
I. (T.C. YARGITAY HGK E. 2016/9-1209 K. 2017/1075  T. 7.6.2017 )  
 
“Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, zamanaşımı 
savunmasını içermeyen ve süresinde ibraz edilmeyen cevap dilekçesi sonrası davacı 
tarafından yapılan ıslaha karşı davalı tarafından süresinde zamanaşımı savunmasında 
bulunulmadığı, yargılama sırasında davalı tarafından ıslah suretiyle ileri sürülen 
zamanaşımı savunmasına da davacı tarafından açıkça muvafakat edilmediği 
görülmekle davalının ıslah ile ileri sürdüğü zamanaşımı savunmasına itibar edilip 
edilmeyeceği, burada varılacak sonuca göre de işçilik alacaklarının zamanaşımına 
uğrayıp uğramadığı noktalarında toplanmaktadır. 
 
Islahın konusunu tarafların yaptıkları usul işlemleri oluşturduğundan taraflardan 
birinin ıslah yoluna başvurabilmesi için daha önce yapmış olduğu bir usul işleminin 
bulunması gerekir. Gerek mülga 1086 Sayılı HUMK'nın 83. maddesinde, gerekse 
yargılama sırasında yürürlüğe giren 6100 Sayılı HMK'nın 176. maddesinde taraflardan 
her birinin yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebileceği açık 
bir şekilde ifade edilmiştir. Bu sebeple cevap dilekçesinin ıslahı için öncelikle yapılması 
gereken usul işlemi davaya cevap vermekten ibarettir. Cevap dilekçesinin hiç 
verilmemiş olması halinde ortada ıslah edilmesi mümkün bir usul işleminin varlığından 
söz edilemez. Aksi halde, suskun kalınarak hiç cevap verilmemiş olması halinin bir usul 
işlemi olarak kabulü gerekir. Bu çerçevede süresi geçtikten sonra yapılan ve karşı 
çıkılan savunmanın da hiç yapılmamış gibi olduğunu ve aynı hukuki sonucu 
doğuracağını belirtmek gerekir. Usul işleminin ıslahla düzeltilmesi öncelikle geçerli bir 
hukuki işlemin varlığını gerektirdiğinden yapılmamış hükmünde sayılan bir usul 
işleminin ıslahla düzeltilmesi de düşünülemez. 

Bu aşamada süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin doğuracağı sonuca da 
değinmek gerekmektedir. Bilindiği üzere davalı, davaya cevap vermek zorunda 
değildir. Davanın cevapsız bırakılması ya da süresi içinde cevap dilekçesi verilmemesi 
halinde davalının, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar 
etmiş sayılacağı 6100 Sayılı HMK'nın 128. maddesinde düzenleme altına alınmıştır. 
Bu kural, HUMK'nın yürürlükte olduğu dönemde de öğreti ve yargı kararlar ile kabul 
edilmiştir. Ancak, süresinde cevap dilekçesi vermemek suretiyle davanın inkârı ileri 
sürülen vakıaların inkârı niteliğinde olup, bu inkarın zamanaşımı def'ini de kapsadığı 
söylenemez. 

Ayrıca, davalının süresinden sonra verdiği cevap dilekçesini ıslah ederek zamanaşımı 
def'inde bulunabileceğini kabul etmek ıslah ile kaçırılmış olan sürenin geri getirilmesi, 
daha doğrusu ıslah ile davaya cevap verilmesi sonucunu doğuracaktır. Oysa ki kanun 
ile belirlenen süreler kesin olup, ıslah kaçırılmış olan süreleri geri getiren bir yol 
değildir. 

Hal böyle olunca, davalı vekilinin zamanaşımı savunmasını içermeyen ve yasal süresi 
geçtikten sonra verildiğinden hiç verilmemiş kabul edilen (davayı inkar etmiş sayılan) 
cevap dilekçesi sunduğu, davacının işçilik alacaklarını miktar itibarıyla artırmak 
suretiyle ıslah etmesi üzerine, bu ıslah işlemine karşı da davalı vekilince süresi içinde 
ibraz edilmeyen cevap dilekçesinin zamanaşımı defi yönünden HMK'nın 176. maddesi 
gereği ıslah edildiğini belirten dilekçe verildiği, ancak bu dilekçeye karşı davacı 
vekilince açıkça itiraz edildiği görülmüştür. Dolayısıyla yasal süresi geçtikten sonra 
verilen ve davacı tarafın itirazı ile karşılaştığı için hiç verilmemiş sayılan cevap 



dilekçesinin ıslahı suretiyle zamanaşımı def'inin ileri sürülemeyeceği kurul 
çoğunluğunca kabul edilmiştir.” 

