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ÖNSÖZ 

(PREFACE) 

 

During the COVID-19 pandemic, office work was done by and large “online”, 

mostly through temporarily established home offices. Academic work was not an 

exception. Since the 2020 spring semester, most of our law school classes in 

Turkey have been taught in virtual media. So were our meetings with colleagues 

and even collegiums for doctoral dissertation. In the meanwhile, I was able to 

present a few papers at virtual conferences. However, organizing an “online 

symposium” was something too unconventional. As a result, we postponed the 

annual meeting of civil procedure academics twice. 

When my younger colleagues from Uludağ and Medeniyet Universities suggested 

organizing an international symposium, I preferred to remain in the advisory team 

leaving the floor to them. To my surprise, in two months, all the preparatory work 

was completed successfully, overcoming several practical difficulties, including 

the technical matters with respect to the online connections and the time 

difference which make contributors deliver their speeches at inconvenient times 

of the day.  

In the end, one-day symposium was very informative with a variety of 

contributions from four countries with different legal systems and legal cultures, 

including discussions on some “classics” of civil procedure such as “statutory 

limitation periods applicable to actio pauliana” at the one end to “the mediation 

procedures in Shariah Courts” to the other. 

I appreciate the hard work and the fruitful result achieved by the organization 

team and contributors and hope this symposium to be the first one of a series of 

similar symposia to be organized by young civil procedure academics.   

Prof. Dr. Ali Cem Budak 
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TASARRUFUN İPTALİ İDDİASININ İLERİ SÜRÜLMESİ 

BAKIMINDAN ÖNGÖRÜLEN SÜRELERİN BAŞLANGICI VE 

HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dilek AYDEMİR1 

 

ÖZET 

Cebri icra takibi sonunda alacağına kısmen ya da hiç kavuşamayan alacaklı tarafından 

borçluyla tasarruf işlemi yapan üçüncü kişilere karşı, tasarruf işlemleri maddi hukuk 

bakımından geçerli olmakla birlikte alacaklının kalan alacağını elde edebilmesini sağlamak 

üzere, bu tasarrufların konusunu teşkil eden malvarlığı haklarının, kanunda sayılan durumların 

gerçekleşmesi koşulu ile, paraya çevrilebileceği iddiasının ileri sürülmesi şahsi bir talep hakkı 

olarak icra iflas kanunlarında düzenlenmektedir (2004 sayılı İcra İflas Kanunu (İİK)  m.277-

284; İsviçre (İsv.) İİK m.285-292). Çoğunlukla dava yoluyla kullanılan iptal hakkı bazı hallerde 

açılan davaya karşı, örneğin mahcuz mala istihkak davasında ya da masadan çıkarma iddiasına 

karşı, savunma olarak da ileri sürülebilmektedir.  

Türk hukukunda bu hakkın ileri sürülebilmesi bakımından İİK m.284’ün ilk halinde, 

mehaz hukuktaki gibi, iptale tabi tasarruftan itibaren başlayan üç yıllık bir zamanaşımı süresi 

düzenlenmişti. Ancak ilmi ve kazai içtihatlarda kanun hükmünde düzenlenen sürenin niteliği 

konusunda tartışma söz konusu idi. 1965 tarihinde 538 sayılı Kanunla hüküm değişikliğe uğradı 

ve iptale tabi tasarruftan itibaren işleyen beş yıllık bir hak düşürücü süre öngörüldü. Mevcut 

durumda Türk hukuku bakımından sürenin hukuki niteliğinin hak düşürücü olması konusunda 

bir görüş ayrılığı söz konusu değildir. 

İsv. İİK m.292’nin ilk halinde iptal hakkının ileri sürülmesi için iptale tabi tasarruftan 

itibaren beş yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştü. Ancak bu sürenin hukuki niteliği ilmi 

ve kazai içtihatlarda tartışılmış ve sürenin hak düşürücü olduğu ancak zamanaşımının kesilmesi 

ve zamanaşımından feragate ilişkin maddi hukuk hükümlerinin burada da uygulanması 

gerektiği, cebri icra hukukuna özgü kanuni süre olduğu, kanunun lafzına uygun şekilde 

zamanaşımı süresi olduğu yönünde farklı görüşler ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin verilen 

Federal Mahkeme kararlarında ise “aciz vesikası alınıncaya kadar geçen sürenin hak düşürücü 

                                                 
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 
dilek.aydemir@medeniyet.edu.tr, ORCID NO: 0000-0002-9991-3867 
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olduğu, kalan süre var ise bunun da zamanaşımı süresi olması gerektiği”, “sürenin başlangıç 

noktasının ve buna bağlı olarak uzunluğunun tartışılması gerektiği” yönünde görüşler ortaya 

konulmuştu. Bu kararlar da dikkate alınarak 1994 değişikliği ile sürenin hak düşürücü süre 

olduğu hüküm altına alındı ve iptal hakkının doğduğu an dikkate alınarak sürenin başlangıç 

noktası aciz vesikasının alınması/iflasın açılması olarak değiştirildi ve sürenin uzunluğu da 2 

yıl olarak belirlendi. Mahkeme kararlarının yanlış anlaşılması sonucu yapıldığı belirtilen bu 

değişiklik eleştirilere maruz kaldı ve iptal hakkına ilişkin 1994 değişikliği ile hak düşürücü süre 

haline getirilen iki yıllık sürenin hukuki niteliği 2013 yılında yapılan değişiklikle 

01.01.2014’ten itibaren geçerli olmak üzere tekrar zamanaşımı olarak belirlendi. Sürenin 

başlangıcı bakımından ise bir değişiklik yapılmamakla birlikte malvarlığının terki suretiyle 

konkordatoda konkordato sözleşmesinin tasdiki de diğer bir süre başlangıcı olarak öngörüldü.  

2013’te İsv. Borçlar Kanunu’ndaki zamanaşımına ilişkin değişiklik gerekçesinde işaret 

edilen kanunlardaki zamanaşımı sürelerinin yeknesaklaştırılması amacı kapsamında 

m.292’deki sürenin de 3 yıla çıkarılması konusuna değinilmiştir.  Bu doğrultuda, kanun 

değişikliği ile süre 2018’de 3 yıla çıkarılmış ve değişiklik 01.01.2020’de yürürlüğe girmiştir. 

İsv. İİK 292’de yapılan son değişiklik ise İsv. Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nda yapılan 

değişiklikler kapsamında hükme üçüncü bir fıkra eklenmesi olmuştur. Eklenen fıkraya göre 

maddede öngörülen zamanaşımının hesaplanmasında yabancı bir iflas kararının tanınması ve 

tenfizinde, tanıma ve tenfiz için başvuru ile tenfiz kararının ilanı arasında geçen süre dikkate 

alınmaz. Mevcut durumda İsv. İİK m.292’da iptal iddiasının ileri sürülmesi için aciz vesikasının 

alınmasından, iflasın açılmasından ya da malvarlığının terki suretiyle konkordatoda konkordato 

sözleşmesinin tasdikinden itibaren üç yıllık bir zamanaşımı süresi öngörülmüştür.  

Görüldüğü üzere konuya ilişkin tartışmalar kapsamında zaman içerisinde iptali iddia etme 

hakkının ne zaman doğacağı meselesi hakkındaki değerlendirmeler dikkate alınarak sürenin 

başlangıç noktasına, miktarına, hukuki niteliğine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Bu 

değişiklikler ve iptal hakkına ilişkin zamanaşımına uygulanan hem borçlar hukukunda 

zamanaşımı kuralları hem de yargılama ve takip hukukunda kesin sürelere uygulanan kuralların 

da uygulanması aslında iptal hakkı bakımından öngörülen sürenin salt zamanaşımı süresi de 

olamayacağını göstermektedir.  

Öte yandan iptal hakkına ilişkin sürenin zamanaşımı niteliğine bürünmesi konuya ilişkin 

tartışmaları sona erdirmiş değildir. Kanunda öngörülen zamanaşımı süresi sona erdikten sonra 

tasarrufun iptale tabi bir tasarruf olduğu iddiasının örneğin sıra cetveline ilişkin 

uyuşmazlıklarda, iflas tasfiyesinde masadan çıkarma başvurularına karşı ya da mahcuz mal 
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hakkında istihkak davasında def’i olarak ileri sürülüp sürülemeyeceği hala tartışılan konulardan 

birisidir. 

Bu tebliğde iptal hakkının hukuki niteliği, bu hakkın tabi olması gereken sürenin hukuki 

niteliği ve başlangıcı tartışılacaktır. Bu kapsamda “hak düşürücü süre” ve “zamanaşımı” 

kavramlarının özellikleri değerlendirilerek bu iki kavramın günümüzün ihtiyaçlarını karşılayıp 

karşılamadığı da tartışmaya sunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tasarrufun İptali, Hak Düşürücü Süre, Zamanaşımı, Aciz Vesikası, 

İflasın Açılması, İptal Hakkı, Dava, Def’i. 

 

LEGAL NATURE OF THE TIME LIMITATION REGARDING 

ACTION FOR ANNULMENT IN SWISS LAW 

 

Dr. Lect. Dilek AYDEMİR2 

 

ABSTRACT 

In order to ensure that the creditor, who cannot recover some or all of his receivables at 

the end of the enforcement proceedings, is able to obtain the remaining receivable, The 

enforcement and bankruptcy law grants the creditor a right to claim certain property rights 

which are constituting the subject of the dispositions between third parties and the debtor to be 

converted into cash although the dispositions remain valid in terms of substantive law  (article 

277-284 of Turkish Code of Enforcement and Bankruptcy; article 285-292 of Swiss Code of 

Enforcement and Bankruptcy (CEB)). The right to claim annulment (actio pauliana). The right 

to claim annulment may be brought forward via a lawsuit as “action for annulment” or as a 

defence against a lawsuit or a claim by the debtor’s bankruptcy estate brought against the third 

party. 

