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YENİ KANUN YOLU SİSTEMİ  
(İstinaf-Temyiz) 

(m. 341-439) 
 

İstinaf (m. 341-360) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Şema 1) 

İstinaf Talebi 
İlk derece mahkemelerinin, nihaî kararları ile kanunda belirtilen geçici hukuki koruma 
kararlarına karşı istinaf yoluna başvurulabilir.  Bu konuda m. 341 hükmündeki sınırlama-
lar dikkate alınarak, gerek usûle gerek esasa ilişkin sebeplerle istinaf yoluna başvurulabi-
lir. Kamu düzenine aykırılık halleri dışında, istinaf incelemesi istinaf sebepleri ile sınırlı 
olarak yapılır. İlâmın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde bu yola başvurulabilir. 
Karşı taraf da, istinaf dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap 
verebilir veya katılma yoluyla istinafa başvurabilir. 

 
YEREL MAHKEME 

Bölge Adliye Mahkemesine (BAM) 
Dosyanın Gönderilmesi 

İstinaf talebi: 
 Süresinde verilmişse, 
 İstinafa başvurulabilir bir kararsa, 
 Gerekli harç ve giderler ödenmişse, 
dosya BAM’ne gönderilir. 

İstinaf Talebinin Reddi 
İstinaf talebi bakımından yanda belirti-
len üç husustan biri eksikse, mahkeme 
talebi reddeder; ancak harç eksikse önce 
bir hafta süre verilir. Bu red kararına 
karşı da tebliğden itibaren bir hafta 
içinde istinaf yoluna başvurulabilir. 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (BAM) DAİRESİ  

Ön İnceleme 
Dosyanın başka bir dairenin görev alanına girmesi, kararın kesin olması, başvu-
runun süresinde yapılmaması, başvuru şartlarının yerine getirilmemesi, başvuru 
sebepleri ve gerekçesinin gösterilmemesi durumunda BAM İlgili Dairesi, bu 
konuda ön incelemede gerekli kararı verir. 

Asıl  İnceleme 
Asıl incelemede ilk derecedeki yargılama usulü (m. 360) BAM’nde yapılan 
yargılama ve kanunda belirtilen hususlar gözetilerek uygulanır. Ancak BAM’da 
bazı işlemler yapılamaz (m. 357). Ayrıca, BAM bazı hallerde duruşma yapma-
dan kararını verebilir (m. 353); bu haller dışında duruşma yapılır (m. 356, 358). 
BAM Yaptığı inceleme sonunda, istinaf talebini kabul veya reddeder. 
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(Şema 2) 
 
 
 
 
 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (BAM) DAİRESİ  
Kararı 

İstinaf Başvurusunun Haksız 
Olması ve Reddi 

İstinaf başvurusu usul veya esastan 
haklı bulunmayarak reddedilebilir. 
Bu karar teknik anlamda Yargı-
tay’ın onama kararı gibi değildir. 

İstinaf Başvurusunun Haklı 
Olması ve Kabulü 

İstinaf başvurusu usul veya esastan 
haklı bulunursa bu durumda farklı 
kararlar verilebilir; bu karar da 
teknik anlamda bozma değildir. 

İlk Derece Mahkemesi Kararının 
Kaldırılarak Gönderme Kararı 

Verilmesi 
Özellikle usuli hatalarda, mahkeme 
kararı kaldırılarak, duruma göre, 
aynı mahkemeye, kendi bölgesin-
deki başka bir mahkemeye ya da 
görevli ve yetkili mahkemeye dos-
yayı gönderir. Bu durumda dava 
yeniden görülür. 

İlk Derece Mahkemesi Kararının 
Kaldırılarak Davanın Reddine 

Karar Verilmesi 
İşin esasına girilen durumlarda, ilk 
derece mahkemesi davayı kabul et-
miş ve bu kararı doğru değilse,  bu 
karar kaldırılarak, davanın reddine 
karar verilir. 