II. 

A- T.C. YARGITAY HGK E. 2014/13-856 K. 2016/523  T. 20.4.2016) 

 “Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; borçlu tarafından 
açılan menfi tespit davasında usulüne uygun tebligata rağmen ön inceleme 
duruşmasından önce davaya cevap vermeyen ve delil bildirmeyen, ön inceleme 
duruşmasında delil olarak sadece icra dosyası ve tanık deliline dayanan davalı 
alacaklının, ön inceleme duruşmasında tanık deliline dayanıp dayanamayacağı ve ön 
inceleme duruşmasından sonra bildirdiği tanıkların dinlenilmesinin gerekip 
gerekmediği noktasında toplanmaktadır. 

 6100 Sayılı HMK'nın “Ön İnceleme Duruşması” başlıklı 140/5. maddesine göre; ön 
inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz 
sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek 
belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin 
süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi 
hâlinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir. Aynı Kanunun 119 
ve 121. maddelerinde delillerin gösterilmesinden bahsedilmesine rağmen, 137 ve 140. 
maddelerinde delillerin sunulmasından ve toplanmasından bahsedilmektedir. Burada 
vurgulanması gereken husus özellikle 140. maddede “dilekçelerinde gösterdikleri” 
ibaresinin kullanılmış olmasıdır. 

6100 Sayılı HMK'nın 140. maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere taraflar, delil 
olarak dayandıkları belgeleri dilekçelerine ekleyerek vermek ya da başka yerden 
getirilecekse, bunu belirtmek zorundadırlar. Şayet taraflar, bu konuda yapmaları 
gereken işlemleri eksik bırakmışlarsa, tahkikata başlamadan önce, taraflara son kez 
kısa bir süre verilerek bu eksiklikleri tamamlamaları düşünülmüştür. Taraflar bu 
şanslarını da doğru kullanamazlarsa, artık tahkikat mevcut delillerle yürütülecek ve 
tarafların o delile dayanmaktan vazgeçtikleri kabul edilecektir. 

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 6100 Sayılı HMK'nın sistematiği içinde; 
tahkikat aşamasına geçilmezden evvel tarafların uyuşmazlıkların çözümü için ileri 
sürdükleri delillerin daha işin başında belirlenerek tahkikatın etkin bir şekilde 
yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Yargılamanın etkin ve makul bir süre içinde 
bitirilmesi için delil gösterilmesi dilekçelerin teatisi (dava, cevap, cevaba cevap ve ikinci 
cevap) aşamasına hasredilmiştir. Buna göre, dilekçelerin teatisi aşamasında herhangi 
bir delil bildirmeyen davacı veya davalıya ön inceleme duruşmasında delillerini 
bildirmesi için yeni bir süre verilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Somut olayda; dava dilekçesi 20.11.2012 tarihinde davalıya tebliğ edilmiş, davalı yasal 
süresi içinde davaya cevap vermediği gibi herhangi bir delil de bildirmemiştir. 
28.02.2013 tarihli ön inceleme duruşmasında mahkemece taraflara uyuşmazlıkla ilgili 
olarak hangi delillere başvurduklarının sorulması üzerine davalı delilerinin; “Ulukışla 
İcra Müdürlüğünün 2011/138 Esas sayılı dosyası ve tanıklar” olduğunu beyan etmiş, 
ön inceleme duruşmasından sonra da tanıklarının isimlerini bildiren dilekçe vermiştir. 



Yukarda belirtilen yasal düzenlemeler dikkate alındığında, usulüne uygun tebligata 
rağmen yasal süresi içinde davaya cevap vermediği gibi herhangi bir delil de 
bildirmeyen davalının ön inceleme duruşmasında delillerini bildirmesi ve ön inceleme 
duruşmasından sonra da isim ve adreslerini bildirdiği tanıkların dinlenilmesi mümkün 
değildir.” 

B- T.C. YARGITAY HGK E. 2014/2-1226 K. 2016/1057 T. 16.11.2016 

“Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dava dilekçesinde 
tanık deliline dayanılmamış olması durumunda tahkikat duruşmasına başlamadan 
önce verilen dilekçeyle delil bildirilmesinin mümkün olup olmadığı noktasında 
toplanmaktadır. 

