermesi halinde İYUK.nun 6. maddesinde öngörülen işlemin, dilekçeyi tebligata tabi 

tutacak olan mahkemece mi yoksa itiraz veya temyiz merciince mi yapılacağıdır. 

Kanımızca, harç ödenmeden sonraki işlemlere devam olunamayacağına göre (md.72) söz 

konusu işlemleri, yani tebligat işlemlerini yapacak olan mahkemenin İYUK.nun 6.maddesi 

uyarınca gereken işlemi de yapması yerinde olur. Ancak, dosya harçsız tekemmül 

ettirilerek üst yargı yerine gönderilmişse, harcın burada tamamlattırılması zaman kaybını 

önleyeceğinden, daha uygundur. 

 

vii. Başvurma Harcına Tabi Olmayan Yargısal İşlemler 

 İYUK.nun 15. maddesinin 3.bendine göre, dilekçelerin 3.maddeye uygun 

olmamaları sebebiyle reddi üzerine davanın yasada öngörülen süre içerisinde yenilenmesi, 

 İdari yargının görevine giren bir uyuşmazlık hakkında diğer yargı düzenlerine 

mensup mahkemelerce verilen görevsizlik kararları üzerine idari yargı yerlerinde dava 

açılması, 

 İdari yargı yerlerinden biri tarafından görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilerek 

dosyanın görevli veya yetkili idari yargı yerine gönderilmesi,  

 Açıklama veya yanlışlıkların düzeltilmesi, kararın düzeltilmesi, yargılamanın 

yenilenmesi, bağlantının tespiti ve merci tayini istemlerinde bulunulması, 

 İYUK.nun 26.maddesinin 1. ve 3. fıkraları uyarınca işlemden kaldırılan dosyaların 

yeniden işleme konulması hallerinde başvurma harcı alınmaz. Ancak, ikinci ve üçüncü 
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hallerde, görevsizlik kararı veren yargı yerinde alınan harç ile görevli yargı yerinde 

alınacak harcın miktarında bir farklılık varsa, bu farkın davacıya tamamlattırılması yerinde 

olur. 

 

(2) Karar ve İlam Harcı. 

 “1” sayılı Tarifede, değer ölçüsüne göre nispi, muamelenin nev’i ve mahiyetine 

göre maktu olmak üzere iki tür karar ve ilam harcı öngörülmüştür. 

i. Nispi Harç:  

Tarifenin bu bölümünde yer alan nispi harca tabi yargı kararlarında, yalnızca “a” ve 

“e” fıkralarında sayılanlar, İdari yargı yerlerini ilgilendirmektedir. 

 “a” fıkrasında, konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda “tam yargı 

davalarında” esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık 

konusu değer üzerinden binde 30 oranında nispi harç alınacağı “e” fıkrasında da bu 

nispetlerin bölge idare mahkemeleri ile Danıştay’ın tasdik veya işin esasını hüküm altına 

alan kararları için de aynen uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, bir yargı 

kararının nispi harca tabi tutulabilmesi için; 

a. Davanın konusunun belli bir değerle ilgili olması (davanın tam yargı davası 

olması), 

b. İdare mahkemesinde veya ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda 

(İYUK. Md. 24) Danıştay’da esas hakkında karar verilmesi ve bu kararda hüküm altına 

alınan bir değerin bulunması, 

c. Bölge idare mahkemesinde ve temyiz mercii olarak Danıştay’da, ilk derece 

mahkemesinin belli bir değeri hüküm altına alan kararının tasdik edilmesi veya ilk derece 

mahkemesinin kararının bozularak işin esası hakkında karar verilmesi ve bu kararda 

hüküm altına alınan bir değerin olması, 

d. H.K.nun 10. maddesine göre, yargılamanın yenilenmesi isteğinin kabulü 

üzerine cereyan edecek olan ve konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas 

hakkında karar verilerek belli bir değerin hükmü altına alınması gerekir. 

