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• HMK’da HUMK’da dört farklı şekilde düzenlenen yargılama
usûlü, ikiye indirilmiştir. Bu çerçevede, asıl yargılama usûlü
olarak yazılı yargılama usûlü; bunun dışındaki hallerde ise, basit
yargılama usûlü kabul edilmiştir. Bugün, esasen bu yargılama
usûllerine gereği gibi uyulmamaktadır. Her hâkimin her
avukatın kendine has bir usûlü oluşmaya başlamıştır. Bunu
giderecek, uygulamadaki karışıklıkları ortadan kaldıracak bir
tercihte bulunulmuştur.

• HMK’nın temel mantığı, basit, kolay, anlaşılır ve hem genel hem
güncel sorunları da dikkate alarak, sorunları çözmeye yardımcı
olmak yönündedir. Yargılama usûllerinde de, bu temel mantığa
uygun hareket edilmiştir.

DÜZENLEMENİN GENEL ÖZELLİKLERİDÜZENLEMENİN GENEL ÖZELLİKLERİ
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• Yargılama usûllerinin HMK’da düzenlenmesinde, yargı faaliyetindeki
kronolojik sıra gözetilerek mantıkî bir düzenleme yapılmıştır. Önce davanın
açılması (m. 118-125), sonra cevap dilekçesinin verilmesi (m. 126-135),
daha sonra karşılıklı ikinci dilekçelerin verilmesi (m. 136), ardından ön
inceleme (m. 137-142), daha sonra tahkikat (m. 143-162) ve tahkikat
işlemleri (m. 163-183), son olarak da tahkikatın sona ermesi ve sözlü
yargılama (184-186) düzenlenmiştir. Önemi ve kapsamı sebebiyle aslında
tahkikatın bir parçası olan ispat ve deliller (m. 187-293) ve ayrıca hüküm
ve davaya son veren taraf işlemleri, ayrı bir kısımda (m. 294-315)
düzenlenmiştir.

• Mevcut yargılama sistemimizde, 1086 sayılı HUMK’nın düzenleniş şekline
göre, ilk derece yargılaması temel olarak dört aşamadan oluşmaktadır.
Bunlar: Davanın açılması ve dilekçelerin teatisi, tahkikat, sözlü yargılama
ve hüküm aşamalarıdır. 6100 sayılı HMK’da ise, yargılama usulleri
bakımından getirilen en önemli yenilik, dilekçelerin teatisi aşamasından
sonra ve tahkikattan önce, bir «ön inceleme» aşamasının kabulüdür.
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TEMEL YARGILAMA AŞAMALARITEMEL YARGILAMA AŞAMALARI

1
• Davanın Açılması (m. 118 vd.)
• Karşılıklı Dilekçelerin Verilmesi (m. 126-136)

2
• Ön İnceleme (137-142)

Ön inceleme tamamlanmadan tahkikata geçilemez

3
• Tahkikat

Şekli Tahkikat İşlemleri (143-183) ve İspat (187-293)

4
• Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama (m. 184-186)

5
• Hüküm (m. 294 vd.)
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YAZILI YARGILAMA USÛLÜYAZILI YARGILAMA USÛLÜ

• Yazılı yargılama usûlünde, davanın açılma tarihi bakımından ortaya
çıkan tartışmalar son vermek ve bu konudaki gelişmelere ayak
uydurabilmek için, davanın açıldığı tarih bakımından dilekçenin kayıt
tarihi esas alınmıştır (m. 118).

• Dilekçenin düzenlenmesinde temel bir değişiklik olmamakla birlikte,
dilekçelerin daha iyi ve anlaşılır düzenlenmesine hizmet edecek açıklık
getirilmiştir (m. 119). Dilekçede eksiklik bulunması hali, ilk itiraz
olmaktan çıkartılmış, eksikliğin kural olarak süre verilerek
tamamlanması, tamamlanmadığı takdirde de davanın açılmamış
sayılması sonucuna tâbi kılınmıştır (m. 119/2). Aynı durum cevap
dilekçesi için de söz konusudur (m. 130). Ancak cevap dilekçesindeki
eksiklik tamamlanmazsa, dilekçe verilmemiş sayılır. Dilekçedeki bazı
eksikliklere ise, kendilerine özgü usûlî sonuçlar bağlanmıştır.
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• Dava açılırken harç ve avans ödenmesi sistemi kabul edilmiştir.
Bilindiği üzere, bugün başlangıçta masrafların verilmemesi sebebiyle
yargılama gereksiz yere uzamakta, hatta bu durum kötüye de
kullanılabilmektedir. Bu sebeple, harç ve avans ödenme zorunluluğu
getirilmiş (m. 120), bu durum kesin bir süreye bağlanmıştır. Ayrıca,
davacının elindeki belgelerin ekte sunulmasıyla, başka yerden
getirilecek belgeler hakkında bilgi verilmesi zorunlu kılınmıştır (m.
121).

