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MEDENİ USÛL HUKUKU VİZE 

 

1. ÜNİTE 

 
***toplum halinde yaşayanların oluşturduğu en basit ve küçük topluluk (aile),en örgütlü ve büyük 

topluluk ise (devlet) 

 

***bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından ön görülen yaptırım 

(müeyyide) 

 

***kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini eşitlik ve irade serberti esasına göre düzenleyen hukuk 
kuralları (özel hukuk) 

 

***özel hukuk alanına dahil maddi hukuk normlarının uygulanması bakımından müeyyideye karar 
verme sürecini düzenleyen kurallar bütününe (medeni usul hukuku) 

 

***bir hakkın varlığı kapsamı ve sonuçları hakkında meydana gelen ve taraflarca sulh olmak suretiyle 
veya diğer barışçıl yollarla çözülmesi mümkün olmayan anlaşmazlık (uyuşmazlık) 

 

***türk hukukunda 7 yargı kolu (anayasa yargısı,adli yargı,idari yargı, askeri yargı, hesap 
yargısı,uyuşmazlık yargısı,seçim yargısı) 

 

***anayasamıza göre yüksek mahkemeler (anayasa mahkemesi, Yargıtay, danıştay,askeri 
Yargıtay, askeri yüksek idare mahkemesi,uyuşmazlık mahkemesi) 

 

***adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri, genel mahkemeler (sulh hukuk, asliye hukuk 

mahkemeleri) 

 

***adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri,özel mahkemeler(aile,icra,iş,kadastro,tüketici,asliye 

ticaret,fikri ve sinai haklar hukuk mahkemeleri) 

 

***medeni usul hukukunun en önemli ve en öncelikli amacı (davaların karara bağlanması sürecinin 
tabi olduğu kuralları düzenlemek, bu yolla belirlilik sağlamak ve keyfiyetin önüne geçmek) 

 

***adli yargı açısından, istinaf derecesinde yer alan mahkemelerin görev ve yetkilerini düzenleyen 
kanun (5235 sayılı adli yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye mahkemelerinin kuruluş,görev ve 
yetkileri hakkında kanun) 

 

***medeni usul hukuku bakımından hak sahibi kişinin uyuşmazlık konusu olan hakkını talep 
etmemekte,karşı taraf ile sulh olmak veya uzlaşmak suretiyle ya da hakkından feragat ederek 
davayı sonlandırmak konusunda serbest olması (tasarruf yetkisi) 

 

***medeni usul hukukunun kanuni dayanağı (hukuk muhakemeleri kanunu) 

 
***anayasanın 142.maddesi gereğince, mahkemelerin kuruluşu,görev ve yetkileri,işleyişi ve 
yargılama usulleri hangisi ile düzenlenir (kanunla) 

 
***bir dava veya talebin mahkeme önüne getirilişinden bunun mahkemece karara bağlanmasına 
kadar olan sürecin yöntem açısından düzenlemesine,verilen kararın kesinleşmesi ile doğurduğu 
sonuçların ortaya konulmasına dair kuralları oluşturan hukuk dalı (medeni usul hukuku) 

 

***devletin teşkilatını,devlet ile bir başka devlet veya devlet ile bireyler arasındaki hukuki ilişkileri 

düzenleyen hukuk kurallarının bütününe (kamu hukuku) 
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***soyut hukuk kurullarının, bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından,somut bir uyuşmazlığın 
giderilmesi amacıyla yargısal usullere uyularak tatbik edilmesi (yargı) 

 

***hukuk kurallarına uyulmaması halinde öngörülen müeyyidelerin uygulanmasına karar verme 

yetkisi (yargı organları) 

 

***genellikle ilk derece verilen nihai kararların hukuka uygun olup olmadığını kontrol eden ve 
böylece ilgili yargı kolu açısından ülkede içtihat birliğinin sağlanması görevini yerine getiren 
mahkemeler (yüksek mahkemeler ) 

 

***bölge adliye mahkemeleri,bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde 
bulundurularak hangi tarafından kurulur (adalet bakanlığı) 

 

***kesin hukuki koruma sağlanıncaya kadar uygulanabilcek ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi 

tedbirlerin genel adı (geçici hukuki koruma) 

 

***bir hukuk kuralının ihlaline tepki olarak gösterilen ve hukuk düzeni tarafından ön görülen cebir 

(müeyyide) 