Bu açıklamaya göre, temyiz mercii olarak Danıştay’ın ilk derece mahkemesinin 

kararını bozup, dosyayı esas hakkında karar vermek üzere kararı veren mahkemeye 

göndermesi halinde nispi harca hükmedilmez. Bu halde, ilk derece mahkemesinde 

verilecek hükümden  yeni bir hüküm gibi karar ve ilam harcı alınır. Ancak, bozulan 

hükümden evvelce alınan nispi harç, sonraki hükümden alınacak harçtan mahsup edilir 

(md. 8). 
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ii. Mükellefi 

 H.K.nun 11. maddesindeki tanımlamaya göre nispi karar ve 

ilam harcının mükellefi: 

a) İlk davada, davacı veya karşılık davayı açan kişidir. 

b) İtiraz ve temyiz başvurularında şu ayrımı yapmak gerekir: 

- İlk derece mahkemesinin kararı tasdik edilmişse, harcın mükellefi itiraz veya 

temyiz başvurusunda bulunan taraftır. 

- İlk derece mahkemesinin kararı bozularak esas hakkında karar verilmişse, 

harcın mükellefi, ilk davanın davacısıdır. 

c) Yargılamanın yenilenmesi isteğinin kabulü üzerine cereyan edecek davalarda 

verilecek kararlardan alınacak nispi harcın (md.10) mükellefi, yine ilk davanın davacısıdır. 

Ancak, bu kişi sonuçta haklı çıkarsa, evvelce alınan harç yeni karardan alınacak harçtan 

mahsup edilir. 

d) Hüküm iltihak olunan taraf muzaf olarak verileceğinden (HUMK. 57) davaya 

müdahale eden kişi bu hüküm dolayısıyla karar ve ilam harcının mükellefi değildir. Ancak 

mahkeme, müdahille iltihak ettiği taraf arasındaki rücu davasını da aynı kararla hallederse, 

o takdirde müdahilden de lehine hükmolunan değere isabet eden karar ve ilam harcı alınır. 

iii.  Miktarı ve Hesabı 

 “1” sayılı Tarifiye göre nispi karar ve ilam harcı, ilk derece mahkemesinde ve 

Danıştay’da ilk derece mahkemesi olarak bakılan davalarda verilen esas hakkındaki 

kararlarda, itiraz ve temyiz mercilerince verilen tasdik kararları ile ilk derece 

mahkemesinin kararı bozularak verilen esas hakkındaki kararlarda düzeltme isteğinin 

kabulü üzerine bozma kararı kaldırılarak temyize konu kararın tasdikine dair kararlarda ve 

yargılamanın yenilenmesi talebinin kabulü üzerine cereyan edecek davalarda verilecek 

esas hakkındaki kararlarda hüküm altına anlaşmazlık konusu değer üzerinden “binde otuz” 

oranında hesaplanır.  

 

 

 

iv.  Ödeme Zamanı 

 H.K.nun 8.maddesinin “a” fıkrasına göre, nispi karar ve ilam harçlarının dörtte 

birinin peşin, kalanının ise, kararın verilmesinden itibaren iki ay içinde ödenmesi gerekir. 

Harç ödenmedikçe ilgiliye ilam verilmez.  
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Peşin ödenecek dörtte bir harcın hesabında, ilk derece mahkemesinde ve ilk derece 

mahkemesi olarak davaya bakılması halinde Danıştay’da, dava dilekçesinde yazılı 

uyuşmazlık konusu miktar, itiraz ve temyiz başvurularında ilk derece mahkemesi kararında 

hükmedilen değer matrah olarak alınır. 

 

Matrah olarak alınan miktarın binde 30’u oranında hesaplanan harcın dörtte biri, 

başvurma harcı ile birlikte ve başvurma harcının ödendiği yerlerce tahsil edilir. Bu 

miktarın ödenmemesi halinde İYUK.nun 6.maddesi uyarınca işlem yapılır. H.K.nun 

16.maddesinin 3. fıkrasına göre eğer, dava konusu değerin tayini mümkün ise, dava 

dilekçesinde değerin gösterilmesi zorunludur. Gösterilmemişse, davacıya tespit ettirilir. 

Tespitten kaçınma halinde, dava dilekçesi muameleye konulmaz. Benzer hüküm, 

İYUK.nun 3.maddesinin 2. bendinin “d” fıkrasında da yer almıştır. Tam yargı davalarında 

uyuşmazlık konusu miktarın dilekçede gösterilmesi gerektiğini öngören bu hükmün 

yaptırımı, aynı Kanunun 15.maddesinin 1.bendinin “d” fıkrasına göre, dilekçenin reddidir. 