• Yargıtay kararlarında tartışmalı olan taraf değişikliği, karşı tarafın açık
rızasına bağlı olarak mümkün kılınmıştır, bazı hallerde bu rızaya da
gerek kalmadan değişiklik kabul edilmiştir (m. 124).

• Dava konusunun devri bakımından da tartışmalı olan konu, özellikle
Yargıtay uygulaması dikkate alınarak davacı ile davalı arasında farklı
sonuçları olacak şekilde düzenlenmiştir (m. 125). Müddeabihin davacı
tarafından devri halinde, devralanın davacının yerine geçerek davaya
devam etmesi kabul edilmiştir.

• Cevap dilekçesi süresi iki haftaya uzatılmış; ayrıca uzatma istenirse,
bunun azamî süresi de bir ayla sınırlanmıştır (m. 127).
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ÖN İNCELEME
(ayrıntı için ön inceleme konusundaki ayrı slayta bakınız)

Dilekçeler verilmesinden sonra yargılamamıza getirilen bir yenilik olarak
ön inceleme kabul edilmiştir (m. 137-143). Gerek yargılama usûlleri
bakımından gerekse HMK’daki en önemli yenilik ön inceleme aşamasının
kabul edilmesidir. Yeni kabul edilen sistemin sağlıklı işletilmesi bakımından
ön inceleme çok önemli bir işleve sahiptir.
Bu konuda özellikle mahkemelerin çok dikkatli ve titiz davranması gerekir.
Bu yeni sistemden sonra, mahkemelerin eski alışkanlık ve anlayışla işlerini
yürütmesi mümkün değildir. Aksi halde, hâkimin açık kanun hükmünü
uygulamamaktan dolayı sorumluluğu doğabileceği gibi, davanın gereksiz
yere uzamasına sebep olması da söz konusu olabilecektir. Avukatlar
bakımından da, ön inceleme aşamasının gereklerine uygun davranılmazsa
önemli hak kayıplarının doğması ihtimali doğabilecektir. Bu konuda m. 137
çok nettir.
Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar verilmeden yargılamaya
devam edilmesi mümkün değildir. Eğer bu aşamaya uyulmadan yargılamalar
uzarsa, kanuni bir imkan kullanılmadığından makul sürenin aşılması
sebebiyle adil yargılanma hakkı ihlâli ile de karşılaşılabilir. Bu çerçevede
bundan sonra teftişte, hâkimin performans değerlendirmesi bakımından en
önemli kriterlerden birisi bu aşamanın gereklerinin yerine getirilip
getirilmediği olacaktır.
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ÖN İNCELEME
Ön inceleme, davanın başında verilmesi gereken usûlî kararlar (ilk
itirazlar ve dava şartları) ile ön incelemenin hemen ardından verilebilecek
nitelikte bulunan esasa ilişkin olup süreye ilişkin (zamanaşımı, hak
düşürücü süreler) kararların sonraya bırakılması engel olacak nitelikte bir
düzenlemeyi içerdiği gibi, yargılamanın bir düzen içinde yürütülmesini de
amaçlamaktadır.
Bu çerçevede, kural olarak, ön incelemede yapılan tespitler
doğrultusunda işin esasına girilecek ve tahkikat yapılacaksa, bu aşamada
tespit edilen uyuşmazlık konuları ile sınırlı ve bu çerçeve esas alınarak
yargılama yürütülecektir.
Ayrıca, ön inceleme çerçevesinde tarafların sulhe teşvik edilmeleri ve
mahkemenin bu konuda tespit yapmasını da kolaylaştıracaktır.
Ön inceleme tutanağı tutulmadan (m. 140), tahkikata başlanamaz ve
tahkikat yürütülemez.
Ön incelemenin sağlıklı işlemesi için tarafların ve mahkemenin mutlaka
dilekçelerin verilmesinden sonra dosyayı okumaları ve dosyaya hâkim
olmaları gereklidir.
Başlangıçta harcanacak biraz daha fazla zaman ve ayrılacak emek,
yargılamanın sonraki aşamalarındaki tüm tahkikatı kısaltacak, düzene
sokacak, kötüniyetli taraf davranışlarının önüne geçecek ve yargılamanın
amacına uygun yürütülmesini sağlayacaktır.
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İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ VE 
DEĞİŞTİRİLMESİ

Ön inceleme ile bağlantılı olarak iddia ve savunmanın genişletilmesi
konusu yeniden düzenlenmiştir (m. 141). Bu çerçevede:

•Dilekçeler teatisi aşamasında tarafların serbestçe iddia ve
savunmalarını sunması ilkesi kabul edilmiştir.