 

***hakim verdiği karar ile davadan el çekmiyor ve uyuşmazlık çözme faaliyetine devam ediyorsa bu 

tür kararlara ne ad verilir (ara karar) 

 

***adli yargının medeni yargı alanında ilk derecede görev yapan mahkemelerine ne ad verilir (hukuk 

mahkemeleri) 

 

***uyuşmazlıkların niteliği, korunan menfaat ve uygulanan yargılama usulü dikkate alındığında ayrı 
bir yargı kolu olduğundan kabulü kaçınılmaz bulunan yargı (ceza yargısı) 

 

***adli yargı kolunda ilk derece mahkemeleri tarafından verilen,kesinleşmemiş karar ve hükümlerin 
iptal edilmesi veya değiştirilmesi amacıyla yapılan istinaf başvurularını bir üst mahkeme (bölge adliye 
mahkemesi) 

 

***bölge adliye mahkemelerince verilip,verildiği anda kesin olmayan nihai kararların konun yolu 
denetiminin yapılması amacıyla kurulan mahkeme (Yargıtay) 

 

***ilk derece ve bölge adliye mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz incelemesini 

yapmakle görevli yüksek mahkeme (Yargıtay) 

 

***hakların gerçek içeriklerini düzenleyen,medeni hukuk,borçlar hukuku,ticaret hukuku gibi hukuk 
dallarını oluşturan kuralların bütünü (maddi hukuk) 

 

***uyulmaması halinde öngörülen müeyyidelerin uygulanması devletin güvencesine kavuşturulan 

(hukuk kuralları) 

 
***hukuk kurallarına uyulmaması durumunda müeyyidelerin uygulanması hakkında karar vereme 
yetkisi (yargı organları) 

 

***özel hukuk alanındaki maddi hukuk kurallarına uymakla yükümlü olanların,bunu kendiliğinden 
yerine getirmemeleri veya ihlal etmeleri halinde doğabilecek uyuşmazlıklara müdahele etmek üzere 
kurulan yargı örgütünün karar verme sürecini düzenleyen kurallar bütününe (medeni usul hukuku) 
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2. ÜNİTE 

 
*** belirli bir toplumda ve belirli zaman içinde yürürlüğe giren ve yürürlükte bulunan hukuk 
kurallarının bütününü ifade eden kavram (pozitif hukuk) 

 

***pozitif hukuk kapsamında yer alanlar (anayasa kanun tüzük gibi yazılı kuralların yanında,uyulması 
zorunlu örf ve adet kuralları) 

 

***yöntem bilimi olarak da anılan kavram (metodoloji) 

 
***belirli bir alanda çalışan kişilerin,o alana ait bilgileri doğru bir şekilde kullanması ve uygulaması 
için bilmesi gereken metodların bütününü ifade eden kavram (metodoloji) 

 

***adaylık devresinde sürdürülen meslek öncesi eğitim sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı 
olanlar,hakimlik statüsünü kazanabilmek için,mercilerden hangisi tarafından mesleğe kabul 
edilmelidir (HSYK) 

 

***en önemli görevlerinden birisi mahkemede ve mahkeme dışında hakim huzurunda yapılacak 
bütün işlerde hazır bulumak olan kişi (zabıt katibi) 

 

*** anayasanın 2. Maddesinde cumhuriyetin nitelikleri arasında yer verilen hangi unsurun 
gerçekleşmesi için en önemli koşullardan birisi kuvvetler ayrılığıdır (hukuk devleti) 

 

***anayasaya göre hakimler yargı faaliyetlerini yürütürken hangi hususlara göre karar verirler 

(anayasaya,kanununa ve hukuka uygun olarak,kendi vicdani kanaatlerine göre) 

 

***hakimlerin bağımsızlığına ilişkin anayasal düzenlemeler çerçevesinde sözü edilen hususlar,pozitif 

hukukta hangisi ile yer almıştır (2802 sayılı hakim ve savcılar kanunu) 

 

***hakimlerin atanmaları,hakları ve ödevleri,hukuk kurallarından hangisiyle düzenlenmek zorundadır 

(kanunla) 

 

***vesayet organlarından biri olup,bir işin görülmesi veya bir malın idaresi için atanan (kayyımlık), 
kayyımlık türleri ise (temsil ve yönetim kayyımlığı) 