Ancak, İYUK.nda dilekçenin reddi üzerine süresi içinde verilen yenileme dilekçelerinde de 

uyuşmazlık konusu miktarın gösterilmemesi halinde ne yapılacağı düzenlenmemiştir. 

Kanımızca, bu halde H.K.nun 16.maddesinin 3. fıkrasının hükmü uygulanarak dilekçenin 

işleme konulmaması uygun olur. 

 

Ancak, 20.6.1984 gün ve 18437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.1983 

gün ve E: 1983/1, K:1983/10 sayılı Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararıyla kamu 

görevlerine ait mevzuattan doğan uyuşmazlıklarda, idari işlemin neden olduğu zararın 

tazmini talebiyle açılan tam yargı davaları bakımından İYUK.nun 3.maddesinin 2.bendinin 

yukarıda sözü edilen “d” fıkrasının hükmüne bir istisna getirilmiştir. Karara göre, anılan 

durumda, zararın miktar olarak tespiti mümkün değilse, dava dilekçesinde uyuşmazlık 

konusu miktar gösterilmeden de dava açılabilir. Bu durumda, dava tam yargı davası 

olmasına rağmen peşin alınması gereken karar ve ilam harcı, zorunlu olarak maktu esas 

üzerinden alınır. 

 

Dilekçede gösterilen uyuşmazlık konusu miktar üzerinden hesaplanarak alınacak 

dörtte bir nispi harcın, kararda hüküm altına alınan değere isabet eden nispi harçtan fazla 

olduğu anlaşılırsa, H.K.nun 3.maddesine göre, fazla harcın istek halinde geri verilmesi 

gerekir. 



 266

 

v. Nispi Karar ve İlam Harcının Yargılama Gideri Olarak Nihai Dağılımı 

HUMK.nun 423.maddesinde, ilam harçları yargılama giderleri arasında sayılmış olup 

416.maddesinde de yargılama giderlerini peşin ödeyen tarafın haklı çıkması halinde, bu 

masrafın diğer tarafa tahmil olunacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükümle H.K.nun 

mükellefiyete ilişkin hükümleri karşılaştırıldığında, kararda hüküm altına alınan değere 

isabet eden harcın peşin ödenenden fazla olması halinde fazlanın önce mükellefe 

tamamlattırılması, daha sonrada toplam harç miktarının diğer yargılama giderleri ile 

birlikte haksız çıkan tarafa yükletilmesi gerekmektedir. Eğer haksız çıkan taraf birden fazla 

ise bu takdirde yargılama gideri olarak harç HUMK.nun 419.maddesi uyarınca davadaki 

ilgililerine göre taksim edilir. Ancak bunlar harcın tamamından müteselsilen 

sorumludurlar. 

 

Nispi karar harcı kararda hüküm altına alınan değer üzerinden hesaplanıp 

alınacağından, hüküm altına alınan değerin dilekçede gösterilen değerden az olması yani 

talep sahibinin kısmen haksız çıkması halinde dahi hesaplanan nispi harcın tümünün karşı 

tarafa yükletilmesi gerekir. Ancak, bu konuda farklı uygulamalar yapılmakta örneğin, 

dilekçe sahibinin davasında kısmen haklı çıktığı gerekçesiyle diğer yargılama giderleri gibi 

hesaplanan nispi karar ve ilam harcı da haklılık nispetine göre karşı tarafa 

yüklenilmektedir. 

