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7251 SAYILI KANUN İLE HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU VE DİĞER 

BAZI KANUNLARA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BÜLTEN 
 

28.07.2020 tarihli ve 31199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7251 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Kanun”) ile getirilen önemli değişikler, aşağıda 

değişiklik yapılan ilgili kanun başlıkları altında dikkatinize sunulmaktadır. 

 

 

A. 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU (“HMK”) DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

1- Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı 

 

HMK’nın “Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler” başlıklı 20. maddesinin 1. 

fıkrasına getirilen değişiklik ile, görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi halinde, taraflardan birinin, bu 

karar verildiği anda kesin ise tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak, 

dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerektiği, aksi takdirde davanın 

açılmamış sayılacağı ve görevsizlik veya yetkisizlik kararı veren mahkemece bu konuda resen karar 

verileceği düzenlenmiştir.  

 

2- Aleniyet 

 

HMK’nın “Aleniyet İlkesi” başlıklı 28. Maddesinin 2. fıkrasına getirilen değişiklik ile duruşmaların bir 

kısmının veya tamamının gizli yapılacağı hallere “yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün bir 

menfaatinin bulunması” hali de eklenmiştir. 

 

3- Hâkimin Reddi, Ret Usulü ve Ret Talebinin İncelenmesi 

 

“Ret Sebepleri” başlıklı 36. maddede sayılan hâkimin reddi sebebinin varlığının kabul edileceği haller arasına 

hâkimin, uyuşmazlıkta arabuluculuk veya uzlaştırmacılık yapmış olması hali de eklenmiştir.  

 

“Ret Usulü” başlıklı 38. Maddenin ise, ilgili madde kapsamında verilecek kararlar aleyhine ancak hükümle 

birlikte kanun yollarına başvurulabileceğine dair 9. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Ayrıca 38. Maddede yer 

alan ret sebebi sabit olmasa bile merciinin bunun muhtemel görmesi halinde ret talebini kabul edebileceğine 

dair 6. Fıkrası ile ret sebepleri hakkında yemin teklif edilemeyeceğine dair 7. fıkrası ilgili madde kapsamında 

yürürlükten kaldırılarak, HMK’nın “Ret talebinin incelenmesi” başlıklı 42. maddesine 2. ve 3. fıkralar olarak 

eklenmiştir.  

 

4- Kesin Süre 

 

“Kesin süre” başlıklı 94. maddeye, hâkimin, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar vermesi halinde, tayin 

ettiği kesin süreye konu işlemi hiçbir şekilde duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklayacağı ve süreye 

uyulmamasını hukuki sonuçlarını tutanağa geçirerek ihtarda bulunacağı eklemesi yapılmıştır.  

 

5- Belirsiz Alacak Davası 

 

HMK’nın, 107. maddesinin “Belirsiz alacak ve tespit davası” olan başlığı, “Belirsiz alacak davası” olarak 

değiştirilmiş ve hükmün 2. fıkrası, alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin 
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mümkün olmasıyla, hâkim tarafından tahkikat sona ermeden verilecek iki haftalık kesin süre içinde davacının, 

iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın talebini tam ve kesin olarak belirleyebileceği, aksi halde 

davanın, talep sonucunda belirtilen miktar veya değer üzerinden görülüp karara bağlanacağı şeklinde 

düzenlenmiştir. Hükmün, kısmi eda davasının açılabildiği hallerde tespit davası da açılabileceğine dair 3. 

fıkrası ise yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

6- İlk İtirazlar 

 

116. maddenin 1. fıkrasının iş bölümü itirazına dair (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.  

 

7- Harç ve Gider Avansı 

 

120. maddenin “Harç ve avans ödemesi” olan başlığı, “Harç ve gider avansının ödenmesi” olarak 

değiştirilmiş ve maddeye, taraflardan her birinin ikamesini talep ettiği delil için mahkemece belirlenen delil 

avansına ilişkin olarak 324. Madde hükümlerinin saklı olduğunu düzenleyen 3. fıkra eklenmiştir.   