In the first version of article 292 of Swiss CEB, a five-year statute of limitations period 

from the disposition subject until the right of claiming annulment was envisaged. However the 

legal nature of this period of time was discussed among scholars and by the jurisprudence. 

According to one of the thoughts, against the opinion which alleges that the period of time is a 

real statute of limitation as it was in the wording, the period was definitive though still the 

                                                 
2 Member of Department of Civil Procedure and Execution and Bankruptcy Law, Istanbul Medeniyet 
University, dilek.aydemir@medeniyet.edu.tr, ORCID NO: 0000-0002-9991-3867 

mailto:dilek.aydemir@medeniyet.edu.tr
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substantive law provisions regarding the termination of the statute of limitations ad waiving of 

the statute of limitations should be applicable. On the other side, it was put forward by another 

view that the period of time was an exact legal time limitation specified in the enforcement law 

and not in the substantive law. In the decisions of Swiss Federal Court, the opinions were 

expressed: “the period of five year begins from the time of disposition until insolvency 

certificate is obtained declaratory and if there is any remaining period, the remained time should 

be statute of limitations” and “instead of the legal nature, the starting point and accordingly the 

length of the time period should be discussed”. Considering these decisions, with the 1994 

amendment, the period was described as “definitive period” and, by taking into account the 

point when the right to claim annulment arises, the length and the starting point of period was 

also changed into “two years which begins with obtaining of certificate of insolvency/opening 

of bankruptcy”. The 1994 amendment was criticised and stating that it was a result of 

misunderstanding of the high court decisions. Therefore the legal nature of the time period has 

again been determined as statute of limitations, with the amendment made in 2013. The 

approval of the composition agreement by abandoning the assets by the debtor was also 

foreseen as another beginning point of the time duration for the claim of annulment. 

For the purpose of uniformizing the length of the statute of limitations in the codes, the 

length of the period in article 292 of Swiss CEB was increased to 3 years in 2018 with the 

amendment of law and the amendment entered into force on 1.1.2020. 

Within the scope of the discussions on the subject, changes have been made regarding the 

starting point, length and the legal nature of the period over time. These amendments and 

applications of both the rules in Code of Obligations regarding the statute of limitations and the 

rules in CEB and Code of Civil Procedure regarding the “definitive periods” indicates that the 

time period for right to claim annulment is not a mere statute of limitations or a definitive period 

but a sui generis one. 

On the other hand, the fact that the period regarding the right to claim annulment has 

become a statute of limitations has not ended the discussions on certain issues regarding the 

subject. Whether the claim that the disposition is subject to annulment even after the statute of 

limitations expires, for example, as a defence in disputes related to the claims of property right 

or receivable by third parties to the trustees in bankruptcy during liquidation, or in the cases in 

which the ownership of the seized assets is debatable, still one of the controversial issues. 

In this paper, the legal nature of the right of annulment and the period to which the right 

should be subject and the beginning point of this time duration will be discussed. In this context, 
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the characteristics of the concept of “statute of limitations and “definitive period” will be 

evaluated and whether these two concepts meet today’s need will be opened for discussion. 

Keywords: Actio Pauliana, Action for Annulment, Right of Annulment, Statute of 

Limitations, Definitive Period, Certificate of Insolvency, Opening of Bankruptcy, Action, 

Defence. 
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İFLAS KARARININ BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNCE 

KALDIRILMASI VEYA YARGITAYCA BOZULMASI ÜZERİNE 

ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 

 

Dr. Elif Irmak BÜYÜK3 

 

ÖZET 

İflas kararı, hüküm ve sonuçları itibariyle inşai nitelikte bir karardır. Kural olarak inşai 

hükümlerin ancak kesinleşmeleri itibariyle hukuki etkilerini doğuracakları kabul 

edilmekteyken İİK m. 165 düzenlemesi gereği iflasın tüm sonuçlarının hükümle birlikte ortaya 

çıkacağının belirtilmesi, iflas kararını inşai etki doğurma anı bakımından istisnai bir yere 

yerleştirmektedir.  

Asliye ticaret mahkemesi tarafından verilecek iflas kararı ile birlikte hem borçlu hem de 

iflas kararından hukuki durumu etkilenen alacaklılar açısından takip hukuku ve maddi hukuk 

bakımından önemli değişiklikler meydana gelmekte ve bu doğrultuda iflas tasfiyesi 

başlamaktadır. İflas takibi sonucunda açılan iflas davası sonucunda verilen iflas kararı aleyhine 

hem istinaf hem de devamında temyiz kanun yoluna başvurulması mümkünken, takipsiz 

(doğrudan doğruya) iflas yolu sonucunda verilen iflas kararı aleyhine, bu kararın bir çekişmesiz 

yargı kararı olması sebebiyle, yalnızca istinaf yoluna gidilebilecektir. Bu noktada iflas kararına 

karşı kanun yoluna gidilmesi halinde, istinaf ve temyiz incelemesi neticesinde iflas kararının 

Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılması ya da Yargıtay’ca bozulması üzerine iflas 

tasfiyesinin ve borçlunun hukuki durumunun nasıl etkileneceğinin ele alınması gerekir.  

Bu bağlamda iflas kararının bozulması - kaldırılması üzerine iflasla ortaya çıkan hukuki 

durumun tamamen mi ortadan kalkacağı, yoksa yalnızca icra muamelelerinin mi duracağı, iflas 

kararı aleyhine kanun yoluna başvurulması üzerine icranın durdurulması kararının alınıp 

alınamayacağı, hangi tedbirlerin devam etmesinin uygun görüleceği, iflas idaresinin görevinin 

devam edip etmeyeceği, bozma - kaldırma kararı üzerine verilebilecek direnme kararı üzerine 

iflasın hangi tarihte açılmış sayılacağı gibi cevaplandırılması gereken önemli fiili ve hukuki 

sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bahsettiğimiz bu sorunlara cevap üretilmesi bakımından esasen 

yargı kararlarında da bir yeknesaklığın ya da kati bir görüşün olmadığı tespit edilmiştir. 

                                                 
3 Ar. Gör. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı, 
elifirmak.kilic@medeniyet.edu.tr. ORCID: 0000-0002-4088-6227 
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Konuyla ilgili yargı kararları incelendiğinde benzer vakalarda Yargıtay daireleri tarafından iki 

ayrı görüşün ve uygulamanın oluşturulduğu görülmektedir. Çalışmamızda Bölge Adliye 

Mahkemesi ve Yargıtay’ın iflas kararını ortadan kaldırması üzerine ortaya çıkması muhtemel 

hukuki sorunlar ortaya konulacak ve bu sorunlar irdelenerek bunlarla ilgili çözüm önerileri 

karşılaştırmalı hukuk düzenlemeleri de göz önüne alınarak sunulmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İnşai Etki, İflas Kararı, Kanun Yolu İncelemesi, İflas Kararının 

Bozulması, İcranın Durdurulması. 

 

PROBLEMS ARISING OUT OF REVERSING THE 

BANKRUPTCY DECISION BY THE REGIONAL COURT OF 

APPEAL OR THE SUPREME COURT 

 

Dr. Elif Irmak BUYUK4 

 

ABSTRACT 

The bankruptcy order is a constitutive judgment in terms of its terms and consequences. 

Constitutive judgments will reveal its legal effects only when they are finalized. But 

exceptionally the Execution and Bankruptcy Code No 2004 Article 165 states that all the 

consequences of bankruptcy will emerge when the court of first instance renders the bankruptcy 

decision. This feature places the bankruptcy decision in an exceptional place in terms of 

revealing the constitutive effect. 

With the bankruptcy order to be given by the commercial court of first instance, 

significant changes occur in the legal status of both the debtor and the creditors whose legal 

status is affected by the bankruptcy order.  Against the bankruptcy order, both an appeal before 

the Regional Court of Appeal and subsequently before the Supreme Court can be lodged. At 

this point it is necessary to analyze how the bankruptcy liquidation and the legal situation of 

the debtor and creditors will be affected upon the reversing the bankruptcy order by the 

Regional Court of Appeal or by the Supreme Court. 

                                                 
4 Member of the Department of Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law, Istanbul Medeniyet University 
Faculty of Law, elifirmak.kilic@medeniyet.edu.tr, ORCID NO: 0000-0002-4088-6227 
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After the bankruptcy order is reversed, important legal problems arise such as whether 

the legal situation arising from the bankruptcy will be completely eliminated or only the 

enforcement proceedings will be stopped, whether a decision to postponement of execution can 

be taken upon appealing the bankruptcy decision, whether the duty of the bankruptcy 

administration will continue or when the bankruptcy outcome will occur upon the resistance 

decision of the court of first instance.  

It has been determined that there is no uniformity in judicial decisions in terms of 

producing answers to these problems. When the judicial decisions on the subject are examined, 

it is seen that two different opinions and practices were formed by the chambers of the Supreme 

Court of Appeals in similar cases. In our study, problems that may arise after reversing the 

bankruptcy order will be revealed, and these problems will be examined and solution proposals 

will be presented by taking into account the comparative legal regulations. 