….6100 Sayılı HMK'nın 119/1-f maddesine göre dava dilekçesinde iddia edilen her bir 
vakıanın hangi delillerle ispat edileceği, 129/1-e maddesine göre de cevap 
dilekçesinde savunmanın dayanağı olarak ileri sürülen her bir vakıanın hangi delillerle 
ispat edileceğinin belirtilmesi gerekir. 6100 Sayılı HMK'nın 137 ve 140.maddelerinde 
ise; 119 ve 129.maddelerdeki düzenlemenin aksine, delillerin belirtilmesinden değil, 
tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri 
yapmasından bahsedilmiştir. Buna göre; delillerin dava ve cevap dilekçelerinde 
belirtilmesi, dilekçelerinde belirtikleri delillerin en geç ön inceleme duruşmasında 
mahkemeye sunulması, başka bir yerden getirtilecek olması halinde delillerin 
toplanması için gerekli işlemlerin yapılması gerekir. Yani dava ve cevap dilekçelerinin 
verilmesinden sonra tarafların iddia ve savunmalarını kanıtlayıcı delil bildirmeleri 
mümkün değildir. 

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; 6100 Sayılı HMK'nın sistematiği içinde; 
tahkikat aşamasına geçilmezden evvel tarafların uyuşmazlıkların çözümü için ileri 
sürdükleri delillerin daha işin başında belirlenerek tahkikatın etkin bir şekilde 
yapılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. Yargılamanın etkin ve makul bir süre içinde 
bitirilmesi için delil gösterilmesi dilekçelerin teatisi (dava, cevap, cevaba cevap ve ikinci 
cevap) aşamasına hasredilmiştir. Buna göre, dilekçelerin teatisi aşamasında herhangi 
bir delil bildirmeyen davacı veya davalıya ön inceleme duruşmasında delillerini 
bildirmesi için yeni bir süre verilmesine imkân bulunmamaktadır. 

Somut olayda; davacı 24.08.2012 tarihinde boşanma davası açmış, dava dilekçesinde 
iddialarını ispata yarar herhangi bir delil bildirmemiştir. Davalı ise süresinde verdiği 
cevap dilekçesi ile delillerini bildirmiş, cevap dilekçesinin davacıya tebliği üzerine 
davacı cevaba cevap dilekçesi ibraz etmemiştir. Mahkemece 17.01.2013 tarihinde ön 
inceleme duruşması icra edilip tahkikat duruşmasına geçildikten sonra 07.03.2013 
tarihli celse de davacı vekili “Tanıklarımızı bildirdik. Dinlenmesini talep ediyoruz” 
şeklinde beyanda bulunmuştur. 

…yasal düzenlemeler dikkate alındığında, dava dilekçesinde herhangi bir delil 
bildirmeyen, sonradan delil gösterilebilmesi için HMK'nın 145.maddesinde belirtilen 
istisnai hallerin mevcudiyetini de ileri sürmeyen davacının ön inceleme aşamasından 
sonra bildirdiği tanıkların dinlenmesi mümkün değildir. 



Hal böyle olunca, yerel mahkemenin davacı vekilinin dava açarken iddiaları ispata 
yarayan hiçbir delil sunmadığı gerekçesiyle verdiği davanın reddine dair direnme kararı 
yerindedir.” 

III. 
 

A- T.C. Yargıtay HGK E. 2012/19-779  K. 2013/355  T. 13.03.2013   

“Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir... Sulh Hukuk Mahkemesi kararlarının 8 gün 
içinde temyiz edilebilmesine rağmen yerel mahkemece kısa kararda temyiz süresinin 
‘iki hafta’ olarak belirtilmiş olması nedeniyle davalı vekilinin kararının tebliğinden 
itibaren 11 gün sonra verdiği temyiz dilekçesinin kabul edilme imkânının olup olmadığı 
değerlendirilmiştir. 