•Ön incelemede ise, karşı tarafın muvafakatı aranmış, fakat taraflardan
biri ön inceleme duruşmasına mazeretsiz gelmezse, gelen tarafın
muvafakat aramadan iddia ya da savunmasını genişletebileceği kabul
edilmiştir.

•Ön inceleme aşamasından sonra ise, ıslah ve karşı tarafın muvafakatıyla
genişletme ve değiştirme kabul edilmiştir.
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TAHKİKATIN GENEL SEYRİ VE TAHKİKAT DURUŞMALARI
•Tahkikatın yürütülmesi bakımından da tahkikatın (m. 143-146), basit ve
kısa tutulması amaçlanmış, gereksiz işlemlere ve uzatmalara imkân
verilmemesi, davaya yararı olmayan delillerin araştırılmaması
amaçlanmıştır. Ön inceleme gereği gibi yerine getirilirse, tahkikatın
sağlıklı bir şekilde işlemesi zaten kendiliğinden gerçekleşecektir.

•Duruşmalar bakımından, duruşmaların bir düzen içinde, mümkün
olduğunca birbirine yakın tarihlerde yapılması benimsenmiştir (m. 153-
168). Bu konuda dosyanın işlemden kaldırılması daha açık ve tereddüt
doğurmayacak şekilde, sonuçları da açıkça belirtilerek düzenlenmiştir (m.
150). Başka yerden ses ve görüntü nakliyle duruşmaya katılmak mümkün
kılınmış (m. 149), duruşmaların basın yoluyla izlenmesi ve kayıt altına
alınması konusunda CMK’dakine paralel bir düzenleme yapılmıştır (m.
159).

•Avukatların, tanık, bilirkişi ve duruşmaya katılanlara doğrudan soru
sormaları mümkün hale getirilmiştir. Ancak vekil dışında tarafın kendisi
ancak hâkim aracılığıyla sorusunu yöneltebilecektir (m. 152).
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ÖNEMLİ TAHKİKAT İŞLEMLERİ
HMK’da bazı tahkikat işlemleri de açıkça ve özel olarak düzenlenmiştir.
Bunlardan bir kısmı HUMK hükümleri arasında yer almaktayken bir kısmı
HMK’da ilk defa yer almaktadır. Daha önce HUMK’da yer alan bazı müesseseler
ise yeniden düzenlenmiştir. Bu çerçevede:

 Ön sorun ve bekletici sorun düzenlenerek ikisi arasındaki fark ortaya
konulmuştur (m. 163-165).

 Davaların birleştirilmesi ve ayrılması, daha açık ve tereddütleri ortadan
kaldıracak şekilde ele alınmıştır (m. 166-168).

 İsticvabın daha etkin ve amacına uygun kullanılmasına imkân tanıyacak,
açık bir düzenleme yapılmıştır (m. 169-175).

 Uygulamada çok tartışılan, ıslah konusu yeniden ele alınarak
düzenlenmiştir. Bu konuda, tarafların sadece bir kez ıslaha başvurabileceği
(m. 176/2), ıslahın tahkikatın sonuna kadar yapılabileceği (m. 177), ıslah
giderleriyle karşı tarafın bu konudaki zararlarının karşılanması (m. 178),
ıslahın etkisi (m. 179), tamamen (m. 180) ve kısmen (m. 181) ıslahın
yapılması ile kötüniyetli ıslahın sonuçları (m. 182) daha açık ve tereddüt
uyandırmayacak şekilde düzenlenmiştir.



(c) Prof.Dr.Muhammet ÖZEKES 12

TAHKİKATIN SONA ERMESİ VE SÖZLÜ YARGILAMA

•Tahkikatın sona ermesi ile sözlü yargılama bakımından HUMK
düzenlemesine göre önemli farklılıklar bulunmamaktadır (m. 184-
186).

•Ancak, toplu mahkemelerde tahkikatın sona ermesi ile ilgili
çalışma yöntemi daha açık şekilde ele alınmıştır (m. 185). Şu anda
hukuk yargılamasında toplu mahkeme kalmamakla birlikte,
özellikle istinaftaki yargılama ve oradaki atıf hükmü sebebiyle (m.
360) toplu mahkemelerin karar süreci düzenlenmiş
bulunmaktadır.
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HÜKÜM
Hükme ilişkin özellikle yeni olan hususlar şunlardır:

•Nihaî kararlar, usûle ve esasa ilişkin olup olmadıklarına göre ayrıma tâbi
tutulmuş (m. 294/1), sadece esasa ilişkin nihaî kararlar «hüküm» olarak
nitelendirilmiş, ancak hükme ilişkin hususların usûle ilişkin nihaî kararlara da
uygulanacağı belirtilmiştir.