 

8- Davanın Geri Alınması 

 

123. maddeye, davacının davasını geri alması halinde davanın açılmamış sayılacağı eklemesi yapılmıştır.  

 

9- Dava Konusunun Devri 

 

“Dava konusunun devri” başlıklı 125. Maddede yer alan, “davacı davayı kazanırsa” ifadesi, “dava davacı 

lehine sonuçlanırsa” olarak değiştirilmiş ve ayrıca ilgili maddenin 2. fıkrasına, davanın açılmasından sonra 

dava konusunun davacı tarafından devredilerek devralan kişinin davacı yerine geçmesi durumunda, dava 

davacı aleyhine sonuçlanırsa dava konusunu devreden ve devralan tarafların yargılama giderlerinden 

müteselsilen sorumlu olacağı eklemesi yapılmıştır.  

 

10- Cevap Dilekçesini Verme Süresi 

 

Cevap dilekçesini verme süresine ilişkin 127. maddeye, davalıya verilecek ek sürenin, cevap süresinin 

bitiminden itibaren işlemeye başlayacağına dair bir ekleme yapılmıştır.   

 

11- Ön İnceleme Duruşması 

 

139. maddede yapılan değişiklik ile, ön inceleme duruşmasına davet için çıkarılacak davetiyede ihtar edilecek 

hususlar içinde yer alan, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi 

durumunda gelen tarafın, gelmeyen tarafın yokluğunda onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını 

genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu çıkarılmıştır. 

 

Ayrıca ilgili maddeye, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde 

gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek 

belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine 

getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu eklenmiştir.  

 

140. maddenin 5. fıkrası da 139 uncu madde uyarınca yapılan ihtara rağmen dilekçelerinde gösterdikleri 

belgeleri sunmayan veya belgelerin getirtilmesi için gerekli açıklamayı yapmayan tarafın bu delillere 

dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verileceği şeklinde değiştirilmiştir.  
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12- İddia ve Savunmanın Genişletilmesi veya Değiştirilmesi 

 

HMK’nın 141. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, ön inceleme aşamasında karşı tarafın açık muvafakati ile 

iddia ve savunmanın genişletilebileceği hükmü ile ön inceleme duruşmasına taraflardan birinin mazeretsiz 

olarak gelmemesi halinde muvafakat aranmaksızın iddia ve savunmanın genişletilebileceği hükmü 

kaldırılmıştır. 

 

13- Tarafların Duruşmaya Daveti 

 

HMK’nın 147. maddesine, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat ve sözlü yargılama için 

duruşmaya davet edileceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama 

için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK’nın 150. maddesi 

saklı kalmak kaydı ile yokluklarında hüküm verileceği hususları eklenmiştir. 

 

14- Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası 

 

HMK’nın “Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası” başlıklı 149. Madde başlığı “Ses ve görüntü 

nakledilmesi yoluyla veya başka yerde duruşma icrası” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, tarafların rızasının 

bulunması şartı kaldırılarak ilgili hüküm, tarafların talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda 

ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri 

yapabilmelerine ve yine tarafların talebi üzerine veya mahkemece resen duruşmanın tanığın, bilirkişinin veya 

uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar 

verilebileceği şeklinde değiştirilmiştir.  

 

İlgili hükme 3. ve 4. fıkralar olarak eklenen hususlar uyarınca, mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe 

tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla 

bulundukları yerden dinlenilmesine resen karar verebilecek ve fiilî engel veya güvenlik sebebiyle duruşmanın 

il sınırları içinde başka bir yerde yapılmasına, yargı çevresi içinde yer aldığı bölge adliye mahkemesi adalet 

komisyonunun uygun görüşünü alarak karar verebilecektir. 