 

***hakimlerin bakamayacağı ve çekilmek zorunda olduğu davalar (aralarında evlilik bağı kalkmış olsa 
bile eşinin davası,kendisi ve eşinin altsoy ve üstsoyunun davaları,nişanlısının davası,kendisi ile 
arasında evlatlık bağı bulanın davası ) 

 

***taraflardan birisince yapılan red talebinin geri çevrilme nedenleri (red talebinin süresi içinde 
yapılmaması,red talebinin davayı uzatmak için yapıldığı açıkça anlaşılıyorsa,red sebebi ve bu 
sebebe ilişkin inandırıcı delillerin olmaması) 

 
***dava açılaması ile birlikte ortaya çıkan usul hukuku ilişkisinin kapsamında yer alanlar 

(davacı,davalı,mahkeme) 

 

***yargılama faaliyetlerinin süjeleri arasında bulunanlar (hakimler,zabıt katipleri,diğer yazı işleri 
görevlileri) 

 

***mahkeme teşkilatı içinde yer alan ve teknik anlamda hükmü verecek olan kişi (hakim) 

 
***hakim huzurunda yapılacak işlemlerin resmi tanığı (zabıt katibi) 

 
***hakimlerin şahsına tanınmış genel bir imtiyaz değil,yargı yetkisinin gereği gibi kullanılabilmesinin 
bir koşunu teşkil etmesi dikkate alınarak, görevle sınırlı olarak tanınmış bir statü (bağımsızlık) 
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***hsyknın yetkileri (atama ve nakletme,kadro dağıtma,yükseltme ve birinci sınıfa ayırma,disiplin 
cezası verme,görevden uzaklaştırma,mesleğe kabul etme,geçici yetki verme) 

 

***medeni yargı açısından hakimlerin tarafsızlığını sağlamaya yönelik müesseseler (hakimin 
yasaklılığı,hakimin reddi) 

 

***kardeş çocukları arasındaki hısımlık (yansoy kan hısımlığı) 

 
***kan hısımlığının bir türü olup,birbirlerinin soyundan gelen kişilerin oluşturduğu hısımlık (üstsoy- 

altsoy hısımlığı) 

 

*** evlenme akdi ile doğan hısımlık (kayın hısımlığı) 

 
***tahkim anlaşması uyarınca,uyuşmazlığı çözmek için görevlendirilen kişi (hakem) 

 
***usul hukuku ilişkisinde bulunan süje (hakim) 

 
***anayasanın 140.maddesine göre hakimlik görevi kimler tarafından yürütülür (meslekten 
hakimlerle) 

 

***yazı işleri görevlerinin yargılama faaliyetlerindeki sorumlukları (yazışma,dosya tutma,arşiv) 

 
***ayrı bir noterlik kurulmamış yerlerde geçici yetkili noter yardımcılı görevini ifa eden (yazı işleri 
müdürü) 

 

***hukuk devleti olabilmek için gerekli unsurlar (mahkemelerin bağımsızlığı,kuvvetler ayrılığı,yasama 
ve yürütme işlemlerinin yargısal denetimi) 

 

***hukuk muhakemeleri kanununa göre karar etki eden yargılama hatası veya eksikliklerin bulunması 
halinde,ilk derece veya bölge adliye mahkemelerinin kararını bozmaya yetkili kurum (temyiz 
incelemesini yapan Yargıtay) 

 

***hakimlik mesleğinde,mesleğe kabul,tayin,terfi,denetim ve disiplin işlerini yürüten bağımsız organ 

(HSYK) 

 

**mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre göre kurulan ve görev yapan kurum 

(HSYK) 

 

***bir dava açılamasıyla birlikte ortaya çıkan usuli ilişkilerin süjeleri (davanın tarafları ve mahkeme) 

 
***mahkemelerde iki tarafınve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını hakimin dikte ettirmesiyle 
tutanağa geçirmekle yükümlü olan görevli (zabıt katibi) 

 
 
3. ÜNİTE 

 
***genel mahkemeler kapsamında yer alan mahkemeler (asliye hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri) 

 
***özel mahkemeler kapsamında yer alan mahkemeler (aile mahkemesi,icra mahkemesi,asliye 
ticaret mahkemesi,iş mahkemesi,fikri ve sinai haklar hukuk mahkemesi,kadastro mahkemesi,tüketici 
mahkemesi) 