Keywords: Constitutive Effect, Bankruptcy Order, Legal Remedies, Reversing of 

Bankruptcy Judgment, Postponement of Execution. 
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KONKORDATO ALACAKLILARI ARASINDA EŞİTLİĞİN 

SAĞLANMASI 

 

Dr. Öğr. Üyesi Taner Emre YARDIMCI5 

 

ÖZET 

Konkordato alacakları arasında eşitliğin sağlanmasına yönelik olarak İİK m. 294/4’ün 

dışında ayrı bir hükme yer verilmemiştir. Söz konusu düzenlemede, İİK m. 200 ve 201’e atıf 

yapılarak takas imkânına sınırlandırma getirilmiştir. Bilindiği üzere, İİK m. 200 ve 201 ile iflas 

alacakları arasında eşitliğin sağlanması temin edilmeye çalışılmaktadır. Konkordato alacaklıları 

bakımından da aynı yaklaşım sergilenmiştir. Lâkin konkordatonun mahiyetindeki farklılık 

sebebiyle İİK m. 200 ve 201’in eşitliği sağlama noktasında yeterli olduğu söylenemez. Nitekim 

iflas alacaklıları arasında her bir sıradaki alacaklar arasında alacak oranları esas alınarak bir 

paylaştırma yapılmaktadır. Konkordatoda ise alacakların ödenmesinde böyle bir kesin durum 

yoktur. Bu sebeple, her bir alacaklıya hangi oranda ödeme yapılacağı ve bu ödemenin ne zaman 

gerçekleşeceği farklılık gösterebilmektedir.   

İlk olarak, İİK m. 286/1 - (a)’de öngörülen konkordato ön projesinden bahsedilebilir. Bu 

projede alacaklılara hangi oranda ve/veya vadede ödeme yapılacağı dair kesin bir kural yoktur. 

Konkordato borçlusunun takdirine bırakılan bu hususun asliye ticaret mahkemesi tarafından 

denetlenip denetlemeyeceğine dair açık bir düzenleme yoktur. Lâkin ön projede alacaklılar 

arasında eşitliğe aykırı görülebilecek bir ödeme usulü öngörülmüş olabilir. Her bir alacak 

bakımından aynı oranda indirim yapılması değil de farklı oranlara yer verildiği takdirde eşit 

ölçüde tatmin edilmeden bahsetmek güçleşecektir. Konkordato borçlusu tasdik kararı 

verilebilmesi amacıyla ön projede büyük miktarlardaki alacaklılar bakımından daha az oranda 

bir tenzilat yapılacağını öngörebilir. Ayrıca ödeme zamanları da yine bu alacaklılar lehine 

olacak şekilde öngörülebilir. Böyle bir durumda asliye ticaret mahkemesinin ön projeyi 

inceleme yetkisinin olup olmadığı ve projede değişiklik yapılmasına karar verip veremeyeceği 

tartışması gündeme gelir. 

                                                 
5 Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı, ORCID NO: 0000-0002-
5330-4986 
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Öte yandan, konkordato alacaklıları arasındaki eşitlik gerek geçici gerekse kesin mühlet 

içinde yapılacak ödemeler açısından da değerlendirilebilir. Konkordato mühleti içinde 

alacaklılara ödeme yapılması yoluna gidilebilir. Hangi alacaklıya öncelik verileceğine dair açık 

bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu noktada, ödeme yapılırken alacaklılar arasında eşitlik 

ilkesinin gözetilmesinin bir zorunluluk teşkil edip etmediğinin değerlendirilmesi ihtiyacı 

doğmaktadır. Ayrıca alacaklıya ön proje şartlarına göre daha iyi bir ödeme yapılması yoluna 

gidilmek istenebilir. Henüz tasdik kararı verilmemesi sebebiyle de bağlayıcı bir projeden 

bahsetmek güçtür. Fakat böyle bir uygulama kuşkusuz ki alacaklılar arasında eşitliğin 

gözetilmemesi anlamına gelecektir.  

Bu bağlamda, konkordato alacaklıları arasında eşitliğin sağlanmasının gerekip 

gerekmediği ve böyle bir gereklilik varsa bunun sağlanması için konkordato sürecinin ne 

şekilde idare edilebileceğine dair olmak üzere bir çalışma yapılmasına ihtiyaç olduğu 

söylenebilir. İşbu tebliğde, konkordato alacaklıları arasındaki eşitlik ve bunu sağlamanın 

hukuki yolları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Konkordato, Konkordato Alacağı, Alacaklılar Arasında Eşitlik, 

Konkordato Komiseri, Takas. 

 

ENSURING EQUALITY AMONG THE CREDITORS OF 

COMPOSITION 

 

Dr. Lect. Taner Emre YARDIMCI6 
 

ABSTRACT 

In order to ensure equality in judicial composition proceedings, a limitation was imposed 

in respect of set-off in Article 294/4 of the Enforcement and Bankruptcy Law with reference to 

Articles 200 and 201 of the Enforcement and Bankruptcy Law. As is known, Articles 200 and 

201 of the Enforcement and Bankruptcy Law are about equality among creditors in a 

bankruptcy. The same approach was followed in judicial composition proceedings. However, 

due to the difference in the nature of the judicial composition proceedings, it cannot be said that 

Articles 200 and 201 of the Enforcement and Bankruptcy Law are sufficient to ensure equality 

in this situation. As a matter of fact, an apportionment is made among the creditors in a case of 

bankruptcy based on receivables ratios in each row. In a judicial composition proceedings, there 

                                                 
6 Member of Department of Civil Procedure and Execution and Bankruptcy Law, Kocaeli University, ORCID NO: 
0000-0002-5330-4986 



Uluslararası Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu 

(10 Şubat 2022) İstanbul, Türkiye 

 

13 

 

is no such certainty in the payment of receivables. For this reason, the rate at which each creditor 

will be paid and when this payment will be made may differ. 

Preliminary project of the judicial composition proceedings stipulated in Article 286/1 - 

(a) of the Enforcement and Bankruptcy Law, there is no definite rule regarding the rate and/or 

term of payment to the creditors. There is no clear regulation as to whether this issue, which is 

left to the discretion of the debtor in the judicial composition proceedings, will be supervised 

by the commercial court of the first instance. However, in the preliminary project, a payment 

method that may be seen as contrary to equality. It will be difficult to talk about equal 

satisfaction if different rates are included rather than the same amount of discount for each 

receivable. The debtor of the judicial composition proceedings may foresee that a lower rate of 

deduction will be made in terms of large amounts of creditors in the preliminary project in order 

to be able to make a decision of approval. In addition, payment times can be foreseen in favor 

of these creditors. In such a case, the debate arises as to whether the commercial court of first 

instance has the authority to examine the preliminary project and whether it can decide to make 

changes in the project. 

On the other hand, equality among the creditors in a judicial composition proceedings can 

be evaluated in terms of both temporary and final time moritoriums. Payment may be made to 

the creditors within the deadline in the judicial composition proceedings. There is no clear 

regulation on which creditor should be given priority. At this point, the need arises to evaluate 

whether it is an obligation to observe the principle of equality between the creditors while 

making the payment. In addition, it may be desirable to make a better payment to the creditor 

according to the preliminary project conditions. It is difficult to talk about a binding project 

since the approval decision has not been made yet. However, such a practice would undoubtedly 

mean that equality between the creditors is not observed. At the approval stage, due to the fact 

that the judicial composition proceedings have become binding for the creditors, it can be 

checked whether equality is ensured among the creditors. Here, it should be accepted that the 

court that will give the approval order can make ex officio an examination in order to ensure 

equality among the creditors. 

In this context, it is clear that there is a need for research on whether equality should be 

ensured among the creditors of the judicial composition proceedings, and if there is such a 

requirement, how the process of composition of debts can be managed in order to achieve this. 
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In this paper, the equality between the creditors of the composition of debts and the legal ways 

to achieve this will be discussed. 

Keywords: Composition of Debts, Composition of Debts Claim, Equality between 

Creditors, Composition of Debts Commissioner, Clearing. 
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MÜTESELSİL BORÇLULAR ALEYHİNE AYRI AÇILAN 

DAVALARIN USUL HUKUKU AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Yavuz ÖZKAN7 

 

ÖZET 

Müteselsil borçluluk durumunda alacaklının, borcun tamamını ya da bir kısmını 

borçluların birinden ya da tamamından veya birkaçından ayrı isteyebilmesi imkânı dava 

açılmadığı müddetçe bünyesinde hiçbir sorunu barındırmamaktadır. Fakat söz konusu durum 

dava konusu olduğunda usul ekonomisi ve çelişkili kararların verilmesi ihtimali sebebiyle 

faydasız olduğu kadar bir takım usul sorunlarına yol açabilecek zararlı bir yoldur. 

Müteselsil borçlulukta davaların ayrı açılması durumunda ilk olarak davaların 

birleştirilmesi müessesesi akla gelmektedir. Bu durumda eğer ayrı açılan davalar aynı yargı 

çevresinde yer alıyorsa mahkeme bu davaların birleştirilmesine resen de karar verebilir. Ancak 

ayrı yargı çevrelerinde ise davaların birleştirilmesi ancak talep üzerine olacaktır. Aynı yargı 

çevrelerinde ayrı açılan davaların birleştirilmesine ilişkin kararların tek başına, bölge adliye 

mahkemesinde hükmün kaldırılarak esastan incelenme; Yargıtay’da ise bozma sebebi teşkil 

etmeyeceği de yine HMK m. 168’de kabul edilmiştir. Sonuç olarak usul hukuku sistemimizde 

ayrı açılan davaların birleştirilmesi mümkün olmakla birlikte bu durum bir zorunluluk olarak 

düzenlenmemiştir.   

Bunun yanında HMK m. 353/a-5’de duruşma yapılmadan verilecek kararlardan biri, 

mahkemece usule aykırı olarak, davaların birleştirilmesine veya ayrılmasına, karar verilmiş 

olması gösterilmiştir. Ancak hükümden de anlaşılacağı üzere amaç birleştirilmemesi gereken 

dosyaların birleştirilmesi ya da ayrılmaması gereken davaların ayrılmasına karar verilmesinin 

usule aykırı olduğudur. Fakat Yargıtay aralarında bağlantı olan dosyaların birleştirilmeden 

görülmesini istikrarla bozma sebebi yapmaktadır.  