 

15- Islah 

 

“Islahın zamanı ve şekli” başlıklı 177. Maddeye, Yargıtay’ın bozma kararından veya Bölge Adliye 

Mahkemesinin kaldırma kararından sonra dosya ilk derece mahkemesine gönderildiğinde, ilk derece 

mahkemesinin tahkikata ilişkin bir işlem yapması hâlinde tahkikat sona erinceye kadar da ıslah yapılabileceği 

hususu eklenmiştir.  

 

16- Toplu Mahkemelerde Tahkikat 

 

HMK’nın 5. bölümüne, 6. ayırımdan sonra gelmek üzere “Toplu Mahkemelerde Tahkikat” başlıklı 7. ayırım 

ile aşağıdaki madde eklenmiştir. 

 

“Toplu mahkemelerde tahkikat 

 

MADDE 183/A – (1) Dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra talep edilen delil tespiti, ihtiyati haciz 

ve ihtiyati tedbir gibi geçici hukuki koruma tedbirleri de dâhil olmak üzere toplu mahkemenin görevine giren 

dava ve işlerde tüm yargılama aşamaları heyet tarafından yerine getirilir ve karara bağlanır. 

 

(2) Heyet, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, iş veya davanın özelliğine göre tahkikatın, 

tahkikat hâkimi olarak görevlendirilen bir üye tarafından yapılmasına karar verebilir. 
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(3) Tahkikatın heyetçe yürütüldüğü iş veya davalarda mahkeme başkanı, belirli bazı tahkikat işlemlerini 

yapmak üzere, üyelerden birini naip hâkim olarak görevlendirebilir. 

 

(4) Mahkeme başkanı, mahkemenin uyumlu, verimli ve düzenli çalışmasını sağlar ve bu yolda uygun göreceği 

önlemleri alır.” 

 

17- Sözlü Yargılama 

 

HMK’nın 186. Maddesine getirilen değişiklik ile, tahkikatın bittiğinin tefhim edilmesi üzerine aynı 

duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği ve taraflardan birinin talebi ile duruşmanın iki haftadan az olmamak 

üzere ertelenebileceği, hazır bulunsun veya bulunmasın sözlü yargılama için taraflara davetiye 

gönderilmeyeceği düzenlenmiştir. 

 

İlgili maddenin, tarafların son sözlerine dair ikinci fıkrasına ise 150. Madde hükmünün saklı olduğu hususu 

eklenmiştir.  

 

18- Ticari Defterler 

 

222. madde hükmünde yer alan “diğer tarafın ticari defterinde ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi” ibaresi 

“diğer tarafın ticari defterini ibraz etmemesi” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca, diğer tarafın ikinci fıkrada 

yazılan şartlara uygun olarak tutulan ticari defterlerinin, ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi halinde ticari 

defterlerin sahibi lehine delil olarak kullanılamayacağı hususu da ilgili hükme eklenmiştir. 

 

19- Bilirkişi Raporuna İtiraz 

 

HMK’nın 281. maddesinde yapılan değişiklikle, bilirkişi raporuna yöneltilecek eksiklerin tamamlanması, 

bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanması gibi taleplerin hazırlanmasının çok zor veya imkânsız olması ya 

da özel yahut teknik bir çalışmayı gerektirmesi hâlinde taraflara, sürenin bitiminden itibaren işlemeye 

başlamak, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre verilebilecektir. 

 

20- Hükmün Tamamlanması 

 

HMK’nın 305. maddesinden sonra gelmek üzere, 305/A maddesi eklenmiş ve getirilen bu değişiklik ile 

taraflara, nihai kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde, yargılamada ileri sürülmesine veya kendiliğinden 

hükme geçirilmesi gerekli olmasına rağmen hakkında tamamen veya kısmen karar verilmeyen hususlara 

ilişkin olarak ek karar talebinde bulunabilme hakkı verilmiştir. Ayrıca taraflar bu karara karşı kanun yoluna 

başvurabileceklerdir.  