İlk Derece Mahkemesi Kararının 
Kaldırılarak  Davanın Kısmen veya 
Tamamen Kabulü Kararı Verilmesi 
İşin esasına girilen durumlarda, ilk 
derece mahkemesi davayı reddetmiş, 
ancak bu kararı doğru değilse, bu 
karar kaldırılarak, davanın kısmen 
veya tamamen kabulüne karar verilir. 
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Temyiz (m. 361-373) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Şema 3) 
 

Temyiz Yolu Açıksa 
BAM kararının temyizi mümkün 
ise, kararın tebliğinden itibaren bir 
ay içinde temyiz yoluna başvuru-
labilir (m. 361-365) .  

Temyiz Yolu Kapalıysa  
BAM kararının temyizi mümkün 
değilse (m. 362), BAM kararı doğ-
rultusunda işlem yapılır. İlgili 
Mahkemeye dosya gider ve gerekli 
karar verilir 

Yargıtay’a Dosyanın Gönderilmesi 
Temyiz talebi: 
 Süresinde verilmişse, 
 Temyize başvurulabilir bir kararsa, 
 Gerekli harç ve giderler ödenmişse, 
dosya Yargıtay’a gönderilir. 

Temyiz Talebinin Reddi 
Temyiz talebi bakımından yanda belir-
tilen üç husustan biri eksikse, mahkeme 
talebi reddeder; ancak harç eksikse ön-
ce bir hafta süre verilir. Bu red kararına 
karşı da tebliğden itibaren bir hafta 
içinde temyiz yoluna başvurulabilir. 

YARGITAY HUKUK DAİRESİ 

            Ön İnceleme 
Yargıtay Hukuk Dairesi, BAM’ın yaptığına benzer şekilde ve sebeplerle ön inceleme 
yapar ve bu konuda ön incelemede gerekli kararı verir. 

     Asıl  İnceleme 
Yargıtay tarafların sebepleri ile bağlı olmaksızın m. 366-369’deki hükümlere 
göre temyiz incelemesi yapar ve karar verir. 

Onama 
Yargıtay BAM kararını 
yerinde görürse, ona-
ma kararı verir. 

Bozma 
Yargıtay m. 371’deki 
sebeplerle BAM kara-
rını bozabilir. 

Düzelterek Onama 
Yargıtay, bozmakla bir-
likte, yeniden yargıla-
ma yapılmasını gerekli 
görmezse düzelterek 
onama kararı verir.  
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(Şema 4) 

YARGITAY HUKUK DAİRESİ 

Bozma 
Bozma kararı üzerine dosyanın ilk derece mahkemesine mi, BAM 
mi gönderileceği konusunda bir ayrım yapmak gerekir (m. 379). 

Yargıtay’ın bozma kararı, BAM’ın 
istinaf başvurusunun esastan reddi-
ne ilişkin kararı hakkındaysa, BAM 
kararı kaldırılarak dosya, kararı 
veren ilk derece veya uygun görüle-
cek diğer bir ilk derece mahkemesi-
ne, kararın bir örneği de BAM’a 
gönderilir (m.379/1). 

Yargıtay’ın bozma kararı, 
BAM’ın düzelterek yeniden 
veya yeniden esas hakkında 
verdiği karara ilişkinse, dosya 
kararı veren BAM veya uygun 
görülen diğer bir BAM’a gön-
derilir (m. 379/2). 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (BAM) DAİRESİ veya 
İLK DERECE MAHKEMESİ 

Uyma 
İlk derece mahkemesi veya BAM 
tarafından Yargıtay kararına uyu-
larak karar verildiğinde, bu kara-
rın temyizi mümkündür. Burada 
önemli olan uymadan sonra ilk 
derece mahkemesi kararına 
karşı da doğrudan temyize baş-
vurulmasıdır. 

Direnme 
İlk derece mahkemesi veya BAM 
kararında direnirse, bu kararın 
temyizi HUKUK GENEL KU-
RULU tarafından yapılır ve bu 
karar kesindir. 