Ayrı açılan davaların birleştirilmesinin önündeki bir diğer engel de davalardan birinin 

sonuçlanmış olmasıdır. Bu durumda yapılacak tek şey ilk kararının sonucunun kesinleşmesinin 

bekletici mesele yapılması ve ona uygun bir karar verilmesi olacaktır. Ancak buna uyulmayarak 

                                                 
7 Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı, 
yavuzozkan@outlook.com, ORCID NO: 0000-0002-1932-5687 
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bir karar verilirse ve her iki dosyada istinaf mahkemesinde derdest olursa ve dosyaların aynı 

istinaf mahkemesinde olması durumunda m. 166/1 hükmüne istinaden dosyaların 

birleştirilmesine karar verilebilir. Fakat bu imkân yoksa yani dosyalar farklı istinaf 

mahkemelerinde ise ya da ikinci dosya istinaf mahkemesinin önüne gelmeden istinaf 

mahkemesi ilk dosya hakkında karar verdi ise artık burada davalar ayrı incelenecektir. Bu 

durumda olması gereken sonra açılan dosyanın ilk dosyanın kesinleşmesini bekletici mesele 

yapmasıdır. Ancak bu usullere riayet edilmemesi sebebiyle ve davaların ayrı açılmasının da bir 

sonucu olarak istinaf mahkemelerince çelişkili kararların verilmesi durumu ortaya çıktı ise bunu 

düzeltmesi gereken tek merci Yargıtay’dır. 

Muhtemel hüküm uyuşmazlığının çözümü için ilk akla gelen UMK m. 27 hükmüdür. 

Ancak uyuşmazlık mahkemesinden hüküm uyuşmazlığının giderilmesini talep etmek için 

kararlardan birinin idari yargı diğerinin ise adli yargıda görülüp kesinleşmesi şartı aranmıştır.  

Burada diğer akla gelen 5235 sayılı Kanun'un 35/3. maddesinde düzenlenen istinaf 

mahkemeleri arasındaki içtihat farklılıklarının giderilmesi amacıyla getirilen hükümdür. Fakat 

bu hüküm kesinleşen hükümlerin değiştirilmesini değil bundan sonra o konuda verilecek 

hükümlere ilişkin bir görüş niteliğinde karar verilmesi sonucu doğuracağından yine çelişkili 

hükümlere ilişkin bir faydası olmayacaktır.  

Sonuç olarak maalesef bu konunun çözümlenmesi imkânı bulunmamaktadır. Dolayısıyla 

aslında bir hukuki yararı olmamasına karşılık davacıya müteselsil borçlular aleyhine ilk dava 

ile bir bağlantı kurmadan ayrı mahkemelerde dava açma imkânı vermek tasarruf ilkesinin bir 

görünümü olarak kabul edilmemelidir. Ayrıca mevzuatta davaların birleştirilmesine yönelik 

kısıtlayıcı ifadelere yer verilmemelidir. Yerel mahkemeler gerekli görürse her zaman davaların 

birleştirilmesine karar verebilmeli ve yüksek mahkemeler bu konuyu her halükârda 

inceleyebilmelidir. Ayrıca davalar herhangi bir sebeple birleştirilemediğinde mahkemenin 

müteselsil borçluluğu tespit etmesi durumunda mahkeme kararında tahsilde tekerrür olmamak 

kaydını düşmese dahi aynı alacaktan dolayı hem asıl alacak hem de yargılama harç ve giderleri 

açısından tek bir kere yapılan ödeme yeterlidir. 

Anahtar Kelimeler: Müteselsil Borçluluk, Davaların Birleştirilmesi, Dava Arkadaşlığı, 

Hüküm Uyuşmazlığı, Usul Ekonomisi. 
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ASSESSMENT OF THE CASES FILED SEPARATELY 

AGAINST JOINT DEBTORS IN TERMS OF PROCEDURAL 

LAW 

 

Asst. Prof. Yavuz OZKAN8 

 

ABSTRACT 

In case of joint debt, creditor's ability to claim a part of or whole of the debt separately 

from one, some or whole of the debtors does not constitute any problems unless it is a subject 

matter of a case. However, if it is a matter of a case may lead to some procedural problems. 

In case of joint debt, when cases are filed separately, the first that comes to mind is joinder 

of cases. In this case, courts may decide ex officio to join these cases provided that cases in 

question filed separately have been before courts in the same jurisdiction. However, in case of 

cases to be filed in separate courts, joinder of cases should only be upon request. Article 168 of 

Code of Civil Procedure (Law no. 6100) provides for that decisions on the joinder of separate 

cases filed in the same jurisdictions alone do not constitute a reason for the judgment to be set 

aside by a regional court of appeal and also do not constitute grounds for the judgment to be 

quashed by the Court of Cassation. As a result, notwithstanding that it is possible to join 

separate cases in the procedural law, this is not provided for as a must. 

Additionally, Article 35/5 - a of the law no. 6100 provides for that one of the decisions to 

be made without a hearing to be held is a case where court decides to join or severe the cases 

without complying with the procedural rules. However, the Court of Cassation regards relevant 

case-files to be concluded without holding a decision of joinder as a reason for reversal. 

Another obstacle to joinder of the separate cases is that one of the lawsuits has been 

concluded. In this case, the only thing to do would be to suspend the proceedings until the 

finalization of the first decision and to make a decision in accordance with it. However, the 

court may decide to join the files according to Article 166 of the law no. 6100 in a scenario 

where aforementioned rules have not been complied with provided that both files are pending 

before the same regional court of appeal. However, if the files are pending before different 

regional court of appeal or if the regional courts of appeal has decided on the first file before 
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the second file comes before it, the cases should be examined separately. In this case, what 

should happen is that the court should decide on suspending the first case in order to wait until 

the second case is resolved. However, if conflicting decisions have been held by different 

regional courts of appeal due to disregard with these procedures and as a result of filing the 

cases seperately, the only authority entitled to resolve the problem is the Court of Cassation. 

The first thing that comes to mind for the resolution of possible conflict of decisions is 

Article 27 of Code of Court of Jurisdictional Disputes (Law no. 4788). However, in order to 

request the settlement of the conflict of decisions from the Court of Jurisdictional Disputes, it 

was required that one of the decisions be held and finalized by an administrative court and the 

another by a civil or criminal court.  

In addition, Article 35/3 of law no. 5235 on the organisation of the courts is provided for 

so as to eliminate the differences in decision with respect to the precedents between regional 

courts of appeals. However, this provision does not create any change in terms of finalized court 

decisions.  

To sum up, no solution is offered as regards this problem. Therefore, principle of 

disposition does not mean that cases may be filed against joint debtors before separate courts 

without having legal interest and establishing a connection between them. If deemed necessary 

by the courts, they should always be able to decide on the joinder of the cases and regional 

courts of appeal should be able to examine this issue in any case. In addition, in the case where 

the cases cannot be joined for any reason and the courts determines joint liability, single 

payment should be sufficient for both the principal debt and the litigation fees and expenses 

resulting from the same debt even if the court’s decision does not specify that there is no 

recurrence in the collection. 

Keywords: Joint Indebtedness, Joinder of Cases, Joinder of Parties, Conflict of 

Judgment, Procedural Economy. 
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ARABULUCULUK SONUCUNDA YAPILAN MİLLETLERARASI 

SULH ANLAŞMALARI HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 

KONVANSİYONU’NUN MEDENİ USUL VE İCRA-İFLAS 

HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Okan YAĞCI, LL.M.9 

 

ÖZET 

Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş 

Milletler Konvansiyonu (“Singapur Konvansiyonu veya Konvansiyon”) 07.08.2019 tarihinde 

Singapur’da imzaya açılmıştır. Türkiye’nin de ilk imzacı devletler arasında olduğu Singapur 

Konvansiyonu, 05.02.2022 tarihi itibariyle 55 ülke tarafından imzalanmıştır., 25.02.2021 tarih 

ve 7282 sayılı Kanunla (RG, 11.03.2021/31420) Konvansiyonun onaylanması uygun 

bulunmuş; 21.04.2021 tarih ve 3866 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (RG, 22.04.2021/31462) ile 

de onaylanmasına karar verilmiştir. Singapur Konvansiyonu’nun resmi internet sitesinde yer 

alan bilgiye göre, Türkiye’nin depozit belgelerini tevdi / onay tarihi 11.10.2021 olup, 

Konvansiyon 11.04.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Singapur Konvansiyonu, özetle, bir ticari uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk 

sonucunda taraflarca yazılı olarak yapılan ve yapıldığı sırada milletlerarası nitelik taşıyan sulh 

anlaşmalarını kapsamına almaktadır (Konvansiyon m. 1/1). Tüketici, aile, miras ve iş hukukuna 

ilişkin sulh anlaşmaları ile mahkeme tarafından tasdik edilen veya yargılama sırasında 

mahkeme nezdinde yapılan ve bu mahkemenin bulunduğu devlette mahkeme kararı olarak icra 

edilen sulh anlaşmaları ve hakem kararı olarak kaydedilen ve icra edilen sulh anlaşmaları işbu 

Konvansiyonun uygulama alanı dışında tutulmuştur (Konvansiyon m. 1/2-3). 

