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6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 04/02/2011 tarihli ve 27836 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe girmiĢtir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununda kanun yolları; istinaf, temyiz ve yargılamanın iadesi olarak 3
bölüme ayrılmıĢtır. Yeni bir kanun yolu olarak istinaf düzenlenmiĢ, karar düzeltme (tashihi karar) yolu
kaldırılmıĢ, kanun yararına temyiz ise yerini korumuĢtur. Ġlk derece mahkemelerinden verilen nihai
kararlara karĢı istinaf yoluna baĢvurulması öngörülmüĢtür.
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai karara karĢı temyiz yolu
361 inci madde ve devamında düzenlenmiĢtir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 429 uncu
maddesinde yer alan ilk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinin kesin
olarak verdikleri kararlarla, istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeden kesinleĢmiĢ bulunan
kararlara karĢı, yürürlükteki hukuka aykırı bulunduğu ileri sürülerek kanun yararına temyiz konusu
363 üncü maddede yer almıĢtır. Kesin olarak verilen veya kesinleĢmiĢ olan hükümlere karĢı 374 üncü
madde ve devamında yargılamanın iadesi konusu hüküm altına almıĢtır.
Adli Yargı Ġlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin KuruluĢ, Görev ve
Yetkileri Hakkındaki 5236 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesi uyarınca Bölge Adliye
Mahkemelerinin Resmi Gazetede ilan edilecek göreve baĢlama tarihine kadar temyize iliĢkin kararlar
Yargıtay tarafından sonuçlandırılacaktır.
Kanunun 367 nci maddesinin ikinci fıkrasında “KiĢiler hukuku, aile hukuku ve taĢınmaz mal ile
ilgili ayni haklara iliĢkin kararlar kesinleĢmedikçe yerine getirilemez.” hükmü yerini korumuĢtur.
Kanunda “Süreler” kısmı 90 ilâ 94 üncü maddeler arasında düzenlenmiĢtir. Temyiz için kullanılacak
süre, ilk derece mahkemelerinin vermiĢ oldukları kararlarda iki haftadır. Buna göre; pazartesi günü
baĢlayan bir haftalık süre, biteceği haftanın pazartesi günü tatil saatinde; ay olarak öngörülmüĢ
sürelerde, ayın birinci günü baĢlayan süre biteceği ayın birinci günü tatil saatinde; otuzbir aralık günü
baĢlayan iki aylık süre ise Ģubat ayının son günü tatil saatinde bitecektir.
Ergin kılınma, ad ve soyadın değiĢtirilmesi, henüz evlenme yaĢında olmayanların evlenmesine
izin verme, yeniden evlenmede bekleme süresinin hakim tarafından kaldırılması, velayetin
kaldırılması gibi davalar 382 nci maddeye göre çekiĢmesiz yargı içinde düzenlenmiĢtir. ÇekiĢmesiz
yargı iĢlerinde verilen kararlara karĢı hukuki yararı bulunan ilgililer, özel kanuni düzenlemeler saklı
kalmak kaydıyla, kararın öğrenilmesinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna baĢvurabileceklerdir.
Söz konusu düzenlemede çekiĢmesiz yargı iĢlerinde aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece Sulh
Hukuk Mahkemesi görevli kılınmıĢtır. Ancak; 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 36 ncı
maddesinin (a) bendi uyarınca nüfus kayıtlarına iliĢkin düzeltme davaları Asliye Hukuk
Mahkemesinde açılacaktır.
Hukuk Muhakemeleri Kanununda belge kavramıyla senet kavramı birbirinden ayrılmıĢtır.

Örneğin elektronik ortamdaki veriler doğrudan senet olmamakla birlikte belgedir. Güvenli
elektronik imza ile oluĢturulan belgeler doğrudan senet olmamakla birlikte senet kuvvetinde olacaktır.
Ayrıca; “Son Hükümler” kısmında yer alan 445 inci maddenin üçüncü fıkrasında “Elektronik
ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu
belirtilerek hâkim veya görevlendirdiği yazı iĢleri müdürü tarafından imzalanır ve mühürlenir.” hükmü
yer almıĢtır.
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