 

***medeni yargı kolunda kural olarak görevli mahkeme (asliye hukuk mahkemesi) 
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***medeni yargı kolunda uzmanlık gerektiren bazı uyuşmazlıklara bakmak üzere kurulan mahkemeler 

(özel mahkemeler) 

 

***adalet bakanlığınca,hsyk’nın olumlu görüşü alınarak,her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin 
üzerindeki her ilçede, tek hakimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulan 
mahkeme (aile mahkemesi) 

 

***dava olunan şeyin değerine ve tutarına bakılmaksızın tüm ticari davalara ve ticari nitelikteki 
çekişmesiz yargı işlerine bakan mahkeme (asliye ticaret mahkemeleri) 

 

***5510 sayılı sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunundan kaynaklanan bazı 
uyuşmazlıklar bakımından görevli kılınan mahkeme (iş mahkemesi) 

 

***hangisi bir yandan kadastro mahkemelerinde hukuk muhakemeleri kanunun basit yargılama 
usulüne dair kuralların uygulanmasını ön görmesine rağmen,görülen dava ve işlerin niteliğini 
gözetmek suretiyle özel hükümleri de sevketmiştir (kadastro kanunu) 

 

***tüketici sorunları hakem heyeti,başkan dahil kaç üyeden oluşur (5) 

 
***süresi içinde kanun yoluna müracaat edilmemesi veya kanun yolundan feragat edilmesi üzerine 
kesinleşen karar (görevsizlik kararı) 

 

***görevsizlik kararının kesinleşmesinden itibaren işlemeye başlayan kaç haftalık süre içinde bu 
kararı veren mahkemeye müracaat edilmemesi durumunda,görevsiz mahkemede açılmış bulunan 
davada mahkemenin bu durumu tespit edere, söz konusu davanın açılmamış sayılmasına karar 
vermesi gerekir (2 hafta) 

 

***medeni yargı koluna giren bir uyuşmazlığın bu yargı kolunda kurulmuş bulunan ilk derece 
mahkemelerinden hangisi tarafından bakılacağına ne ad verilir (görev) 

 

***medeni usul hukukunda, medeni yargıya dahil olan bir uyuşmazlığın neredeki ilk derece 
mahkemesinde çözümleneceğini belirtmek üzere kullanılan terim (yetki) 

 

***bölge adliye mahkemeleri hangi merci tarafından kurulur (hsyk’nın olumlu görüşü ile,adaler 
bakanlığınca) 

 
***boşanma ve ayrılık davalarında yetkili olan mahkeme (eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi) 

 
***medeni yargıda ilk derece mahkemeleri (genel ve özel mahkemeler) 

 
***uyuşmazlık hangisini ilgilendiriyorsa, çözüm için kendisine başvuracağımız mahkemeyi adli 
yargının medeni yargı kolu için öngörülmüş bulunan yargı mercileri arasında aramamız gerekecektir 
(özel hukuk) 

 

***bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu dikkate alınarak belirlenen yerlerde,hsyk’nın olumlu 
görüşü alınarak,adalet bakanlığınca kurulan mahkeme (bölge adliye mahkemeleri-ilk derece hüküm 
mahkemeleri) 
***adli yargının en yüksek mahkemesi (Yargıtay) 

 
***usule ilişkin nihai karar (görevsizlik kararı) 

 
***hangisinin görevi genel mahkemelerden önce gelir (özel mahkemeler) 

 
***sulh hukuk mahkemelerinin görevleri dışında kalan ve kanunen özel mahkemelere bırakılmayan 
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her türlü dava ve işlere bakan mahkeme (asliye hukuk mahkemeleri) 
 

***hukuk muhakemeleri kanunun 3.maddesine göre,her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin 
sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine 
yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin davalara bakan mahkeme 
(asliye hukuk mahkemeleri) 

 

***5042 sayılı yeni bitki çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunması hakkındaki kanun ile 5147 sayılı 
entegre devre topografyalarının korunması hakkındaki kanundan kaynaklanan dava ve işlere 
bakmakla görevli mahkeme (fikri ve sinai haklar hukuk mahkemeleri) 

 

***ölen bir kişinin mal varlığını, yani malları,hakları,alacakları ve borçlarından oluşan bütünü ifade 

eden kavram (tereke) 

