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 Kesin süre  
 MADDE 94- (1) Kanunun belirlediği süreler 

kesindir.  
 (2) Hâkim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna 

karar verebilir. Aksi hâlde, belirlenen süreyi 
geçirmiş olan taraf yeniden süre isteyebilir. 
Bu şekilde verilecek ikinci süre kesindir ve 
yeniden süre verilemez.  

 (3) Kesin süre içinde yapılması gereken 
işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi 
yapma hakkı ortadan kalkar. 

 Kesin süre  

 MADDE 94- (1) Kanunun belirlediği süreler 
kesindir.  

 (2) Hâkim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna 
karar verebilir. Bu taktirde hakim, tayin 
ettiği kesin süreye konu olan işlemi hiçbir 
duraksamaya yer vermeyecek şekilde 
açıklar ve süreye uyulmamasının hukuki 
sonuçlarını açıkça tutanağa geçirerek ihtar 
eder. Kesin olduğu belirtilmeyen süreyi 
geçirmiş olan taraf yeniden süre 
isteyebilir; bu şekilde verilecek ikinci süre 
kesindir ve yeniden süre verilemez.  

 (3) Kesin süre içinde yapılması gereken 
işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi 
yapma hakkı ortadan kalkar. 



 Belirsiz alacak ve tespit davası  

 MADDE 107– (1) Davanın açıldığı tarihte 
alacağın miktarını yahut değerini tam ve 
kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden 
beklenemeyeceği veya bunun imkânsız 
olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve 
asgari bir miktar ya da değeri belirtmek 
suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.  

 (2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat 
sonucu alacağın miktarı veya değerinin 
tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin 
mümkün olduğu anda davacı, iddianın 
genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın 
davanın başında belirtmiş olduğu talebini 
artırabilir.  

 (3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği 
hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu 
durumda hukuki yararın var olduğu kabul 
edilir. 

 Belirsiz alacak davası  

 MADDE 107– (1) Davanın açıldığı tarihte 
alacağın miktarını yahut değerini tam ve 
kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden 
beklenemeyeceği veya bunun imkânsız 
olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve 
asgari bir miktar ya da değeri belirtmek 
suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.  

 (2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat 
sonucu alacağın miktarı veya değerinin 
tam ve kesin olarak belirlenebilmesi 
mümkün olduğunda, hâkim tarafından 
tahkikat sona ermeden verilecek iki 
haftalık kesin süre içinde davacı, iddianın 
genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın 
talebini tam ve kesin olarak belirleyebilir. 
Aksi takdirde dava, talep sonucunda 
belirtilen miktar veya değer üzerinden 
görülüp karara bağlanır.  



 Konusu  

 MADDE 116- (1) İlk itirazlar 
aşağıdakilerden ibarettir:  

 a) Kesin yetki kuralının bulunmadığı 
hâllerde yetki itirazı.  

 b) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla 
çözümlenmesi gerektiği itirazı.  

 c) İş bölümü itirazı. 

 Konusu  

 MADDE 116- (1) İlk itirazlar 
aşağıdakilerden ibarettir:  

 a) Kesin yetki kuralının bulunmadığı 
hâllerde yetki itirazı.  

 b) Uyuşmazlığın tahkim yoluyla 
çözümlenmesi gerektiği itirazı.  



 Ön inceleme duruşmasına davet  

 MADDE 139- (1) Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı 

verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen 

incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir 

duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. 

Çıkarılacak davetiyede, duruşma davetiyesine ve 

sonuçlarına ilişkin diğer hususlar yanında, 

taraflara sulh için gerekli hazırlığı yapmaları, 

duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve 

yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, 

gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere 

itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun 

muvafakati olmadan iddia ve savunmasını 

genişletebileceği yahut değiştirebileceği ayrıca ihtar 

edilir. 

 Ön inceleme duruşmasına davet  

 MADDE 139- (1) Mahkeme, dilekçelerin karşılıklı 
verilmesinden ve yukarıdaki maddelerde belirtilen 
incelemeyi tamamladıktan sonra, ön inceleme için bir 
duruşma günü tespit ederek taraflara bildirir. 
Çıkarılacak davetiyede aşağıdaki hususlar ihtar 
edilir:  

 a) Duruşma davetiyesine ve sonuçlarına ilişkin 
diğer hususlar.  

 b) Tarafların sulh için gerekli hazırlığı yapmaları.  

 c) Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve 
yargılamaya devam etmek istemesi durumunda 
gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere 
itiraz edemeyeceği.  

 ç) 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. 



 Ön inceleme duruşması  

 MADDE 140- (1) Hâkim, ön inceleme duruşmasında, 
dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek 
için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, tarafların 
iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve 
anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder.  