…hâkim tarafından da sürenin belirlenebildiği durumlar var olmakla birlikte kanunda 
belirlenen süreler üzerinde hâkimin tasarruf yetkisi bulunmamaktadır. Eş söyleyişle 
kanunun öngördüğü bir süre hâkim tarafından uzatılıp kısaltılamaz. Temyize ilişkin 
süreler de yasa tarafından düzenlenen kesin sürelerdir ve re ́sen gözetilmesi gerekir... 
Genel Kurul görüşmeleri sırasında bir kısım üyelerce; mahkeme kararında yanlış 
belirtilen sürenin davanın tarafını yanıltmasından kaynaklanan hak kaybının 
önlenmesinin gerektiğini ve temyiz incelemesinin yapılmasının gerektiğini belirtmişler 
iseler de kurul çoğunluğunca bu görüş kabul edilmemiştir. Yukarıda açıklanan yasal 
mevzuat çerçevesinde sulh hukuk mahkemelerinde verilen hükümler için temyiz süresi 
direnme kararının tebliği edildiği 11.05.2010 tarihi itibarıyla 8 gün olup, mahkemece bu 
sürenin “iki hafta” olarak değiştirilmesi mümkün değildir. Bu itibarla, direnme kararını 
temyiz edildiği 22.05.2012 tarihi itibarıyla (8) günlük yasal temyiz süresi dolduğundan, 
temyiz isteminin süre yönünden reddinin gerektiğine kurul çoğunluğunca karar 
verilmiştir”. 

 B- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI CEMİLE AKYILDIZ BAŞVURUSU (Başvuru 
Numarası: 2014/1382) Karar Tarihi: 22/9/2016  

Olayda başvurucu tarafından yapılan icra işlemiyle ilgili icra mahkemesine şikayette 
bulunulmuş, mahkemedeki yargılama sonucunda kişinin şikayeti reddedilmiş ve 
kararın tefhim ve tebliğinden itibaren 15 gün içinde Yargıtay’a temyizi kabil olacağı 
bildirilmiştir. 

Bu olayda gerekçeli karar, 24.12.2012 tarihinde başvurucuya tebliğ edilmiş; başvurucu 
ise 4.1.2013 tarihinde kararı temyiz etmiştir. Yargıtay, başvurucunun temyiz 
başvurusunu süre aşımı nedeniyle reddetmiştir1. Kararın ilgili kısmı şu şekildedir: 

“... Karar temyiz edene 24/12/2012 tarihinde tebliğ edildiği hâlde temyiz dilekçesi belirli 
süre geçirildikten sonra, 4/1/2013 tarihinde verilip kaydettirilmiştir. Süre aşımı 
bakımından temyiz dilekçesinin (REDDİNE)...” 

                                                
1 2004 sayılı Kanun'un 2/3/2005 tarihli ve 5311 sayılı Kanun'un 24. maddesi ile değişiklik yapılmadan önceki 363. 
maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi şöyledir: " .... bu Kanunda temyiz kabiliyeti kabul edilen kararlar tefhim 
veya tebliğ tarihindeı: itibaren on gün içinde temyiz edilebilir. " 



Başvurucunun karar düzeltme talebi de aynı daire tarafından reddedilmiştir.  

Başvurucu, mahkemenin gerekçeli kararında temyiz talebinin gerekçeli kararın 
tebliğinden itibaren on beş günlük süre içinde ileri sürülebileceğinin belirtildiğini, buna 
rağmen Yargıtay tarafından bu sürenin 2004 sayılı Kanun'un 363. maddesi gereğince 
on gün olarak kabul edilmesi ve temyiz isteminin reddine karar verilmesi nedeniyle 
mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. 

Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesi özetle aşağıdaki gibidir: 

“Anayasa'nın 40. maddesinin ikinci fıkrasında devletin işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi 
kanun yollarına ve mercilere başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu 
ifade edilmiştir. Kanun koyucu, devlet organlarının tesis ettiği işlemlere karşı hangi 
kanun yollarına ve hangi mercilere başvuracağı ve başvuru süresi bakımından 
tarafların doğru bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, dağınık mevzuat karşısında hangi 
yola müracaat edeceğini bilmeyen yahut tereddüt eden bireylerin hak arama 
özgürlüğünü etkin ve sağlıklı bir şekilde kullanmalarını amaçlamıştır. 6100 sayılı 
Kanun'un 297. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde, kanun yolları ve 
süresinin hüküm içeriğinde yer alması gerektiği belirtilmiştir. Usul hükümlerine göre 
mahkeme kararlarının hüküm kısmında kanun yolu ve süresinin belirtilmesi 
zorunluluğu, tarafların karara karşı öngörülen kanun yolunu etkili ve işlevsel bir şekilde 
kullanmaları açısından önem arz etmektedir.  