Singapur Konvansiyonu ile milletlerarası bir ticari uyuşmazlığa ilişkin yürütülen 

arabuluculuk faaliyeti neticesinde düzenlenen sulh anlaşmalarının taraf ülkelerde daha etkin bir 

biçimde yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede Konvansiyonun, 1958 tarihli Yabancı 

Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Hakkındaki New York Konvansiyonu ile 2005 tarihli 

Yetkili Mahkeme Seçimine İlişkin Anlaşmalar Hakkındaki Lahey Konvansiyonuna 

tamamlayıcı bir nitelik arz ettiği söylenebilir. 
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Öte yandan, Türk mevzuatının bir parçası haline gelecek olan Singapur Konvansiyonu, 

iç hukuk bakımından cevaplanması gereken çeşitli soruları da beraberinde getirmektedir. Bu 

çalışmada Singapur Konvansiyonu, Türk Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku açısından bir 

değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bu kapsamda, ilk olarak, (i) Konvansiyonda yer alan 

düzenlemeler ((a) Konvansiyonun uygulama alanı, (b) sulh anlaşmalarını yerine getirme 

yükümlülüğü ve hukuki yollara başvuru ile (c) hukuki yollara başvurunun reddi sebepleri) 

hakkında bilgi verilecek; ardından, (ii) Türk hukukuna göre yürütülen arabuluculuk faaliyetleri 

neticesinde düzenlenen sulh anlaşmalarının Konvansiyonun uygulama alanına girip girmediği 

ve (iii) Konvansiyona taraf bir devlette yürütülen arabuluculuk faaliyetleri sonunda düzenlenen 

sulh anlaşmalarının Türk Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku bağlamında nasıl değerlendirilmesi 

gerektiği ((a) sulh anlaşmasının hukuki niteliği ve sonuçları, (b) arabuluculuğa elverişlilik ve 

(c) dava şartı olarak etkisi) meseleleri tartışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları 

Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu, Arabuluculuk, Sulh Anlaşması, Alternatif 

Uyuşmazlık Çözümü, Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıklar. 
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LEGAL ASSESSMENT ON UNITED NATIONS CONVENTION 

ON INTERNATIONAL SETTLEMENT AGREEMENTS 

RESULTING FROM MEDIATION IN TERMS OF CIVIL 

PROCEDURE AND ENFORCEMENT-BANKRUPTCY LAW 

 

Dr. Lect. Mustafa Okan YAGCI, LL.M.10 

 

ABSTRACT 

The signing ceremony of the United Nations Convention on International Settlement 

Agreements Resulting from Mediation (“Singapore Convention on Mediation or the 

Convention”) was held in Singapore on 08.07.2019. As of 02.05.2022, the Convention was 

signed by 55 states including Turkey, which is one of the first signatory states. By the Law 

regarding the Approval of the United Nations Convention on International Settlement 

Agreements Resulting from Mediation numbered 7282 and dated 02.25.2021 (OJ, 

03.11.2021/31420), approval of the Convention was deemed suitable by the Turkish 

Parliament, and the Convention was approved by the Presidential Decree numbered 3866 and 

dated 04.21.2021 (OJ, 04.22.2021/31462). According to the information on the official website 

of the Convention, Turkey ratified the Convention on 10.11.2021, and the Convention shall 

enter into force on 04.11.2022.  

Singapore Convention on Mediation, in a nutshell, applies to an agreement resulting from 

mediation and concluded in writing by parties to resolve a commercial dispute which, at the 

time of its conclusion, is international (Convention art. 1/1). Settlement agreements relating to 

consumer, family, inheritance or employment law, and settlement agreements that have been 

approved by a court or concluded in the course of proceedings before a court and that are 

enforceable as a judgment in the state of that court; or settlement agreements that have been 

recorded and are enforceable as an arbitral award are excluded from the scope of application of 

the Convention (Convention art. 1/2-3).  

Singapore Convention on Mediation aims at an effective enforcement of settlement 

agreements resulting from mediation conducted for an international commercial dispute in 

contracting states. Thus, it is possible to say that Singapore Convention on Mediation has a 
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complementary nature to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign 

Arbitral Awards - 1958 New York Convention and the Convention of 2005 on Choice of Court 

Agreements. 

On the other hand, Singapore Convention on Mediation, which will be a part of Turkish 

legislation, brings some questions to be answered in terms of domestic law. In this study, the 

Convention will be assessed in the light of Turkish Civil Procedure and Enforcement-

Bankruptcy Law. In this context, firstly, (i) some information with respect to regulations in the 

Convention ((a) scope of application of the Convention, (b) enforcement of settlement 

agreements and reliance on settlement agreements, and (c) grounds for refusing to grant relief) 

will be provided; thereafter, the issues of (ii) whether the Convention applies to settlement 

agreements resulting from mediation conducted according to Turkish law or not, and (iii) how 

settlement agreements resulting from mediation conducted in a foreign contracting state should 

be evaluated under Turkish Civil Procedure and Enforcement-Bankruptcy Law ((a) legal nature 

of settlement agreement and its consequences, (b) the capability of being subject to mediation, 

and (c) the effect of settlement agreement as a cause of action) will be discussed.  

Keywords: United Nations Convention on International Settlement Agreements 

Resulting from Mediation, Mediation, Settlement Agreement, Alternative Dispute Resolution, 

International Commercial Disputes. 
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İÇ TAHKİMDE ONLİNE DURUŞMA 

 

Dr. Öğretim Üyesi Gökçe KARABEL11 

 

ÖZET 

Çevrimiçi duruşma, 1998 yılında Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin uygulanmasıyla 

hukukumuzda adından söz ettirmeye başlamış, 2011 yılında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 

yürürlüğe girmesiyle birlikte “ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma” olarak yasamızda 

yerini almıştır. O zamandan beri hem hukuk hem de ceza davalarında çevrimiçi duruşmalara 

ilişkin farklı düzenlemeler getirilmiş ve çevrimiçi duruşma kavramı hayatımıza girmiştir. 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun nezdinde yapılan çevrimiçi duruşma hukuk davası 

açısından getirilen bir düzenleme olsa da tahkimde de çevrimiçi duruşma yapılıp 

yapılmayacağının üzerinde durulmalıdır. İstanbul Tahkim Merkezi tarafından 2020 yılında 

yayınlanan ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları ile tahkim açısından da çevrimiçi 

duruşmanın uygulanmaya başlandığı görülmektedir. Bu düzenleme, özellikle yurt içi ve yurt 

dışı seyahat olanaklarının çok sınırlı olduğu COVID-19 döneminde, çevrimiçi duruşma 

ihtiyacının karşılanması ve uyuşmazlık çözümünün kesintiye uğramaması açısından oldukça 

faydalı olmuştur. 

Tahkim yargılamasında çevrimiçi duruşmada dinlenilme hakkının ve aleniyet ilkesinin 

zedelenebileceğine ilişkin iddialara karşı Avusturya Yüksek Mahkemesi'nin 23/7/2020 tarihli 

kararı dikkat çekicidir. Söz konusu kararda mahkeme, yargı süreci ile çevrimiçi duruşmalar 

arasındaki ilişkiyi incelemiş ve yargılamanın yürütülmesi tarafların adil yargılanma hakkını 

sağladığı sürece, itirazlara rağmen hakemin çevrimiçi duruşma yapılmasına karar 

verebileceğini belirtmiştir. Taraflardan birinin internet üzerinden yapılan duruşmada dinlenilme 

hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin bir diğer karar ise Amerikan Ulusal Hakemler 

Akademisi'nin resmi görüşüdür. Kurum, duruşmanın düzensiz ve daha maliyetli olacağı 

gerekçesiyle çevrimiçi duruşmanın reddine ilişkin başvuruyu reddetmiştir. Bu kararların her 

ikisi de COVID-19'un başlangıcından bu yana tahkim topluluğunu meşgul eden çevrimiçi 

duruşmaların hukuki dinlenilme hakkını ihlal edip etmediğine ilişkin tartışmalara noktayı 

koymuştur. 
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İç hukuka baktığımızda ise İstanbul Tahkim Merkezi’nin Nisan 2020'de yayınladığı 

Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları’nın 1. maddesinde online duruşmanın, katılımcıların 

fiziksel olarak bir araya gelmeden telekonferans veya video konferans yöntemiyle yapacakları 

duruşma olarak tanımlandığı görülür. Bu kurallar incelenirken, çevrimiçi duruşmanın kapsamı, 

koşulları ve uygulama yönteminin çevrimiçi tahkimden farklı olduğu belirtilmelidir. Çevrimiçi 

duruşma, diğer tüm tahkim işlemlerinin klasik anlamda tahkim usullerine göre yürütüldüğü 

ancak tarafların, tanıkların, hakemlerin ve yargılamanın diğer unsurlarının fiziksel olarak bir 

araya gelmediği sanal bir duruşma salonunda yapılan duruşmayı ifade eder. Öte yandan 

çevrimiçi tahkim, tüm işlemlerin çevrimiçi olarak yürütüldüğü prosedürdür. 

Çevrimiçi duruşma, “duruşmaya karar verme”, “duruşmaya hazırlık” ve “duruşmanın 

yürütülmesi” olmak üzere 3 aşamada ele alınabilir. Çevrimiçi duruşma, tarafların anlaşması 

veya hakem kurulu kararı ile belirlenebilir. Taraflar dava açmadan önce genel olarak tahkim 

şartında veya tahkim sözleşmesinde duruşmaların online olarak yapılması konusunda 

anlaşabilirler. Taraflar ayrıca duruşmaların ISTAC Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları’ na 

göre yapılmasına karar verebilirler. Bu, çevrimiçi bir duruşmaya karar vermek için en uygun 

çözüm olacaktır. Ancak tarafların tahkim anlaşması ile online duruşmaya karar vermediği 

durumlarda, dava açıldıktan sonra da tarafların veya hakem kurulunun online duruşmaya karar 

vermesi mümkündür. Burada vurgulanması gereken nokta Çevrimiçi Duruşma Usul ve 

Esasları’nın ISTAC Tahkim Kuralları' nın bir eki olmadığı kabul edildiğinden, tarafların veya 

hakem kurulunun çevrimiçi duruşmaya ayrıca karar vermesi gerektiğidir. 