 (2) Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, 
tarafları sulhe veya arabuluculuğa teşvik eder; bu 
konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya 
mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder.  

 (3) Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh 
veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp 
almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları 
hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. 
Bu tutanağın altı, duruşmada hazır bulunan taraflarca 
imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle 
yürütülür.  

 (4) Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan 
hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma 
günü tayin edilir.  

 (5) Ön inceleme duruşmasında, taraflara 
dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz 
sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya 
başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi 
amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki 
haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin 
süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi hâlinde, o 
delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar 
verilir  

 Ön inceleme duruşması  

 MADDE 140- (1) Hâkim, ön inceleme duruşmasında, 
dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek 
için gerekli görürse tarafları dinler; daha sonra, 
tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, 
anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit 
eder.  

 (2) Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hâkim, 
tarafları sulh ve arabuluculuğun esasları, süreci ve 
hukuki sonuçları hakkında aydınlatarak sulhe ve 
arabuluculuğa teşvik eder; bu konuda sonuç alınacağı 
kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni 
bir duruşma günü tayin eder.  

 (3) Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh 
veya arabuluculuk faaliyetinden bir sonuç alıp 
almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde 
anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu 
tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı, duruşmada 
hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak 
esas alınmak suretiyle yürütülür.  

 (4) Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu 
olan hâllerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir 
duruşma günü tayin edilir.  

 (5) 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 verilir.  



 İddia ve savunmanın genişletilmesi veya 
değiştirilmesi  

 MADDE 141- (1) Taraflar, cevaba cevap ve 
ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön 
inceleme aşamasında ise ancak karşı 
tarafın açık muvafakati ile iddia veya 
savunmalarını genişletebilir yahut 
değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına 
taraflardan biri mazeretsiz olarak 
gelmezse, gelen taraf onun muvafakati 
aranmaksızın iddia veya savunmasını 
genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön 
inceleme aşamasının tamamlanmasından 
sonra iddia veya savunma genişletilemez 
yahut değiştirilemez.  

 (2) İddia ve savunmanın genişletilip 
değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın 
açık muvafakati hükümleri saklıdır. 

 İddia ve savunmanın genişletilmesi veya 
değiştirilmesi  

 MADDE 141- (1) Taraflar, cevaba cevap ve 
ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe iddia 
veya savunmalarını genişletebilir yahut 
değiştirebilirler. Dilekçelerin karşılıklı 
verilmesinden sonra iddia veya savunma 
genişletilemez yahut değiştirilemez.  

 (2) İddia ve savunmanın genişletilip 
değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın 
açık muvafakati hükümleri saklıdır. 



 Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası  
 MADDE 149- (1) Mahkeme, tarafların rızası olmak 
şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses 
ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden 
duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri 
yapabilmelerine izin verebilir.  

 (2) Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme; 
tanığın, bilirkişinin, uzmanın veya bir tarafın 
dinlenilmesi esnasında başka bir yerde 
bulunmalarına izin verebilir. Dinleme, ses ve 
görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna 
nakledilir. 

 Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla veya başka 
yerde duruşma icrası  

 MADDE 149- (1) Mahkeme, taraflardan birinin 
talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı 
anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları 
yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri 
yapabilmelerine karar verebilir.  

 (2) Mahkeme resen veya taraflardan birinin talebi 
üzerine ; tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı 
anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla 
bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilir.  

 (3) Mahkeme, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin, aynı anda 
ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları 
yerden dinlenilmesine resen karar verebilir.  

 (4) Mahkeme, fiili 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 verebilir.  

 (5) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle belirlenir. 



 Islahın zamanı ve şekli  
 MADDE 177- (1) Islah, tahkikatın sona 

ermesine kadar yapılabilir.  
 (2) Islah, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. 

Karşı taraf duruşmada hazır değilse veya 
ıslah talebi duruşma dışında yapılıyorsa, bu 
yazılı talep veya tutanak örneği, haber 
vermek amacıyla karşı tarafa bildirilir. 

 Islahın zamanı ve şekli  
 MADDE 177- (1) Islah, tahkikatın sona 

ermesine kadar yapılabilir.  
 (2) Yargıtayın 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 yapılabilir. Ancak bozma 
kararına uymakla ortaya çıkan hukuki 
durum ortadan kaldırılamaz.  

 (3) Islah, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. 
Karşı taraf duruşmada hazır değilse veya 
ıslah talebi duruşma dışında yapılıyorsa, bu 
yazılı talep veya tutanak örneği, haber 
vermek amacıyla karşı tarafa bildirilir.  



 Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması  
 MADDE 222 - (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların 

ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan 
birinin talebi üzerine karar verebilir.  