 

***bir eşya üzerinde söz konusu olan,sahibine eşya üzerinde doğrudan doğruya hakimiyet 
sağlayan,heskese karşı ileri sürülebilen mutlak hak (ayni hak) 

 

***bir şey üzerindeki fiili hakimiyeti ele geçirmiş olmak ve onu kaybetmemiş olmak anlamına gelen 

kavram (zilyetlik) 

 

***sadece eşyadan ve eşyanın sağladığı menfaatlerden yararlanma imkanı sağlayan kavram (irtifak 
hakkı) 

 

***kanun yolu mahkemeleri (bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay) 

 
***Yargıtay kaç ceza dairesinden oluşur (15) 

 
***anayasanın 142. Maddesi ilkelerden hangisini göz önünde bulundurarak,mahkemelerin kuruluşu 
ile görev ve yetkilerinin kanunla belirlenmesini ön görmüştür (tabi hakim ilkesi) 

 

***aksine bir hüküm bulunmadıkça,kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklara bakmakla görevli 

mahkeme(sulh hukuk mahkemesi) 

***aksine bir hüküm bulunmadıkça bütün davaların görülebileceği mahkeme (genel yetkili mahkeme) 

 
***aksine bir hüküm olmadıkça çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme (sulh hukuk mahkemesi) 

 
***bir özel yetki kuralıyla genel yetkili mahkemenin yetkisinin bertaraf edilerek onun yerine sadece 
belli bir yerdeki mahkemenin yetkili tayin edilmesi durumu (kesin yetki kuralı) 

 

*** yerleşim yerinin belirlenmesi bakımından hangi kanun gerçek kişiler ve tüzel kişiler açısından 
farklı esaslar öngörür (türk medeni kanunu) 

 

***hangileri bakımından tescile göre belirlenen merkezlerinin bulunduğu yer, karine olarak yerleşim 
yeri sayılmalıdır (tüzel kişiler) 

 

***bir kişinin hukuka aykırı ve kusurlu eylemiyle,başkasının şahsına ve malına zarar vermesi (haksız 

fiil) 

 

***medeni yargı koluna giren bir uyuşmazlığın neredeki (yer olarak) mahkemede çözüleceği 

(yetki),hangi mahkemede (tür olarak) çözüleceğinin belirlenmesi ise (görev) alanına girer. 
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4. ÜNİTE 

 
***davanın açılmasından hükmün kesinleşmesine kadarki süreçte,yargılanmanın ilerlemesi ve 
sonçlandırılması amacıyla yapılan işlem (usul işlemi) 

 

***usul işlemleri (taraf usul işlemi,mahkeme usul işlemi) 

 
***dava açılmasıyla başlayan usuli ilişkinin taraflarında yer alabilme yetisi anlamındaki kavram (taraf 

ehliyeti-yani davada davalı veya davacı olarak gösterilebilme) 

 

***davada taraf olarak yer alabilme ehliyetleri olanlar (gerçek ve tüzel kişiler) 

 
***medeni hukuktaki tasarruf yetkisinin medeni usul hukukunda karşılığı olan müessese (dava takip 

yetkisi) 

 

***medeni hukukta fiil ehliyetinin medeni usul hukukunda büründüğü şekil (dava ehliyeti) 

 
***somut usuli talebe ilişkin davayı taraf olarak yürütme yetisini ifade eden kavram (dava takip 
yetkisi) 

 

**açılan davanın taraflarından biçimsel olarak yer alan kişilerin maddi hukuk açısından dava konusu 
yapılmış olan hak veya hukuki ilişkinin de tarafı olup olmadıklarını ifade etmek üzere kullanılan 
kavram (sıfat) 

 

***davanın taraflarında birden fazla kişinin yer alması durumu (dava arkadaşlığı) 

 
***hangi dava sonunda, her bir arkadaşı bakımından ayrı ayrı hüküm verebilir (ihtiyari dava 
arkadaşlığı) 

 

***mecburi dava arkadaşlığının türleri( maddi mecburi,şekli mecburi dava arkadaşlığı) 

 
***eğer bir dava konusu olan hak veya borç birden fazla kişi arasında ortak ise ve bu hak yahut borç 
hakkında mahkemenin bütün o kişiler hakkında aynı şekilde ve tek bir karar vermesi gerekiyorsa 
söz konusu olan (maddi mecburi dava arkadaşlığı) 