 

İtiraz ve temyiz başvuruları kabul edilerek bölge idare mahkemeleri ile Danıştay’da 

işin esasına hükmedilmesi halinde, yargılama gideri olarak nispi harcın taraflar arasında 

dağıtımında şu ayrımı yapmak gerekir (H.K. md. 8). 

a) İlk derece mahkemesinin kararında dava reddedilmiş ve bu nedenle maktu 

karar harcına hükmedilmiş ise, itiraz ve temyiz safhasında verilen kararda hüküm altına 

alınan değer üzerinden hesaplanan nispi harçtan, bozulan karardan evvelce alınan harç 

miktarı mahsup edilerek bakiyesi davacıya tamamlattırıldıktan sonra davalıya yükletilmesi, 

b) İtiraz ve temyiz aşamasında hüküm altına alınan değerin, ilk kararda hüküm 

altına alınan değerden ve bu değere isabet eden harcın da, davacı tarafından ödenen karar 

ve ilam harcı toplamından az olması halinde mahsup işlemi yapılarak fazlasının istek 

halinde davacıya geri verilmesi (H.K. md.31), hükmolunan harcın ise davalıdan alınarak 

davacıya verilmesi.  
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c) İtiraz ve temyiz aşamasında hüküm altına alınan değer ilk kararda hüküm 

altına alınan değerden fazla ise, aynı mahsup işlemi bu değerler üzerinden hesaplanacak 

nispi karar ve ilam harcı miktarları için de yapılarak noksan harcın davacıya 

tamamlattırılmasından sonra hükmolunan harcın davalıdan alınarak davacıya verilmesi 

gerekir. Aynı tür hesaplama işlemi, Danıştay’ın temyiz konusu kararı bozarak yeniden 

karar verilmesi için dosyayı ilk derece mahkemesine göndermesi üzerine mahkemece 

verilecek kararlarda da yapılır. Ancak, bu halde temyiz başvurusu için peşin yatırılan nispi 

harç, başvurusunda haklı çıkmış olması nedeniyle, istek halinde temyiz talebinde bulunana 

iade edilir. 

 

 Kararın düzeltilmesi isteği kabul edilerek evvelce verilen bozma kararı 

kaldırılıp ilk derece mahkemesinin kararı tasdik edilirse, H.K. nun 9. maddesine göre 

temyiz olunan karardan alınan harç kadar yeniden harç alınır. 

 

vi. Maktu Harç 

Maktu harçlar, işlemin nev’i ve mahiyetine göre belli miktarda alınan harçlardır. 

 

 “1” sayılı Tarifede sayılan ve idari yargı yerlerini ilgilendiren maktu karar ve ilam 

harcına konu işlemler şunlardır: 

 a) İdare Mahkemelerinde:  

 aa-İptal davalarında verilen dava konusu işlemin iptaline veya davanın reddine 

dair kararlar, 

 ab-Tam yargı davalarında verilen davanın reddine dair kararlar, 

 ac- İYUK.nun 15.maddesinde sayılan kararlardan: 

- Davanın idari yargının görevine girmemesi sebebiyle, görev noktasından reddine 

dair kararlar. İdari yargının görevine giren davanın, görev ve yetki yönlerinden 

reddedilerek, görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine dair kararlarla dosyanın idari 

merci tecavüze sebebiyle idari mercie tevdiine dair kararlar, karar harcına tabi değildirler. 

- Dilekçenin, İYUK.nun 5.maddesine aykırılığı sebebiyle reddine dair kararlar 

- Davanın, ehliyetli şahsın avukat olmayan vekili tarafından açılması sebebiyle 

dilekçenin reddine dair kararlar. 

 

Son iki halde verilen kararlar, esas hakkında verilmiş olmadıkları gibi  davanın 

reddine dair de olmadıkları halde  bu kararlar üzerine açılacak yeni davalar için davanın 
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reddi sonucunu doğurmaktadırlar. Bu nedenle, bu kararlardan da maktu karar ve ilam harcı 

alınmaktadır. 

aç- Yürütmenin durdurulmasına dair kararlar, 

ad- Delil tespiti kararları, 

b) Bölge İdare Mahkemesinde: Bölge idare mahkemelerinin maktu harca tabi 

kararları şöyle sayılabilir: 

ba-Tasdik kararları, 

bb- İlk derece mahkemesinin belli bir değeri hüküm altına alan kararının bozularak  

davanın reddine karar verilmesi, 

bc- İlk derece mahkemesinin kararı bozularak, İYUK.nun 15.maddesince sayılan 

kararlardan, maktu harca tabi olanlara hükmedilmesi, 

bç- İtiraz başvurusu dolayısıyla yapılan ilk inceleme üzerine verilen ve idare 

mahkemesiyle ilgili açıklamalarımızda maktu harca tabi olduklarını belirttiğimiz kararlar, 