 

21- Tavzih Talebi ve Usulü 

 

“Tavzih talebi ve usulü” şeklindeki 306. Madde başlığı “Tavzih ve tamamlama talebi ve usulü” olarak 

değiştirilmiş ve madde metnine tamamlamaya dair hususlar eklenmiştir.  

 

 

22- Feragat, Kabul ve Sulh 

 

HMK’nın feragat ve kabule ilişkin 310. maddesi ile sulhe ilişkin 314. maddesine, 2. ve 3. fıkralar olmak 

üzere, sulh, feragat veya kabulün, hükmün verilmesinden sonra yapılması halinde, kanun yoluna 

başvurulmuşsa dahi, dosyanın kanun yolu incelemesine gönderilmeden ilk derece mahkemesi veya bölge 

adliye mahkemesince ek karar verileceği ile sulh, feragat veya kabulün, dosyanın temyiz incelemesine 
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gönderilmesinden sonra yapılması halinde, Yargıtay’ın inceleme yapmaksızın dosyayı bu hususlarda ek karar 

verilmek üzere hükmü veren mahkemeye göndereceği hususları eklenmiştir. 

 

23- İstinaf Kapsamındaki Değişiklikler 

 

İstinaf Yoluna Başvurulabilen Kararlar 

 

HMK’nın 341. Maddesinde sayılan istinaf yoluna başvurulabilen kararlara, karşı tarafın yüzüne karşı verilen 

ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları ile karşı tarafın yokluğunda verilen ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz 

kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine verilen kararlar da eklenmiştir.  

 

Bölge Adliye Mahkemesince Duruşma Yapılmadan Verilecek Kararlar 

 

353. maddede yapılan değişiklik ile, bölge adliye mahkemesince duruşma yapılmaksızın verilecek kararlara 

ilişkin olarak, mahkemenin, uyuşmazlığın çözümünde etkili olabilecek ölçüde önemli delillerin toplamamış 

veya değerlendirmemiş olması ya da talebin önemli bir kısmı hakkında karar vermemiş olması halinde bölge 

adliye mahkemesinin dosyanın esasını incelemeden ilgili kararı kaldırabileceği, davanın yeniden görülmesi 

için dosyanın kararı veren mahkemeye veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği başka bir yer 

mahkemesine ya da görevli ve yetkili mahkemeye gönderilmesine kesin olarak karar vereceği düzenlenmiştir. 

İlgili maddeye getirilen diğer bir değişiklik ile birlikte yargılamada eksiklik bulunması ve duruşma 

yapılmaksızın tamamlanmasından sonra bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddine karar 

verebileceği düzenlenmiştir. 

 

Bölge Adliye Mahkemesince Duruşma Yapılarak Verilecek Kararlar 

 

Duruşmalı olarak yapılacak Bölge Adliye Mahkemesi incelemeleri sonucu verilecek kararlara dair HMK’nın 

356. maddesine ise, duruşma sonunda bölge adliye mahkemesinin istinaf başvurusunu esastan reddetmek 

veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurmak dâhil gerekli kararları verebileceği 

hususu eklenmiştir.  

 

Duruşmaya Gelinmemesi ve Giderlerin Ödenmemesi 

 

HMK’nın 358. maddesine, duruşmalı olarak yapılacak Bölge Adliye Mahkemesi incelemelerinde mahkemece 

belirlenen giderlerin ödenmesi için taraflara 2 haftalık kesin süre verileceği ve duruşmaya mazeretsiz olarak 

katılım sağlanmaması veya belirlenen giderlerin süresinde yatırılmaması halinde dosya hakkında mevcut 

duruma göre karar verileceği hususu eklenmiştir.  

 

Bölge Adliye Mahkemesince Verilecek Karar ve Tebliğ 

 

HMK’nın ilgili 359. maddesine, bölge adliye mahkemesinin başvurunun esastan reddi kararında, ileri sürülen 

istinaf sebeplerini özetlemek ve ret sebeplerini açıklamak kaydıyla, kararın hukuk kurallarına uygunluk 

gerekçesini göstermekle yetinebileceği eklenmiş ve ayrıca bölge adliye mahkemesi tarafından verilen 

kararların resen tebliğ edileceği hüküm altına alınmıştır. 