 

***kanun, dava konusu uyuşmazlığın daha iyi bir şekilde çözümlenmesini ve gerçeğin daha iyi 
ortaya çıkmasını sağlamak için birden fazla kişiye karşı dava açılmasını zorunlu kılma durumu (şekli 
mecburi dava arkadaşlığı) 

 

***görülmekte olan bir davanın tarafları veya çekişmesiz yargı işinin ilgilileri dışında bir başka 
kişinin,yargılanma konusu olan hak veya şey üzerinde kısmen ya da tamamen hak iddia 
ederek,yargılamanın taraflarına karşı aynı mahkemede dava açması (davaya asli müdahale) 

 

***kesin hüküm verilinceye kadar geçen yargılama sürecinde,hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde 
zorlaşması,imkansız hale gelmesi veya gecikmesi sebebiyle,davacı veya davalının hukuki 
durumunda meydana gelebilecek zararları önlemek amacıyla öngörülmüş bir geçici hukuki koruma 
tedbiri (ihtiyati tedbir) 

 

***mahkemenin davaya müdahale talebinin kabulüne karar vermesini sağlayan koşullar (üçüncü 
kişinin bu davada yer almaması,üçüncü kişinin taraf ve dava ehliyetinin haiz olması,hukuki 
yarar,henüz tahkikat aşaması tamamlanmamış bir dava olması) 

 

***ilk derece mahkemesinde, hüküm verilinceye kadar talep edileceği ön görülen (asli müdahale) 
***dava sonunda verilecek olan hükümdenhukuki durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan 3.kisilerin 
taraf sıfatı kazanmaksızın, görülmekte olan bir davaya katılarak kendi hukuki menfaatlerini 
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koruyabilmelerine imkan veren (feri müdahale) 
 

***bir hukuki veya usuli işlemin temsilcisi aracılığıyla yapılmasının genellikle dayandığı nedenler 

(kanuni temsil,iradi temsil) 

 

***tarafların veya onların kanuni temsilcilerinin iradelerine dayanan temsil (iradi temsil,yani davaya 
vekalet) 

 

***mülkiyet veya şahsiyet haklarında olduğu gibi, herkese karşı ileri sürülebilen haklara (mutlak 

haklar) 

 

***hakların gerçek içeriklerini düzenleyen,medeni hukuk,ticaret hukuku gibi hukuk dallarını oluşturan 
kuralların bütünü (maddi hukuk) 

 

***bir amaç üzerine oluşturulmuş kişi ve mal toplulukları tüzel kişilere örnek 

(vakıflar,dernekler,şirketler) 

 

***bir kişinin kendi eylem ve işlemleri ile lehine haklar ve aleyhine borçlar yaratabilmesi yeteneği (fiil 

ehliyeti) 

 

***asliye ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilmiş gerçek veya tüzel kişi (müflis) 

 
***bir borçlunun iflasına karar verilmesi ve iflasın açılmasıyla müflisin haczedilen tüm mal ve 
haklarının oluşturduğu topluluğa (iflas masası) 

 
***borçlunun iflasına karar verildikten sonra,birinci alacaklılar toplantısı tarafından belirlenen adaylar 
arasından icra ma esince seçilen ve iflas masasının tasviyesi için gerekli işlemleri yapmakla görevli 
organ (iflas idaresi) 

 

***mahkemeden talep edilen korunma bakımından yapılan dava ayrımına göre,davalının birşeyi 
yapmaya,vermeye veya yapmamaya mahkum edilmesi talep edilen dava (eda davası) 

 

***bir hukuki durumun kurulması,kaldırılması veya değiştirilmesi için davacının tek taraflı iradesinin 
yeterli olmadığı ve tarafların anlaşmasının mümkün olmadığı durumlarda,söz konusu yenilik doğuran 
hakkın mahkeme aracılığıyla kullanılması için açılan dava (inşai dava) 

 

***mehkemeden talep edilen hukuki korunma bakımından yapılan dava ayrımına göre,bir hukuku 
ilişkinin varlığı,yokluğu veya içeriğinin belirlenmesi konusunda mahkemeden tespit hükmü almak 
amacıyla açılan dava (tespit davası) 

 