 (2) Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul 
edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun 
olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve 
defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır.  

 (3) İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan 
ticari defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil 
olarak kabul edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara 
uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların 
bunlara aykırı olmaması veya ilgili hususta hiç bir kayıt 
içermemesi yahut defter kayıtlarının aksinin senet veya 
diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması gerekir. Bu 
şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve 
aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz.  

 (4) Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği 
kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi 
aleyhine delil olur.  

 (5) Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer 
tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini 
belirtir; ancak, karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, 
ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır.  

 Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması  
 MADDE 222 - (1) Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari 

defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi 
üzerine karar verebilir.  

 (2) Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul 
edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak 
tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter 
kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır.  

 (3) İkinci fıkrada belirtilen şartlara uygun olarak tutulan ticari 
defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak kabul 
edilebilmesi için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak 
tutulmuş ticari defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması 
veya diğer tarafın ticari defterini ibraz etmemesi yahut defter 
kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle 
ispatlanmamış olması gerekir. Diğer tarafın ikinci fıkrada 
yazılan şartlara uygun olarak tutulan ticari defterlerinin, 
ilgili hususta hiçbir kayıt içermemesi halinde ticari defterler, 
sahibi lehine delil olarak kullanılamaz. Bu şartlara uygun 
olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve aleyhine olan kayıtlar 
birbirinden ayrılamaz.  

 (4) Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar 
birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil 
olur.  

 (5) Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın 
ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak, 
karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf 
iddiasını ispat etmiş sayılır. 



 Bilirkişi raporuna itiraz  

 MADDE 281- (1) Taraflar, bilirkişi raporunun, 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta 
içinde, raporda eksik gördükleri hususların, 
bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren 
hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama 
yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi 
atanmasını mahkemeden talep edebilirler.  

 (2) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut 
belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa 
kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni 
sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği 
gibi, tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak 
açıklamalarda bulunmasını da kendiliğinden 
isteyebilir.  

 (3) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli 
görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, 
tekrar inceleme de yaptırabilir.  

 Bilirkişi raporuna itiraz  

 MADDE 281- (1) Taraflar, bilirkişi raporunun, 
kendilerine tebliği tarihinden itibaren iki hafta içinde, 
raporda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye 
tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar 
hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının 
sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını 
mahkemeden talep edebilirler. Bilirkişi raporuna 
karşı talebin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor 
veya imkansız olması ya da özel yahut teknik bir 
çalışmayı gerektirmesi halinde yine bu süre içinde 
mahkemeye başvuran tarafa, sürenin bitiminden 
itibaren işlemeye başlamak, bir defaya mahsus 
olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek süre 
verilebilir.  

 (2) Mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut 
belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa 
kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden, yeni 
sorular düzenlemek suretiyle ek rapor alabileceği gibi, 
tayin edeceği duruşmada, sözlü olarak açıklamalarda 
bulunmasını da kendiliğinden isteyebilir.  

 (3) Mahkeme, gerçeğin ortaya çıkması için gerekli 
görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, 
tekrar inceleme de yaptırabilir. 



 BU MADDE 
YÜRÜLÜKTEKİ KANUN 
METNİNDE 
DÜZENLENMEMİŞ OLUP 
ANILAN KANUN TEKLİFİ 
İLE KANUN METNİNE 
305.MADDEDEN SONRA 
GELMEK ÜZERE 
EKLENMİŞTİR.  

 Hükmün tamamlanması  

 MADDE 305/A - (1) Taraflardan 
her biri, nihai kararın 
tebliğinden itibaren bir ay içinde, 
yargılamada ileri sürülmesine 
veya kendiliğinden hükme 
geçirilmesi gerekli olmasına 
rağmen hakkında tamamen veya 
kısmen karar verilmeyen 
hususlarda, ek karar verilmesini 
isteyebilir. Bu karara karşı 
kanun yoluna başvurulabilir.  



 Feragat ve kabulün zamanı  

 MADDE 310- (1) Feragat ve kabul, hüküm 
kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. 

 Feragat ve kabulün zamanı  

 MADDE 310- (1) Feragat ve kabul, hüküm 
kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir.  

 (2) Feragat veya kabul, hükmün 
verilmesinden sonra yapılmışsa, taraflarca 
kanun yoluna başvurulmuş olsa dahi, 
dosya kanun yolu incelemesine 
gönderilmez ve ilk derece mahkemesi veya 
bölge adliye mahkemesince feragat veya 
kabul doğrultusunda ek karar verilir.  