 

Bölge Adliye Mahkemesinin Temyiz Edilemeyen Kararları 

 

HMK’nın 362. maddesine yapılan eklemeyle, kira ilişkisinden doğan davalardan üç aylık kira tutarı temyiz 

sınırının üzerinde olan davalar için temyiz kanun yolunun açık olduğu düzenlenmiş ve ayrıca duruşma 

yapılmadan verilecek kararları düzenleyen 353. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında verilen kararlar 

da temyiz edilemeyecek kararlar olarak ilgili maddeye eklenmiştir.  
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24- İhtiyati Tedbir Kapsamındaki Değişiklikler 

 

HMK’nın 391. maddesinin 3. fıkrasına getirilen değişiklik ile ihtiyati tedbir talebinin reddi kararının gerekçeli 

olarak verileceği eklenmiş ve ilgili kararın taraflardan birinin yüzüne karşı verilmesi halinde de karara karşı 

kanun yoluna başvurulabileceği hüküm altına alınmıştır.  

 

393. maddede yapılan değişiklik ile, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının, kararın verildiği tarihten 

itibaren 1 hafta içinde talep edilmesi gerektiğine dair düzenleme değiştirilerek, kararın, tedbir talep eden 

tarafa tebliğinden veya tefhiminden itibaren 1 hafta içinde uygulanmasının talep edilmesi gerektiği şeklinde 

düzenlenmiştir.   

 

HMK’nın 394. maddesinde ise, ihtiyati tedbir kararına karşı yapılacak olan itirazların, esas hakkında dava 

açıldıktan sonra, bu davaya bakmakta olan mahkemece karar verileceği düzenlenmiştir.  

 

398. maddede yapılan değişikler ile; 

 

− İhtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymayan veya tedbir kararına aykırı davranan 

kimse, ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içinde şikâyet edilmesi üzerine, 6 aya kadar disiplin 

hapsi ile cezalandırılacağı, 

− Yargılama sonunda şikâyet olunanın ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin emre uymadığı 

veya tedbir kararına aykırı davrandığı tespit edilirse, disiplin hapsi ile cezalandırılacağına; aksi 

takdirde şikâyetin reddine karar verileceği, 

− Tarafların, kararın tefhim veya tebliğinden itibaren 1 hafta içinde karara itiraz edebileceği, 

− İtiraz merciinin 1 hafta içerisinde karar vereceği, itirazı yerine görürse işin esası hakkında karar 

vereceği ve kararın kesin olduğu, 

− Tedbir kararına aykırı davranışın sona ermesi veya tedbir kararının gereğinin yerine getirilmesi ya da 

şikâyetten vazgeçilmesi hâlinde, dava ve bütün sonuçlarıyla beraber cezanın düşeceği, 

− Disiplin hapsine ilişkin kararın, kesinleştiği tarihten itibaren 2 yıl geçtikten sonra yerine 

getirilemeyeceği düzenlenmiştir.  

 

25-  Delil Tespiti 

 

HMK’nın 402. maddesine delil tespiti yapıldıktan sonra tespit tutanağı ve varsa bilirkişi raporunun taraflara 

resen tebliğ edileceği hususu eklenmiştir. 

 

26- Hakem Kararı 

 

HMK’nın “Tahkim” kısmı altında hakem ücretinin düzenlendiği 440. maddesine getirilen değişiklik ile, 

hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halinde aksine anlaşma olmadıkça ek ücret 

ödenmeyeceği hususu eklenmiştir. 