***birden fazla kişinin aralarında kanun veya sözleşme gereğince daha önceden mevcut ortaklık 
bağına dayanarak, aynı eşyanın tamamına,payları belli olmaksızın birlikte malik olmaları durumu 
(elbirliği mülkiyeti) 

 

***davanın esası hakkında inceleme yapılabilmesi ve karar verilebilmesi için mutlaka gerekli olan şart 

(dava şartı) 

 

***maddi hukuka ilişkin bir sorun (sıfat) 

 
***bir davaların tarafları (davacı-davalı) 
***bir davada ikrar elde etmek üzere,tarafın kendi aleyhine olan bir hususta mahkeme tarafından 

sorgulanması (isticvap) 

 

***asıl yargılanma ile birlikte yürütülen dava (asli müdahele dava) 
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***kişinin kendisinin bir daayı davacı veya davalı olarak takip edebilme usul işlemlerini yapabilme 
yetisi veren müessese (dava ehliyeti) 

 

***kişilerin hukuk düzenin sınırları içinde haklara ve borçlara ehil olabilmesi anlamına gelen hak 

ehliyeti (taraf ehliyeti) 

 

5. ÜNİTE 

 
***davanın ilk aşaması (dilekçeler aşaması),ikinci aşaması(ön inceleme),üçüncü aşaması 
(tahkikat aşaması),dördüncü aşaması(sözlü yargılama),beşinci aşaması (hüküm) 

 

***medeni yargılama usulünün dilekçeler aşaması nasıl başlar (davacının dava dilekçesiyle) 

 
***talep sonucunun niteliğine göre dava türleri (eda davası,tespit davası,belirsiz alacak ve tespit 
davası,inşai dava) 

 

***talep sonucun niceliğine göre dava türleri (kısmi dava,objektif dava birleşmesi,terditli 

dava,seçimlik dava-seçimlik borç,topluluk davası) 

 
***hukuk muhakemeleri kanunun 114.maddesinde düzenlenen dava şartları (yargı hakkının 
bulunması,yargı yolunun caiz olması,mahkemenin görevli olması,dava takip yetkisine sahip 
olunması,davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması,dava açmakta hukuki 
yarar bulunması,önceden açılmış ve halen görülmekte olan dava olmaması,daha önceden kesin 
hükme bağlanmamış olması) 

 

***medeni yargılama usulünde mahkemenin dava şartlarını ve itirazları incelediği,uyuşmazlık 
konularını tam olarak belirlediği dava aşaması (ikinci aşama-ön inceleme) 

 

***medeni yargılama usulünde davanın tahkikat aşaması (3.aşama) 

 
***eda davasının kabulü ile gerçekleşen durumlar (verilen hükümle hem ileri sürülmüş olan hakkın 
mevcudiyeti tespit edilir hem de yerine getirilmesi için davalı tarafa emir verilir ) 

 

***kısmi dava açılabilen durumlar (talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilmesi halinde,talebin 
sadece bir kısmının dava yoluyla ileri sürülmesi halinde) açılamayan durum ise (talep konusunun 
miktarı taraflar arasında açıkça belirli ise) 

 

***terditli davaların söz konusu olduğu durum (davalının aynı davacıya karşı birden fazla talebin 
aralarında aslilik-ferilik ilişkisi kurmak suretiyle,aynı dava dilekçesinde ileri sürmesi halinde) 

 

***ilamsız icra yoluna gidilebilen durum (müspet tespit davasının bir para alacağına ilişkin olması 
halinde davanın kabulü üzerine verilen hükmü ihtiva eden İİK m.68 ve m.42 vd. hükümleri 
çerçevesinde) 

 

***mahkemeden yeni bir hukukun yaratılması veya mevcut hukuki durumun içeğinin değiştirilmesi 
yahut onun ortadan kaldırılması talep edilen dava (inşai dava) 

 

***icra takibinde itirazın geçici kaldırılmasına karar verilen borçlu tarafından borçlu olmadığının 
tespiti talebiyle takip alacaklısına karşı açılan dava (borçtan kurtulma davası) 

 

***davalı tarafından açıkça ve usulüne uygun olarak ileri sürülürse mahkemece dikkate alınan şartlar 
(kesin yetki kurulanın bulunmadığı hallerde yetki itirazı,uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesi 
gerektiği itirazı) 
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***birinci derece mahkemelerde uygulanan yargılama usulleri (yazılı yargılama, basit yargılama) 