Online duruşmanın uygulanabileceği durumlara baktığımızda ise tarafların ISTAC' ı 

kurumsal tahkim merkezi olarak kabul etmeleri halinde uygulanacak kuralların ISTAC 

Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları olduğunu söyleyebiliriz. Bunu, kuralların 2. maddesinin, 

taraflardan birinin talebi üzerine veya hakem veya tahkim kurulunun uygun görmesi halinde 

çevrimiçi duruşma yapılabileceğini ifade etmesinden çıkarıyoruz. Bu nedenle yalnızca bir taraf 

çevrimiçi duruşma talep ederse, ISTAC Tahkim Kuralları ile Çevrimiçi Duruşma Kural ve 

Prosedürlerinin uygulanıp uygulanmayacağı cevaplanması gereken bir sorudur. Tahkim 

yargılamasının yürütülmesinin tarafların iradesine dayandığına şüphe yoktur. Bu nedenle, 

yalnızca her iki tarafın talebi üzerine duruşmanın çevrimiçi olarak yapılmasının mümkün 

olduğu düşünülebilir. Ancak kanaatimizce video konferans veya telekonferans yöntemiyle 

duruşma yapılması, söz konusu kurallarda da belirtildiği gibi ancak taraflardan birinin talebi 

veya hakem heyetinin kararı ile mümkündür. Bunun hukuki dinlenme hakkını veya adil 

yargılanma hakkını ihlal ettiğini kabul etmek mümkün değildir. ISTAC Tahkim Kuralları 
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madde 30/4'te yargılamaların yürütülmesinden tek hakem veya hakem heyetinin sorumlu 

olacağı belirtilmiş olduğundan, tahkim kurulunun yargılamayı yapmaya yetkili olduğu ve bu 

konuda gerekli kararları alabileceği kabul edilmelidir. Dolayısıyla hakem veya hakem heyetinin 

çevrimiçi duruşmaya karar verebileceği açıktır. Kuralların 3. maddesine göre, hakem veya 

hakem kurulu, tarafların görüşlerini alarak duruşma öncesi gerekli hazırlıkları yapacaktır. 

Taraflar ise çevrimiçi duruşma için gerekli ekipmanı kendileri sağlamakla yükümlüdür. 

Çevrimiçi duruşma yapılırken taraflar, taraf temsilcileri, bilirkişiler, tanıklar, hakem 

heyetleri, sekreterler, tercümanlar fiziken bir arada içinde olmamalıdır. 1 inci maddeye göre 

hukuki dinlenilme hakkına saygı gösterilmesi şartıyla telekonferans video konferansla 

çevrimiçi duruşma gerçekleştirilebileceği gibi veya farklı bir yöntem belirlenebilir. 

Görülüyor ki "yeni normal" sona erse bile, teknolojinin tahkim yargılamalarındaki yerinin 

daha da güçleneceğine şüphe yoktur. Ancak programlar iyiye gitse de siber güvenlik ve 

mahremiyet hala tam olarak sağlanamamıştır. Tarafların tahkim yargılamasına çevrimiçi olarak 

devam edebilmesi ve özellikle çevrimiçi duruşma yapılabilmesi için siber güvenlik 

sözleşmeleri yapmaları yerinde olacaktır. 

Çevrimiçi duruşmanın dinlenme hakkının ihlali oluşturmadığı bazı ülkelerin mahkeme 

kararlarında açıkça belirtilmiş olsa da, hakem heyetinin bu konuda şüpheye yer bırakmayacak 

şekilde hareket etmesi ve bu ilkenin ve silahların eşitliği ilkesinin güvence altına alındığından 

emin olması gerekmektedir. 

Bu detaylı düzenlemelerle sadece pandemi döneminde değil, önümüzdeki dönemde de 

tarafların çevrimiçi duruşma yapmasının önü açılmış ve çevrimiçi duruşmanın yaygınlaşması 

hedeflenmiştir. Çalışmamızda ISTAC' ın Çevrimiçi Duruşma Usul ve Esasları kapsamında 

tahkimde çevrimiçi duruşmanın nasıl gerçekleşeceği, doğabilecek sorunlar ve bunların çözüm 

yolları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi duruşma, yerel tahkim, COVID 19, ISTAC, Çevrimiçi 

Duruşma Usul ve Esasları. 
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ONLINE HEARING IN DOMESTIC ARBITRATION 

 

Asst. Prof. Gökçe KARABEL12 

 

ABSTRACT 

The online hearing started to make a name for itself in our law with the implementation 

of the National Judicial Network Project in 1998, and with the entry into force of the Code of 

Civil Procedure (HMK) in 2011, it took place in the law as "trial execution through audio and 

video transmission". Since then, different regulations have been introduced regarding online 

hearings in both civil and criminal proceedings, and the concept of online hearing has entered 

our lives. 

Although the online hearing to be found in with the HMK is a regulation brought in terms 

of civil proceedings, it should be emphasized whether an online hearing will be held in 

arbitration as well. With the ISTAC Online Hearing Rules and Procedure published by Istanbul 

Arbitration Center in 2020, it is seen that the online hearing has also started to be implemented 

in terms of arbitration. This arrangement has been very useful in meeting the need for online 

hearings and ensuring that dispute resolution is not disrupted, especially during the COVID-19 

period, when domestic and international travel opportunities are very limited. 

While it is claimed that the right to be heard and the principle of publicity may be harmed 

in the online hearing in arbitration proceeding it is noteworthy to mention the decision of 

Austrian Supreme Court on 23/7/2020. In the said decision, the court examined the relationship 

between the judicial process and online hearings and stated that as long as the conduct of the 

proceedings ensures the parties' right to a fair trial, the arbitrator may decide to hold an online 

hearing despite the objections of one of the parties. Another decision on the subject that whether 

the right to be heard is violated during the online hearing is the formal opinion of National 

Academy of Arbitrators. The Authority rejected the application for refusal of online hearing on 

the grounds that the hearing would be irregular and more costly. Both of these decisions lay the 

groundwork for online hearings with respect to the arbitration community since the onset of 

COVID-19. 
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Meanwhile in domestic law, Istanbul Arbitration Center (ISTAC) published the online 

hearing Rules and Procedures in April 2020. In Article 1 of the aforementioned rules, the online 

hearing is defined as “the hearing that the participants will hold by teleconference or video 

conference method without coming together physically”. While examining these rules, its 

should be stated that the scope of online hearing, its conditions and the method of its 

implementation is different from online arbitration. Online hearing refers to a hearing held in a 

virtual hearing room, where all other procedures of arbitration are conducted according to 

arbitration procedures in classical sense, but only where the parties, witnesses, arbitrators and 

other elements of the proceedings do not come together physically. On the other hand, online 

arbitration is the procedure that all the proceedings are conducted online.  

Online hearing can be handled in 3 stages which are “deciding on the hearing”, 

“preparation for the hearing”, and “the conduct of the hearing”. Online hearing can be 

determined by the agreement of the parties or by the decision of the arbitral tribunal. Before 

filing a lawsuit, the parties may generally agree that the hearings will be held online in the 

arbitration clause or in the arbitration agreement. Or they may decide that the hearings will be 

held in accordance with the ISTAC Online Hearing Rules and Procedures. This will be the most 

convenient solution for deciding on an online hearing. But in cases where the parties do not 

decide on an online hearing with the arbitration agreement, it is possible for the parties or the 

arbitral tribunal to decide on an online hearing after the case is filed. The point to be emphasized 

here is since it is accepted that the Online Hearing Rules and Procedures do not constitute an 

appendix to the ISTAC Arbitration Rules, the parties or the arbitral tribunal must decide on the 

online hearing separately. 

When we look at the situations in which the online hearing can be applied, we can say 

that the ISTAC Arbitration Rules and Online Hearing Rules and Procedures, are the rules that 

will be applied if the parties accept ISTAC as an institutional arbitration center. We derive this 

from the fact that article 2 of the rules states that an online hearing can be held at the request of 

one of the parties or if the arbitrator or the arbitral tribunal deems it appropriate. Therefore, if 

only one party requests an online hearing, whether the ISTAC Arbitration Rules and Online 

Hearing Rules and Procedures will be applied is a question that needs to be answered.  

There is no doubt that the conduct of the arbitration proceeding is based on the will of the 

parties. Therefore it can be thought that it is possible to hold the hearing online, only at the 

request of both parties. However, in our opinion, it is possible to hold a hearing by video 
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conference or teleconference only with the request of one party or the decision of the arbitral 

tribunal, as stated in the aforementioned rules. It is not possible to accept that this violates of 

the right to be heard, the right to a fair trial. Since it is stated in 30/4 of the ISTAC Arbitration 

Rules that the Sole Arbitrator or Arbitral Tribunal shall be in full charge of the conduct of 

hearings it should be accepted that the arbitral tribunal is authorized to conduct the proceedings 

and can take the necessary decisions and therefore decide on the online hearing. According to 

article 3, the arbitrator or the arbitral tribunal will make the necessary preparations before the 

hearing by taking the opinions of the parties. The parties are obliged to provide the necessary 

equipment for the online hearing themselves 

While the online hearing is taking place, the parties, party representatives, experts, 

witnesses, arbitral tribunals, secretaries, translators should not be in physical unity. 

Teleconference video conference or a different method can be determined, provided that the 

right to be heard is respected according to article 1. In addition, it has been regulated that 

documents will be submitted electronically during the hearing with the permission of the 

arbitrator or the arbitral tribunal. 

Even if the "new normal" comes to an end, there is no doubt that the place of technology 

in arbitration proceedings will become stronger. However, although the programs are getting 

better, cyber security and privacy still have not been fully ensured. It is recommended that the 

parties make cyber security contracts for the arbitration proceedings to continue online. 

Although it has been clearly stated in the court decisions of some countries that the online 

hearing does not constitute a violation of the right to be heard, the arbitral tribunal should act 

in a way that leaves no doubt in this matter and pay attention to the principle of equality of 

arms.  