bd- Tarifede açıkça hükme bağlandığı üzere, yürütmenin durdurulmasına dair 

kararlar, 

be- Delil tespiti kararları, 

c) Danıştay’da: 

  ca- 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24.maddesine göre, ilk derece 

mahkemesi olarak Danıştay’da görülecek davalarda “iptal ve tam yargı davaları ile idari 

sözleşmelerden doğan davalar” verilen ve dava konusu işlemin iptaline veya davanın türü 

ne olursa olsun  davanın reddine dair kararlar, 

  cb- Tarifede Danıştay kararlarından maktu harç alınabilmesi, kararın 

esasa taalluk etmesi (kararın davacının iddia ve talepleri ile temyiz başvurusunda temyiz 

sebeplerinden bulunup bulunmadığı yönünden yapılan inceleme sonunda verilmiş olması) 

koşuluna bağlı kılınmıştır.  

  cc- Danıştay’ın ilk derece mahkemesinin kararını bozarak, işin esası 

hakkında dava konusu işlemin iptaline ya da iptal veya tam yargı davasının reddine karar 

vermesi halinde, 

  cç- Tashihi karar taleplerinin reddine dair kararlar, 

  cd-Yürütmenin durdurulmasına dair kararlar, 

  ce- Delil tespiti kararları, 

H.K.10.maddesine göre yargılamanın yenilenmesi isteğinin kabulü üzerine cereyan 

edecek davalar yeni davalar gibi harca tabi olduklarından  bu davalarda verilen ve maktu 
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harca tabi olan kararlardan, davanın idare mahkemesinde veya Danıştay’da görülmesine 

göre Tarifede yazılı maktu karar ve ilam harcı alınır. 

vii. Mükellefi 

 Maktu karar ve ilam harcının mükellefi, davayı açan itiraz veya temyiz 

başvurusunda bulunan, yürütmenin durdurulmasını veya delillerin tespitini isteyen veyahut 

re’sen lehine delil tespitine karar verilen, kararın düzeltilmesini isteyen kişi ya da 

kişilerdir. 

viii. Ödeme Zamanı ve Yeri 

 H.K. nun 27.maddesinin 1. fıkrasına göre, “1” sayılı Tarifede yazılı maktu harçlar, 

ilgili bulundukları işlemin yapılmasından önce peşin olarak ödenir. Maktu karar ve ilam 

harcının ilgili bulunduğu işlem, dava, başvuru ve istek hakkında yargı yerlerince verilen 

kararlar olduğuna göre, bu harçların karar aşamasına kadar herhangi bir tarihte ödenmesi 

mümkünmüş gibi görünmekte ise de, uygulamada harcın dilekçenin kayda geçirilmesinden 

önce ödenmesi koşulu aranmakta ve ödenmediği veya noksan ödendiği takdirde İYUK.nun 

6.maddesine göre işlem yapılmaktadır. 

ix. Yargılama Gideri Olarak Nihai Dağılımı 

 Maktu harcı peşin olarak ödeyen taraf, dava veya talebinde haklı çıkmışsa haklılığı 

nispetinde ödediği harcın karşı taraf veya davalıdan alınarak verilmesine hükmedilir. Peşin 

alınmayan harçlar ise, uygulamaya göre önce mükellefine tamamlattırılır, sonra da dava 

veya talebindeki haklılığına göre davalı veya karşı taraftan alınarak kendisine verilir. 

x. Karar ve İlam Harçlarının Özel Olarak Hesaplanması 

 H.K.nun 22.maddesine göre, davadan feragat veya davayı kabul hallerinde, bu 

haller muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha 

sonra olursa üçte ikisi alınır. 

 

 Ancak, idari yargıda duruşma istisnai olduğundan bu hükmün uygulaması, 

duruşmasız davalarda ara kararı verilmiş olunup olunmamasına göre yapılmaktadır. Yani, 

kabul veya feragat ara kararı verilmeden yapılmışsa karar ve ilam harcının üçte biri, sonra 

olmuşsa üçte ikisi alınmaktadır.  