•Nihaî karar verilirken kararın ayakta dinleneceği kanun hükmü haline
getirilmiştir (m. 294/5).

•Hüküm yazılırken, «Türk Milleti Adına» ibaresi ile eğer gerekçeli karar
sonradan yazılmışsa, karar tarihi dışında, gerekçeli kararın yazıldığı tarihin de
belirtilmesi ayrıca aranmıştır (m. 297/1-e).

•Hâkimin, ölümü ya da başka bir sebeple hükmü imzalayamayacak hale
düşmesi durumunda yapılacak işlemler açıkça belirtilmiştir (m. 299).

•İlâmın verilmesi ve bu konudaki işlemler açıklığa kavuşturulmuştur (m. 302).

•Kesin hükmün anlamı, konu ve kişi bakımından kapsamı bugüne kadar
yapılan tartışmaları bertaraf edecek şekilde düzenlenmiştir (m. 303).



(c) Prof.Dr.Muhammet ÖZEKES 14

BASİT YARGILAMA USÛLÜBASİT YARGILAMA USÛLÜ

 Yargılama usûlleri ikiye indirilerek, yazılı yargılama usûlü dışında
kalması gereken, daha kısa, basit ve çabuk sonuçlanmasında yarar
bulunan dava ve işler basit yargılama usûlüne tâbi tutulmuştur (m.
316-322).

 Bu çerçevede, HMK yürürlüğe girdiğinde, HUMK’daki sözlü ve seri
yargılama usûlüne göre bakılan dava ve işler de artık basit yargılama
usûlüne göre bakılacaktır (m. 316/1-g; m. 447). Böylece uygulamada
ortaya çıkan pek çok karışıklık giderilmiş olacaktır.

 HMK’da basit yargılama usûlünün uygulama alanı belirtilmiştir; ayrıca,
diğer kanunlarda seri veya sözlü yargılama usûlüne atıf yapan
hükümler de düşünüldüğünde basit yargılama usûlünün uygulama
alanı oldukça genişlemiştir.
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 Basit yargılama usûlünde, yazılı yargılama usûlündeki yargılamanın,
basit, kolay ve kısa sürede sonuçlanması bakış açısı korunmuş; bunun
yanında yargılama prosedürleri daha basit hale getirilmiş, yargılama
işlemleri daha azaltılmış veya kısaltılmıştır.

 Basit yargılama usûlünde de, dilekçeler teatisi, ön inceleme, tahkikat,
sözlü yargılama ve hüküm aşamaları mevcuttur. Ancak, bunlar, yazılı
yargılama usûlünde olduğu gibi kesin şekilde birbirinden
ayrılmamıştır.

 Basit yargılama usûlünde davanın açılması ve cevap dilekçesi aynen
korunmuş, ancak replik ve düplik aşamaları kaldırılmıştır (m. 317).
Bunun yanında, avukatsız dava açılabileceği ihtimali de dikkate
alınarak, anlaşılmaz dilekçeler verilmesinin önüne geçmek, hak
arayanların işini kolaylaştırmak amacıyla, dava ve cevap dilekçesinin
yönetmelikte belirlenecek formun doldurulması ile de mümkün
olduğuna yer verilmiştir.
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 Basit yargılama usûlünde tüm delillerin davanın başında verilmesi ve
toplanması, yazılı yargılama usûlüne göre daha katı bir şekilde
düzenlenmiştir (m. 318). Ayrıca, iddianın değiştirilip genişletilmesi, dava
dilekçesinin verilmesiyle, savunmanın değiştirilip genişletilmesi ise,
cevap dilekçesinin verilmesiyle başlatılmıştır (m. 319).

 Basit yargılamada da, ön inceleme kabul edilmiş ve ön incelemede
yapılacak işlerin basit yargılamada da gözetilmesi ve yargılamanın ön
incelemedeki tespitler çerçevesinde yürütülmesi esası benimsenmiştir.
Ancak, ön inceleme için ayrı, tahkikat için ayrı duruşma günleri tespiti
yerine, ön incelemeden sonra mümkünse aynı duruşmada tahkikata
geçilebilmesi benimsenmiştir (m. 320).

 Ayrıca, dosyanın bir defa yenilenebileceği hükme bağlanmıştır.

 Basit yargılamada, sözlü yargılama için ayrı bir zaman dilimi kabul
edilmeyerek, tahkikatın sonunda tarafların son beyanlarının alınması,
tahkikat ve yargılamanın böylece tamamlanması öngörülmüştür (m.
321/1).