With these detailed regulations, not only during the pandemic period, but also in the next 

period, the way for the parties to hold online hearings has been paved and the online hearing is 

aimed to become widespread. In our study, we will focus on how the e-trial in arbitration will 

take place, the problems that may arise and their solutions within the scope of the online hearing 

procedures and principles brought by ISTAC. 

Keywords: Online Hearing, Domestic Arbitration, COVID 19, ISTAC, Online Hearing 

Procedures and Principles. 
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Blok Zincir Tabanlı Akıllı Sözleşme Uyuşmazlıklarının 

Çözümü 

 

Dr. Serkan KAYA13 

 

ÖZET 

Her gün, Ethereum blok zincirinde bir milyondan fazla işlem gerçekleşmektedir. Bu 

büyük miktardaki dijital ticaret, neredeyse yalnızca akıllı sözleşmeler veya varlıkları taraflar 

arasında değişmez bir şekilde aktaran kendi kendini yürüten bilgisayar kodu tarafından 

yönlendirilmektedir. Kurumsal dünyadaki akıllı sözleşmelerin işlemleri hızlandırması ve çok 

çeşitli fiziksel varlıkları dijitalleştirmesi beklenmektedir. Önceden kodlanmış anlaşmalar, 

faydalarına rağmen, çok sayıda yasal, pratik ve yönetimsel zorluklar barındırmaktadır.  Sonuç 

olarak, akıllı sözleşmeden kaynaklanan anlaşmazlıklar kaçınılmaz olarak ortaya çıkmakta ve 

taraflar bunları çözmek için yöntemler aramaktadır. Mevcut geleneksel dava süreçleri, akıllı 

sözleşmeler ile düzenli yasal işlemler arasındaki pratik ve ideolojik kopukluklar nedeniyle akıllı 

sözleşme anlaşmazlıklarını çözmek için uygun bir yol sunmamaktadır. Akıllı sözleşme 

işlemlerinin sürekli artan hacmi, boyutu ve karmaşıklığı göz önüne alındığında, blok zinciri 

kullanarak akıllı sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü için yeni yöntemler 

geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu çalışma, akıllı sözleşme uyuşmazlıklarını çözmek için 

geliştirilen birincil Çevrim içi Uyuşmazlık Çözüm sistemlerini analiz etmekte ve bu olası 

sorunları eleştirel olarak incelemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Sözleşmeler, Blok Zincir, Çevrim İçi Uyuşmazlık Çözümü. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İstanbul, Turkey, serkan.kaya@medeniyet.edu.tr, ORCID: 
0000-0003-2507-3372 



Uluslararası Medeni Usul ve İcra-İflas Hukukundaki Güncel Gelişmeler Sempozyumu 

(10 Şubat 2022) İstanbul, Türkiye 

 

30 

 

RESOLUTION OF BLOCKCHAIN-BASED SMART CONTRACT 

DISPUTES 

 

Dr Serkan KAYA14 

 

ABSTRACT 

Every day, over a million transactions take place on the Ethereum blockchain. This large 

amount of digital commerce is virtually exclusively driven by smart contracts or self-executing 

computer code that transfers assets between parties in an immutable manner. Smart contracts 

in the corporate world are expected to speed up transactions and digitize a wide range of 

physical assets. Pre-coded agreements, notwithstanding their benefits, are beset by a plethora 

of legal, practical, and governance difficulties. As a result, smart contract disputes will 

inevitably arise, and parties will want methods for resolving them. The current traditional 

litigation processes do not present a feasible means for resolving smart contract disputes due to 

practical and ideological disconnects between smart contracts and regular legal proceedings. 

Given the ever-increasing volume, size, and complexity of smart contract transactions, there is 

a need to improve smart contract dispute resolution solutions using blockchain. This paper 

analyzes the primary Online Dispute Resolution systems that have evolved for resolving smart 

contract conflicts and critically explores these problems.  

Keywords: Blockchain, Online Dispute Resolution, Smart Contracts. 
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COVID-19 PANDEMİSİNİN GÜRCİSTAN'DAKİ HUKUK 

DAVALARININ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ZORLUKLAR VE 

PERSPEKTİFLER 

 

Dr. Giorgi AMİRANASHVİLİ15 

 

ÖZET 

Küresel salgının patlak vermesi, dünyayı beklenmedik sayısız risk ve zorluğa maruz 

bıraktı. COVID-19’un duruşmaları ve yasal prosedürleri eskisi gibi yürütmeyi imkânsız hale 

getirmesi sebebiyle, yargı sistemleri pandemiye uyum sağlaması gereken ilk kurumlardan biri 

oldu. Bazı ülkeler kâğıda dayalı yasal prosedürleri hızlıca uzaktan işleyen prosedürlere 

dönüştürmek zorunda kaldı. Yargının dünya çapında geçirdiği bazı değişiklikler, telekonferans 

ve video duruşmaları uygulamalarına, mahkeme belgelerinin elektronik yolla değiş tokuşuna 

ve tarafların aynı anda hazır bulunmalarının gerekmediği duruşmalara kadar uzanmaktadır. 

Küresel COVID-19 salgınının yol açtığı kriz, yargının devamlılığının ve her durumda 

adalete erişimin sağlanması için yargı sistemlerinin etkin çözümlere hazırlanması gerektiğini 

göstermiştir. Pandemi ayrıca geleneksel mahkeme uygulamalarının yeniden gözden geçirilmesi 

gerektiğini ortaya koymuş ve yenilikçi uygulamaları kavramak, tanıtmak ve geliştirmek için bir 

ivme teşkil etmiştir. 

Salgın öncesindeki davalar, genellikle yüksek yargı harç ve giderleri ile belirli yargı 

bölgeleri için sürekli iş yükü ile ilişkilendirilmiştir. Bahsedilen bu sebepler ve ek engellemeler 

nedeniyle, COVID-19'dan önce bile nüfusun önemli bir kısmı adalete erişmekte zorlanmıştır. 

Bu yüzdendir ki pandemi, zaman zaman e-adalet olarak anılan kavramı hızlandırsa da bu durum 

uzun süredir ufukta görünmekteydi. 

Bazı ülkelerin COVID-19'un patlak vermesinden çok önce mahkeme sistemlerine bir 

teknoloji katmanı eklemeye başlaması dikkat çekicidir. Bu tür değişiklikler esasen geleneksel 

mahkeme sistemlerinde zaten belirgin olan zayıflıklardan kaynaklanmıştır. 

Uluslararası uygulama, halihazırda adli dijitalleşmeyle ilgilenen ülkelerin pandeminin 

ortaya çıkardığı zorluklarla başa çıkmada daha iyi sonuçlar aldığını göstermektedir. 
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Gürcistan'ın da elektronik yargı reformlarını COVID-19'un patlak vermesinden çok daha önce 

geliştirdiği belirtilmelidir. 

Bu çalışma önceki tüm gelişmelere ve ilerlemelere rağmen çevrimiçi mahkeme 

uygulamasının, özellikle hukuk davalarındaki uzaktan duruşmalarla ilintili olarak, pandemi 

sonrasında yargı sisteminin karşılaştığı zorluklardan kaynaklanan sebeplerle tamamen önceden 

planlanmış ya da tasarlanmış bir süreç olmadığını gösteren Gürcistan deneyimini ele alacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, Pandemi, Hukuk Davaları, Gürcistan. 

 

IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON CIVIL 

LITIGATION IN GEORGIA: CHALLENGES AND 

PERSPECTIVES 

 

Dr. Giorgi AMIRANASHVILI16 

 

ABSTRACT 

The outbreak of the global pandemic exposed the world to numerous unprecedented risks 

and challenges. Some of the first institutions that had to initially adapt to the pandemic were 

judicial systems as COVID-19 made it impossible to hold hearings and conduct legal 

procedures the way it was before. Some of the countries were forced to rapidly transform paper-

based legal procedures into remote ones. Some of the changes that the judiciary underwent 

worldwide, ranged from implementing teleconference hearings, video hearings, to an electronic 

exchange of court documents and hearings not requiring the parties to attend proceedings 

simultaneously. 

The crisis caused by the global outbreak of COVID-19 has shown that judicial systems 

need to be prepared for effective solutions in order to ensure continuity of the judiciary and 

access to justice in all cases. The pandemic has also demonstrated that traditional courts need 

to reconsider their practices and this is a momentum to grasp, to introduce, and to develop 

innovative practices. 
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Litigation, prior to the pandemic was generally associated with exceedingly high costs 

and fees and a perpetual backlog for certain jurisdictions. Due to these reasons and the 

additional inhibitions, even before COVID-19, an important part of the population was unable 

to access justice. Therefore, even if the pandemic accelerated the concept occasionally referred 

to as E-Justice, it has long been on the horizon. 

It is noteworthy that a number of countries started adding a layer of technology to their 

court systems well before the outbreak of COVID-19. Such changes were primarily caused by 

weaknesses that were already apparent in the traditional court systems. 

International practice demonstrates that countries already engaged with judicial 

digitalization had better results in dealing with the challenges raised by the pandemic. It should 

be noted that Georgia has also been developing its electronic judiciary reforms long before the 

outbreak of COVID-19. 

This paper will discuss the Georgian experience which shows that, in spite of preceding 

advancements, the introduction of online courts was not a wholly pre-planned or a thought-out 

process, especially regarding to remote hearings in civil cases, and it was caused by the 

challenges that the judicial system has faced in the wake of the pandemic. 

Keywords: Covid-19, Pandemic, Civil Litigation, Georgia. 
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PENCAP TÜKETİCİ MAHKEMELERİNDE GECİKMELERİN VE 

YÜKSEK MALİYETLİ YARGILAMANIN NİTELİKSEL 

İNCELENMESİ 

 
Asst. Prof. Dr. Muhammad Danyal KHAN17 

 

ÖZET 

Bir eyalette ekonomik faaliyeti geliştirmek için tüketiciler önemli bir rol oynamaktadır. 