 (3) Feragat veya kabul, dosyanın temyiz 
incelemesine gönderilmesinden sonra 
yapılmışsa, Yargıtay temyiz incelemesi 
yapmaksızın dosyayı feragat veya kabul 
hususunda ek karar verilmek üzere hükmü 
veren mahkemeye gönderir. 



 İhtiyati tedbir kararının uygulanması  

 MADDE 393- (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanması, 
verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek 
zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa 
dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar.  

 (2) Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin 
yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da 
hakkın bulunduğu yer icra dairesinden talep edilir. 
Mahkeme, kararında belirtmek suretiyle, tedbirin 
uygulanmasında, yazı işleri müdürünü de görevlendirebilir.  

 (3) İhtiyati tedbir kararının uygulanması için, gerekirse zor 
kullanılabilir. Zor kullanmak hususunda, bütün kolluk 
kuvvetleri ve köylerde muhtarlar, uygulamayı 
gerçekleştirecek memurun yazılı başvurusu üzerine, 
kendisine yardım etmek ve emirlerine uymakla 
yükümlüdürler.  

 (4) İhtiyati tedbiri uygulayan memur, bir tutanak düzenler. 
Bu tutanakta, tedbir konusu ve bulunduğu yer gösterilir; 
tedbir konusu ile ilgili her türlü iddia bu tutanağa geçirilir. 
Tedbiri uygulayan memur, bu tutanağın bir örneğini tedbir 
sırasında hazır bulunmayan taraflara ve duruma göre 
üçüncü kişiye tebliğ eder.  

 (5) İhtiyati tedbir kararları hakkında kanun yoluna 
başvurulması hâlinde, tedbire ilişkin dosya ve delillerin 
sadece örnekleri ilgili mahkemeye gönderilir.  

 İhtiyati tedbir kararının uygulanması  

 MADDE 393- (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanması, bu 
kararın, tedbir isteyen tarafa tefhim veya tebliğinden 
itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi 
hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir 
kararı kendiliğinden kalkar.  

 (2) Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin 
yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da 
hakkın bulunduğu yer icra dairesinden talep edilir. 
Mahkeme, kararında belirtmek suretiyle, tedbirin 
uygulanmasında, yazı işleri müdürünü de görevlendirebilir.  

 (3) İhtiyati tedbir kararının uygulanması için, gerekirse zor 
kullanılabilir. Zor kullanmak hususunda, bütün kolluk 
kuvvetleri ve köylerde muhtarlar, uygulamayı 
gerçekleştirecek memurun yazılı başvurusu üzerine, 
kendisine yardım etmek ve emirlerine uymakla 
yükümlüdürler.  

 (4) İhtiyati tedbiri uygulayan memur, bir tutanak düzenler. 
Bu tutanakta, tedbir konusu ve bulunduğu yer gösterilir; 
tedbir konusu ile ilgili her türlü iddia bu tutanağa geçirilir. 
Tedbiri uygulayan memur, bu tutanağın bir örneğini tedbir 
sırasında hazır bulunmayan taraflara ve duruma göre 
üçüncü kişiye tebliğ eder.  

 (5) İhtiyati tedbir kararları hakkında kanun yoluna 
başvurulması hâlinde, tedbire ilişkin dosya ve delillerin 
sadece örnekleri ilgili mahkemeye gönderilir. 



 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkında Kanun’a 73 üncü 
maddesinden sonra gelmek üzere yandaki 
madde eklenmiştir. 

 Dava şartı olarak arabuluculuk 

 MADDE 73/A – (1) Tüketici mahkemelerinde görülen 
uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya 
başvurulmuş olması dava şartıdır. Şu kadar ki, aşağıda 
belirtilen hususlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin 
hükümler uygulanmaz: 

 a) Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında olan 
uyuşmazlıklar 

 b) Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar 

 c) 73 üncü maddenin altıncı fıkrasında belirtilen davalar 

 ç) 74 üncü maddede belirtilen davalar 

 d) Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından 
doğan uyuşmazlıklar 

 (2) 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında 
Arabuluculuk Kanununun 18/A maddesinin onbirinci fıkrası 
tüketici aleyhine uygulanmaz. 

 (3) Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, 
taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya 
tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde 
tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet 
Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde 
arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin 
eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısmına göre iki 
saatlik ücret tutarını geçemez. 

 (4) Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici 
lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı 
Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye 
gelir kaydedilir. 

 



 6502 sayılı Kanuna yandaki geçici 
madde eklenmiştir. 

 GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu 
Kanunun dava şartı olarak 
arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu 
hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih 
itibarıyla ilk derece mahkemeleri ve 
bölge adliye mahkemeleri 
ile Yargıtay’da görülmekte olan 
davalar hakkında uygulanmaz. 
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