Dava açma sürelerini düzenleyen, son derece karışık ve dağınık olan bir mevzuatın 
aşırı şekilci (katı) yorumu mahkemeye erişim hakkını ihlal edebilir. Özellikle başvuru 
mercii ve süresi doğru gösterilmeyen işlemlerle ilgili davalarda mahkemelerin usul 
kurallarını yorumlarken mahkemeye erişim hakkını zedeleyecek şekilde katı yorumdan 
kaçınmaları gerekir. 

….Yukarıda açıklanan mevzuat hükümleri çerçevesinde izah edildiği gibi icra 
müdürlüğü işlemlerine karşı yapılan şikayeti inceleyen icra hukuk mahkemesinin 
kararına karşı Kanun'da on günlük temyiz süresi öngörüldüğü halde mahkemenin kısa 
ve gerekçeli kararında süreyi on beş gün olarak gösterdiği, bu açıdan başvurucunun 
belirtilen süreye güvenerek hareket etmesinin makul görülmesi gerektiği, mahkemenin 
kanun yolunu ve süresini taraflara doğru gösterme yükümlülüğü gözönüne alındığında, 
kararda belirtilen süre içerisinde talepte bulunan başvurucunun temyiz dilekçesini 
reddeden Yargıtay değerlendirmesinin öngörülebilirlik sınırları içinde olduğunun kabul 
edilemeyeceği, yapılan yorumun, başvurucunun temyiz hakkını kullanmayı imkansız 
kılacak ölçüde ve aşırı şekilci bir yaklaşımla elde edildiği, bu açıdan kararın 
başvurucunun mahkemeye erişim hakkını zedelediği sonucuna ulaşılmıştır…” 

 

IV. T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 2015/1 K. 2016/1 
T. 6.5.2016   

“ÖZET : 04.02.1948 günlü 10/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararının bozmadan sonra 
ıslah yapmayı yasakladığı ancak 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanununun 177/1. maddesinin tahkikat sonuçlanıncaya kadar 
ıslah yapılabileceğini öngördüğünü, bu sebeple Yargıtay'ın bozma kararı sonrasında 



tahkikat safhasına dönüleceğinden bozmadan sonra ıslah yapılabileceği, 6100 sayılı 
HMK'nın 177. maddesinin yanlış yorumladığı, 1948 tarihli İBK'nın 6100 sayılı HMK 
karşısında güncelliğini kaybettiği, bozma kararı sonrasında ıslah yapılıp 
yapılamayacağı konusunda 4., 9., 10., 15. ve 21. Hukuk Daireleri kararları arasında 
görüş aykırılığı bulunduğu ileri sürülerek bu aykırılığın içtihatların birleştirilmesi yoluyla 
giderilmesi istenilmiştir. Bozma kararı sonrasında ıslah yapılamayacağı ve İçtihadı 
Birleştirme Kararının değiştirilmesinin gerekmediğine karar verilmiştir. 

6100 sayılı HMK'nın temyiz hükümlerinde hükmün temyizen bozulmasından sonra da 
ıslahın cari olabileceğine dair açık veya gizli bir hüküm mevcut olmamasına ve aksine 
tahkikat ve hüküm devreleri gösterilmek suretiyle bir devre ve zaman ile sınırlama 
getirildiğine göre bu istisnai yolun hükmün Yargıtay'ca bozulmasından sonraki 
safhalara da genişletilerek kabul edilmesi bozma kararıyla kazanılan haklan ihlal 
edebileceği gibi tamamen ıslah suretiyle davanın değiştirilmesi hâllerinde de işin 
sonuçlanması güçleştirir ve ıslah müessesesinden beklenilen gayeye ve çabukluk 
esaslarına aykırı düşer. Her ne kadar, yeni bir usul kanunu yürürlüğe girmiş ise de 
bozmadan sonra ıslah yasağının hak ihlali olmadığına dair Anayasa Mahkemesi 
kararları ve yasa koyucunun 1948 t. İBK'nı bilmesine rağmen bunu kaldıran veya 
değiştiren bir hüküm getirmemesi dikkate alındığında mevcut kararın değiştirilmesini 
gerektirecek bir zorunluluk bulunmamaktadır. 

SONUÇ : 56. Yukarıda açıklanan nedenlerle; "bozma kararı sonrasında ıslah 
yapılamayacağı ve İçtihadı Birleştirme Kararının değiştirilmesinin gerekmediğine" dair, 
06.05.2016 tarihinde yapılan üçüncü görüşmede oy çokluğu ile karar verildi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