Tüketicilerin refahı, ticari faaliyetlerin faydalananları ve mütevellileri tüketiciler oldukları için 

ilk ilgilenilen konu olmalıdır. Hükümetin federal yapısı nedeniyle, eyaletler kadar iller de 

tüketici kanunlarını kabul etmiş ve tüketicinin korunması konularında karar vermek üzere 

tüketici mahkemelerini görevlendirmiştir. Pakistan'ın en kalabalık eyaleti olan Pencap, 2005 

Tüketici Koruma Yasası'nı kabul etmiştir. Yasa, gelişen Pakistan tüketici pazarında tüketicileri 

korumaya yönelik esaslı ve usule ilişkin çerçeveyi tanımlamıştır. Çeşitli girişimler arasında bu 

yasanın özel tüketici mahkemeleri kurmuştur. Mahkemeler, kuruluşlarından bu yana, bağımsız 

sistemleri, hızlı yargılamaları ve tüketicilere ilişkin özel kanunların mevcudiyeti ile tüketicilerin 

korunmasına etkin bir şekilde katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, son zamanlarda tüketici 

mahkemelerindeki yargılamalar, Pencap Tüketici Mahkemeleri’nde adaletin idaresinin 

maliyetinde gecikmeye ve artışa neden olan geleneksel usul sorunlarının kurbanı olmuştur. 

Yargılamalardaki gecikmeyi ve yüksek maliyetli yargılamayı incelemek amacıyla bu çalışma, 

sorunların nedenine ilişkin daha geniş bir resme sahip olmak için nitel bir araştırma tasarımını 

benimser. Yargı, avukatlar ve mağdurlardan oluşan örneklem üzerinden detaylıca incelemeler 

yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tüketicinin Korunması, Usul Hukuku, Pencap, Ekonomi. 
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QUALITATIVE INVESTIGATION OF DELAYS AND HIGH-

PRICED JUSTICE İN CONSUMER COURTS OF PUNJAB 

 

Asst. Prof. Dr. Muhammad Danyal KHAN18 

 

ABSTRACT 

To flourish economic activity in a state, consumers play a significant role. The welfare of 

consumers must be the prime interest as they are beneficiaries as well as trustees of the business 

activities. For the reason of the federal form of government, provinces, as well as federal, have 

adopted their consumer laws and dedicated consumer courts to decide on the matters of 

consumer protection. Punjab, the most populated province of Pakistan, has adopted Consumer 

Protection Act 2005. The act defined the substantive and procedural framework for protecting 

consumers in the evolving Pakistani consumer market. Among several initiatives, the act 

established dedicated consumer courts. Since their establishment, the courts have contributed 

effectively to protecting the consumers for their independent system, speedy trial, and 

availability of special laws on consumer production. However, recently the proceedings in the 

consumer courts are fell prey to the conventional procedural issues causing delay and rise in 

the cost of administration of justice in consumer courts of Punjab. To examine the delay in 

proceedings and high-priced justice, the study adopts a qualitative research design to have a 

broader picture of the cause of issues. In-depth, interviews will be conducted from the sample 

composing judiciary, lawyers, and aggrieved parties. 

Keywords: Consumer Protection, Procedural Law, Punjab, Economics. 
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MALEZYA ŞERİH MAHKEMESİ'NDE SULH (ARABİLİM) 

PROSEDÜRLERİ VE ZORLUKLARI: COVID 19 PANDEMİSİ 

ÖNCESİ VE SONRASI 

 
Dr, Maizatul Farisah Mohd MOKHTAR19 

 

ÖZET 

Hukukun görevlerinden biri de taraflar arasındaki uyuşmazlıkları çözmektir. Bununla 

birlikte, son yıllarda, Şeriat Malezya mahkemelerinde anlaşmazlıkları çözmek için bir dava 

sürecini içeren mevcut çekişmeli sistemle ilgili şikayetlerin ve komplikasyonların sayısında 

büyük bir artış olmuştur. Bir davayı kanıtlama yükü zordur ve usul hukukunun doğası 

gereğinden fazla teknik veya karmaşık olabilir. Her iki taraf da genellikle duruşma öncesi, 

yargılama sırasında ve yargılama sonrasında uzun süren bir dava süreciyle karşı karşıya kalır. 

Bir yandan İslam, ihtilaf halindeki tarafları ihtilaflarını dostane çözüm (al sulh) yoluyla 

çözmeye teşvik eder, çünkü dava her zaman her iki tarafça kabul edilen kararlarla sonuçlanmaz. 

Sulh, taraflar arasındaki anlaşmazlığın müzakere, arabuluculuk, uzlaştırma ve 

uzlaşmadan oluşan uyumlu bir şekilde çözülmesi olarak tanımlanabilir. Malacca Sultanlığı 

döneminde, uyuşmazlıkların çözümünde dostane anlaşmaları teşvik etmek için Malezya'da 

arabuluculuk uygulaması başlatıldı. Malacca Kanunları, davalı iddiayı kabul ederse Sulh ‘un 

(dostça çözüm) yasal, iddiayı reddederse yasa dışı olduğunu belirtir. Bu nedenle, Malay'ın 

uyuşmazlık çözüm yönteminin tarihi, İslami uyuşmazlık çözüm yönteminden ayrı olarak 

okunamaz. Çünkü İslam'a geçtikten, İslam’ı benimsedikten ve kabul ettikten sonra, her devlet 

İslam Hukuku’nu içeren kanunlarını üretir veya mevcut örf ve adet hukukunu İslam Hukuku ile 

değiştirir. 60 yılı aşkın bağımsızlığın ardından hükümet, dava sürecine alternatif olarak dostane 

çözüm veya arabuluculuğu teşvik etmek için çaba sarf etti. Bunun nedeni, birikmeler ve yüksek 

maliyet gibi dava sürecinin zorluklarının ve zayıflıklarının üstesinden gelebilecek 

anlaşmazlıkları çözmek için daha iyi bir mekanizma için halkın Şeriat Mahkemesine yönelik 

tutumudur. Sulh ‘un, Şeriat Mahkemesi Hukuk Usulü kapsamında yönetilen Müslümanlara 

yönelik İslami meseleleri (çoğunlukla ticari ve ailevi) içeren davaları çözmek için Şeriat Yargı 

Departmanı bünyesindeki Şeriat Mahkemesine getirilmesi, bu konuyu ele almaya çalıştı. Bu 

makale, Sulh ‘un prosedürleri, yasaları, işlevleri ve gelişmeleri ve Sulh Konseyi'nde üçüncü 
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taraf olarak sulh memurunun rolleri dahil olmak üzere, sulhun Şeriat Mahkemesi’nde 

kullanımının pandemi Covid 19 öncesi ve sonrası ne ölçüde olduğunu ele almaktadır. Bu 

makale ayrıca sulh kullanımındaki zorlukları ve engelleri tartışmaktadır. Son olarak, gündeme 

getirilen gelişmelere, zorluklara ve sorunlara dayalı olarak, öneriler, ortaya çıkan zorlukların ve 

sorunların üstesinden gelmek için bir çözüm önermektedir. 

Anahtar Kelimeler: ADR, Sulh, Sulh Memuru, Şeriat Mahkemesi, Prosedürler, 

Pandemi, Covid 19, Malezya. 

 

PROCEDURES AND CHALLENGES OF SULH (MEDIATION) 

AT SHARIAH COURT IN MALAYSIA: PRE AND POST THE 

COVID 19 PANDEMIC 

 

Dr. Maizatul Farisah Mohd MOKHTAR20 
  

ABSTRACT 

One of the functions of law is to resolve dispute between parties. However, over recent 

years, there has been a large increase in the number complaints and complications related to the 

existing adversarial system that includes a litigation process to resolve disputes at Shariah 

Malaysian courts. The burden to prove a case is high, and the nature of procedural law can be 

too technical or complicated. Both parties often face a drawn-out litigation process in pre-trial, 

during trial, and post-trial. On one hand, Islam encourages parties in conflict to resolve their 

disputes through amicable settlement (al sulh) as litigation will not always result in decision 

accepted by both parties. Sulh can be defined as a harmonious way to settle dispute between the 

parties which consists of negotiation, mediation, conciliation, and compromise. The practice of 

mediation was begun in Malaysia during the time of Malacca Sultanate to promote amicable 

settlements in resolving disputes. The Laws of Melaka provides that Sulh (amicable settlement) 

is lawful if the defendant acknowledges the claim, and unlawful if he/she denies the claim. 

Thus, the history of Malay’s method of dispute resolution cannot be read in isolation from the 

Islamic method of dispute resolution because upon receiving, embracing and professing Islam, 

each State produce their laws or digest that include Islamic law in the existing laws or amend 

the existing customary law by replacing it with Islamic law. After over 60 years of 
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independence, the government made an effort to encourage and promote amicable settlement 

or mediation as an alternative to the litigation process. This is due to the public attitudes towards 

the Shariah Court for a better mechanism of resolving disputes that can overcome the challenges 

and weaknesses of litigation process such as backlogs and high cost. The introduction of Sulh 

at the Shariah Court under the Shariah Judiciary Department to resolve cases involving Islamic 

matters (mainly commercial and family) for Muslims that are governed under Shariah Court 

Civil Procedure has attempted to address this. This paper considers to what extent the use of 

Sulh at the Shariah Court has been prior and post pandemic Covid 19 including the procedures, 

laws, functions and developments of Sulh and the roles of a Sulh officer as the third party in a 

Sulh Council. This paper also discusses the challenges and obstacles in the use of Sulh. Finally, 

based on the developments, challenges and issues raised, the proposals recommend a solution 

to overcomes the challenges and issues raised. 

Keywords: ADR, Sulh, Sulh Officer, Shariah Court, Procedures, Pandemic Covid 19, 

Malaysia. 

 

 

 

 

 

 