 

xi. Karar ve İlam Harcına Tabi Olmayan Kararlar: Birer yargı kararı olmalarına 

rağmen karar ve ilam harcına tabi olmayan kararlar şunlardır: 

 a- Ara kararlar, 
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 b- Dilekçelerin İYUK.nun 3.maddesine aykırılığı nedeniyle reddine dair 

kararlar, 

 c- İYUK.nun 26.maddesinin 1. ve 3. fıkralarına göre işlemden kaldırma 

kararları, 

 ç- Aynı maddenin 2. fıkrasına göre dilekçenin iptaline dair kararlar, 

 d- İYUK.nun 29.maddesi uyarınca, açıklamanın reddi veya kabulüne dair 

kararlar, 

 e- Aynı Kanunun 30.maddesine göre yanlışlıkların düzeltilmesine dair 

isteklerin reddine veya kabulüne ilişkin kararlar, 

 f- Aynı Kanunun 38-39.maddelerine göre bağlantının tespitine dair kararlar ile 

bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’ın merci tayini kararları, 

 g- İYUK.nun 49.maddesine göre temyizen incelenen alt idari mahkemenin 

kararı bozularak, dosyanın yeniden karar verilmek üzere kararı veren mahkemeye 

gönderilmesine dair kararlar, 

 h- İYUK.nun 51.maddesine göre, kanun yararına bozma kararları. 

  

 (3) Celse Harcı 

H.K.nun 12.maddesinde, istek üzerine veya evvelce yapılması mümkün olan bir 

işlemin yapılmamış olmasından dolayı celsenin talik edilmesi halinde celse harcı alınacağı 

hükme bağlanmıştır. Bu harç, celsenin talikine re’sen mahkemece karar verilmesi halinde 

alınmaz. 

Celsenin talikine sebebiyet veren taraf, celse harcının mükellefidir. Ancak, talike 

sebebiyet veren vekil ise, harç vekilden alınır. 

 

Celse harcı müteakip iki celsede ödenmezse, H.K.nun 12.maddesinin 3.fıkrasına 

göre bir misli fazlasıyla alınır. Ancak, idari yargılama usulüne göre, duruşma istisnai 

olduğundan ve bir defa yapıldığından, celse harcının ödenmemiş olması halinde, duruşma 

isteğinden vazgeçildiği anlamı çıkarılması uygun olur. 

 

Celse harcı ile ilgili bölümde Danıştay sayılmadığından, bazı daireler “Dördüncü, 

yedinci, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu daireler” talik edilen celseler için harç 

almamaktadır821. 

                                                 
821 Turgut Candan, “İdari Yargı Harçları İle İlgili Bir İnceleme”, DD, sy.58-59,1985,s.17. 
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(4) Suret Harcı 

Suret harcının konusu: 

a) İlamın her sayfasının suret veya tasdikli fotokopisi, 

b) Diğer evrak sayfalarının suret veya tasdikli fotokopisi, 

c) Avukatlar tarafından tasdik edilen vekaletname suret veya fotokopilerdir. 

5.2. Mükellefi: İlk iki halde, karar veya evraktan suret isteyen, son halde, 

vekaletname suret veya fotokopisi ibraz eden (avukat), suret harcı ödemekle mükelleftir. 

 

b. Yargı Harçlarından Müstesna İşlemler 

 

H.K.nun 13.maddesine göre, 

a) Hakimin reddi talebinin kabulü ve hakimin istinkafına ilişkin kararlar 

b) Yetkili makamların isteyecekleri ilam ve sair evrak suretleri 

c) Genel Bütçeye dahil idarelerin bu Kanunun 1 ve 3 sayılı tarifelerine giren 

bütün işlemleri yargı harçlarından müstesna kılınmıştır. 

 

 Genel Bütçeye dahil idarelerin işlemlerinin hesaplanacak harçlarının, bu 

idarelerin haklılıkları nispetinde karşı taraftan tahsiline ilgili merciince karar verilir. Yani, 

işlemleri harçtan müstesna olan bu idareler haklı çıkacak olurlarsa, bu haklılıkları 

nispetinde, ilgili işlemin tabi olduğu yargı harcı karşı taraftan tahsil olunur. 

  H.K.nun 123.maddesine göre, özel kanunlarla yargı harcından istisna edilen 

işlemlerden de yargı harcı alınmaz. 