 

B. 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNUNA (“İİK”) GETİRİLEN DEĞİŞİKLİLER 

 

1- Elektronik İşlemler 

 

İİK’nın 8/a maddesinde yer alan “veya sorgulanmasını talep edebilir ifadesi” hükümden çıkarılarak, 

alacaklının UYAP sistemi üzerinden dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak ve alacağını elli kuruş 

karşılığında sorgulayabileceği düzenlenmiştir. Bu değişiklik doğrultusunda, İİK’nın “Talep Müddeti” başlıklı 

78. maddesinde de düzenlemeler yapılmıştır.  
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2- İhtiyati Haciz Kararı 

 

İİK’nın 258. maddesinin 3. fıkrasında yapılan değişiklik ile, ihtiyati haciz talebinin reddi kararının gerekçeli 

olarak verileceği, yüzüne karşı aleyhinde ihtiyati haciz kararı verilen taraf da dahil olmak üzere bu karara 

karşı istinaf yoluna başvurulabileceği düzenlenmiştir.  

 

C. ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ İLE BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN 

KURULUŞ, GÖREV VE YETKİLERİ HAKKINDA KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 

 

Hukuk mahkemelerinin kuruluşuna dair 5. maddede yer alan “üç yüz bin” ibaresi “beş yüz bin” şeklinde 

değiştirilmiş ve hükme, tahkim şartına ilişkin itirazlar, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile 

yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalarda mahkeme başkanının, belirli bazı tahkikat 

işlemlerini yapmak üzere üyelerden birini naip hâkim olarak görevlendirebileceği hususu eklenmiştir. 

 

D. 5684 SAYILI SİGORTACILIK KANUNU DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

İlgili Kanun’a getirilen ek madde 6 uyarınca, sigortacılık yapan kurum veya kuruluşlardan ya da hesaptan 

talep edilecek tazminat alacağının ancak alacaklı tarafından bizzat, alacaklının kanuni temsilcisi veya kanuni 

temsilcinin bizzat vekâlet verdiği avukat vasıtasıyla, alacaklının bizzat vekâlet verdiği eşi, çocukları, annesi, 

babası, kardeşleri veya avukatı vasıtasıyla takip edilebileceği ile tazminat alacağının, sadece hak sahibine 

veya avukatına ödeneceği ve birinci fıkrada belirtilen kişiler de dâhil olmak üzere hiç kimseye 

devredilemeyeceği hususları düzenlenmiştir.  

 

E. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU DEĞİŞİKLİKLİĞİ 

 

İlgili Kanun’un “Ticari davalar, çekişmesiz yargı işleri ve delilleri” başlıklı 4. Maddesinde yer alan “yüz bin” 

ifadesi, “beş yüz bin” olarak değiştirilmiş ve bu miktarı geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulünün 

uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

F. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (“TKHK”) 

DEĞİŞİKLİKLERİ 

 

İlgili Kanun’a 73/A “Dava şartı olarak arabuluculuk” maddesi eklenerek, maddede sayılanlar dışındaki 

davalara ilişkin dava şartı olarak arabuluculuğa başvurma zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre maddede 

belirtilen; 

 

− Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan uyuşmazlıklar, 

− Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar, 

− 73. maddenin 6. Fıkrasında belirtilen davalar, 

− 74. maddede belirtilen davalar, 

− Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından doğan uyuşmazlıklar haricinde, dava 

açılmadan önce arabuluculuk şartı yerine getirilmek zorundadır.  

 

Saygılarımızla,  

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu  

 
*Bültenimizde yer verilen açıklamalar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükte olan mevzuatı ve ilgili resmi mercilerin 

kamuya yaptığı bilgilendirmeler esas alınarak hazırlanmış olup, tereddütlü hususlarda nihai işlemler gerçekleştirilmeden 

evvel tarafımızdan görüş ve destek alınmasını tavsiye ederiz. Aksi takdirde, burada yer verilen açıklamalar temel 

alınarak yapılacak işlemler ve bunların sonuçlarıyla ilgili olarak Avukatlık Büromuz sorumlu tutulamaz. 
 