 

 c. Yargı Harcından Muaf Olanlar 

 

Harçlar Kanununun 14.maddesine göre, erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından 

deruhte ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar, adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar. 

Yine Harçlar Kanununun 123.maddesinin 1.fıkrasına göre, özel kanunlarla harçtan 

muaf tutulan kimseler bulunmaktadır. Ancak, Danıştay, bu hükmün yargı harçlarına da 

uygulanabilmesi için, özel kanunlarında açıkça yargı harcından muaf olduklarının yazılı 

bulunması koşulunu aramaktadır. 

H.K.nun 124.maddesine göre, karşılıklı olmak koşuluyla, yabancı ülkelerin 

Türkiye’de bulunan, ünvanları maddede yazılı, temsilcileri harçtan muaftır. 
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4- Geçici Muaflık: HUMK.nun 466.maddesinin 1. fıkrasına göre, adli müzaharetten 

yararlananlar, harç ve diğer masraflardan geçici olarak muaf tutulmuşlardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

 

Bilindiği gibi Medeni Yargılama usulü uygulanarak çözümlenecek olan uyuşmazlık 

ve davalar özel hukuk alanındaki uyuşmazlık ve davalar olup bu uyuşmazlık ve davalarda 

taraflarca karşılıklı olarak ileri sürülen subjektif haklar çatışır. Bu nedenle özel hukuk 

alanındaki uyuşmazlıkları çözümleyecek olan hakim kamu düzeni ile sıkı sıkıya ilişkili 
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ayrıksı durum ve konular dışında, taraflarca ileri sürülen sav ve savunmalarla ve getirilen 

kanıtlarla bağlı olup, bunların ötesinde önüne gelen uyuşmazlık ve davayı çözümlemek 

için re’sen araştırma yetkisine sahip değildir. Pasif bir konumda olan hakim taraflarca ileri 

sürülen sav ve savunmaları ve getirilen kanıtları inceleyip değerlendirerek hangi tarafın 

haklı olduğuna başka bir deyişle çatışan çıkarlardan hangisinin hukuk tarafından 

korunduğuna karar verir. Özel hukuk alanındaki uyuşmazlık ve davaların 

çözümlenmesinde izlenecek olan yargılama usulleri de esas itibariyle bu uyuşmazlık ve 

davaların özelliklerine göre oluşmuştur. 

 

Buna karşılık idari uyuşmazlık ve davaların taraflarından biri olan idare öznel 

haklarını kullanan bir kişi değildir. İdare kamu gücüne dayalı yetkilerini kullanarak 

yapacağı işlemlerle görevlerini yerine getirmektedir. İdari uyuşmazlık ya da davanın öteki 

tarafı ise, idarenin bir işlemi nedeniyle menfaati ya da hakkı ihlal edilmiş olan bir kişidir. 

Hukuk devleti ilkesi İdarenin yetkilerini kullanarak görevlerini yerine getirirken hukuka 

uygun hareket etmesini gerektirir. İdarenin hukuka uygun hareket etmesinde ise bir idari 

işlem ya da eylem nedeniyle menfaati ya da hakkı ihlal edildiği için uyuşmazlık çıkararak 

dava açan davacının çıkarının ötesinde kamunun yararı ve çıkarı vardır. Dolayısıyla idare 

yapmış olduğu bir işlem ile bir kişinin menfaatini ya da hakkını ihlal ettiğinde ve böylece 

bir idari uyuşmazlık veya dava ortaya çıktığında bu uyuşmazlık veya davada tespit 

edilecek olan husus, çatışan öznel haklardan hangisinin hukuk tarafından korunduğu değil 

fakat idarenin hukuka uygun hareket edip etmediğidir. İdarenin hukuka aykırı hareket ettiği 

saptanır ise bir yandan davacının istemi kabul edilir ve böylece davacının bireysel yararı 

gerçekleşir, ama onun da ötesinde İdarenin hukuka uygun hareket etmesi sağlanmış ve 

böylece kamu yararı gerçekleşmiş olur. 

 

İşte idari uyuşmazlık ve davaların bu özellikleri idari rejimi benimsemiş bulunan 

ülkelerde, bu uyuşmazlık ve davaları çözümleyecek ve karara bağlayacak olan yargıcın 

konumunun ve izleyeceği yargılama usullerinin de, medeni yargılama usullerinden farklı 

ve bağımsız olarak belirlenmesine yol açmış ve idari yargılama usulünün hukuk yargılama 

usulü karşısında bağımsızlığı ilkesi kabul edilmiştir. 

HUMK’na atıf yapılan kanunlar yönünden İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda yer 

alan hükümler, idari davaların niteliklerine ve bu davaların özelliklerine uymamakta ve bu 

nedenle pek çok konuda gereksiz ya da yetersiz kalmaktadır. HUMK’na atıf yapılan 

konuların idari yargının özelliklerine uyum göstermemesi yanında, en sakıncalı yönü,31. 
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maddede sözü edilen konularda “bu kanunda hüküm bulunmayan hususlarda... Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uygulanır.” Denilmek suretiyle kesin bir ifade 

kullanılması olmuştur. Bu suretle idare mahkemelerinin ve Danıştay’ın atıf yapılan 

hükümleri, idari davaların özelliklerine göre yorumlaması ve içtihatlarını bu yönde 

geliştirmesi engellenmektedir. 

 

Adli yargı-idari yargı ayrımını gerektiren nedenlerin en önemlisi, idari davaların 

kendilerine has özellikleri nedeni ile ayrı yargılama kurallarına tabi tutulması 

zorunluluğudur. HUMK’ndan ayrı bir idari yargılama usulü kanununun düzenlenip 

yürürlüğe konması da bu zorunluluğun bir sonucudur. İdari yargının özellikleri inkar 

edilmeden uygulama olanağı bulunmayan özel hukuk yargılamasına ait kurallara göre 

yargılama yapıp karar tesis edecek idari yargı yerleriyle, söz konusu ayırımın sağlandığı ve 

bu suretle amacın gerçekleştiği söylenemez. 

 

HUMK’na atıf yapılan konularda idare hakiminin ve idari dava ile davanın 

taraflarının özelliklerine uymayan, bu nedenle de idari yargıda uygulanması olanağı 

bulunmayan pek çok hüküm yer almaktadır. Bu hükümler aynen uygulanmak istendiğinde, 

mesela HUMK’nun 30. maddesi uyarınca davaya bakmaktan memnu bulunan idare hakimi 

iki tarafın açık ve yazılı muvakatı ile yargılamaya katılabilecek; 99. madde gereğince 

davacının tayin olunan sürede teminat vermemesi davanın görülmesinin engellemeyecek 

ancak yargılamanın gıyabında devamına neden olacak; bilirkişi incelemesine re’sen karar 

verilmiş olsa bile 279. madde karşısında idare hakimi tarafları dinlemeden bilirkişiye 

sorulacak soruları tayin edemeyecek; 371. madde uyarınca delil tespiti sırasında şahit 

dinlenebilecek ve bunların beyanları delil olarak kabul edilip karara esas alınabilecektir. 

Bütün bunlar, hakimin davayı yürütme, re’sen inceleme ve araştırma yetkisinin bulunduğu 

kabul edilen idari yargının özellikleri ile bağdaşmadığı gibi, idari yargıda esas olan yazılı 

yargılama kuralı ile de uyuşmamaktadır. 

 

İdare hukuku ve idari yargılamanın nitelikleri, idare hakiminin re’sen inceleme, 

araştırma yetkisi ve idari davalar ile bu davanın taraflarının özel durumu da gözönünde 

tutularak , çabuk, basit, etkili bir yargılamayı mümkün kılan, idari yargıya has kurallarıyla 

bağımsız bir yargılama usulü geliştirilmedikçe, idari yargı kuruluşundan başarılı bir 

uygulama beklenmemelidir. 
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HUMK’nun ilgili hükümlerine atıfta bulunulması yetersizdir. Atıfta bulunulan 

müesseseler idari yargının amacı ve özellikleri gözönünde bulundurularak İdari Yargılama 

Usulü Kanunu’nda ayrıca düzenlenmelidir. Bu alanda çıkan sorunların çözümünü idari 

yargı mercilerinin içtihatlarına bırakmak da nihai bir çözüm değildir. 
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