 
***hukuk muhakemeleri kanununda ayrıntılı olarak düzenlenen yargılama usulü (yazılı yargılama) 

 
***doğrulukları tespit edilmiş olan maddi vakıaların, taraflarca ileri sürülen iddia ve savunmaya 
yönelik talepler çerçevesinde soyut hukuk kuralları açısından hukuki nitelendirilmesinin yapıldığı 
aşama (yazılı yargılama aşaması) 

 

***dava dilekçesinde belirtilen dava değerinin ilerleyen aşamalarda arttıralabilmesinin mümkün 
olduğu dava türü (belirsiz alacak davası) 

 

***objektif dava birleşmesinde ileri sürülen talepler (aynı davalıya karşıdır,yetkili mahkeme 
ortaktır,aynı yargı çeşidi içinde yer alırlar,aynı dava dilekçesinde ileri sürülür) 

 
***mahkemenin esas hakkında karar verebilmesi için gerekli şartlar (dava şartlarının kabul olması,ilk 
itirazlar bakımından bir engel bulunmaması) 

 

***davacının yönelttiği taleple,mahkemeden,davalının birşeyi vermeye veya yapmaya yahut 

yapmamaya mahkum edilmesini istediği durumlarda söz konusu olan dava türü (edim(eda) davası) 

 

***mahkemelerden bir hakkın yada hukuki ilişkinin varlığının veya yokluğunun yahut bir belgenin 
sahte olup olmadığının belirlenmesinin talep eden dava türü (tespit davası) 

 

***açılan davanın esasen incelenerek karara bağlanebilmesi için varlığı veya yokluğu dava sürecinin 
tamamında mutlaka gerekli olan ve eksiklikliği hakim tarafından resen gözetilen usuli şartları ifade 
eden kavram (dava şartı) 

 

***özel hukuka tabi olan bir hukuki ilişkinin taraflarının aralarındaki mevcut veya ileride doğması 
muhtemel bir uyuşmazlığın çözümü için,devlet yargısı dışında,hakem denilen özel kişilere 
başvurması (tahkim) 

 

***davacının cevaba cevap dilekçesindeki açıklamalarına karşı taraf dilekçelerden hangisi ile cevap 
verir (ikinci cevap dilekçesi) 

 

***davaya son veren taraf usul işlemi (sulh) 

 
***tarafların delilerin toplanması için gerekli işlemler hangi aşamada gerçekleşir (ön inceleme) 

 
***delilerin mahkeme tarafından incelendiği aşama (tahkikat) 

 
***terditli davada feri talebin incelenmesi için gerekli olan (asli talebin esastan reddine) 

 
***birden fazla edimden seçilecek birinin ifasıyla son bulan borç (seçimlik borç) 

 
***seçimlik davada seçim hakkının ait olduğu kişiler (alacaklı,borçlu,üçüncü kişi) 

 
***davalı ilk itirazları nerede ileri sürebilir (cevap dilekçesinde) 

 
***aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın hangi 
mahkeme tüm ticari davalara bakmaya görevlidir (asliye ticaret mahkemesi) 

 

***medeni yargılama usulünde dava aşamaları (dilekçeler,ön inceleme,tahkikat, sözlü yargılama ve 
hüküm) 
***talep konusunun niteliği itibarıyle,bölünebilir olduğu durumlarda,talebin sadece bir kısmının dava 
yoluyla ileri sürülebilmesi ile açılan dava türü (kısmi dava) 
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***topluluk davası açılabilecek kurumlar (dernekler,kooperatifler,tüzel kişilere sahip meslek 
odaları,barolar birliği) 

 

***dava türlerinden hangisinde elde edilecek hüküm,ilamlı icraya dayanak olmaz (tespit davası) 

 
***ilk itiraz en geç hangi aşamada karara bağlanır (ön inceleme) 

 
***ilk itirazların tahkim itirazının kabulü halinde mahkeme hangi kararı verir (davanın usulden reddi) 

 
***hukuk muhakemeleri kanununda en ayrıntılı şekilde düzenlenen ve esas olan yargılama usulü 

(yazılı yargılama usulü) 

 

***davaya bakan hakimin ön inceleme aşamasında yapması gereken işlemler (ilk itirazları 
incelemek,dava şartlarını incelemek,taraflara delillerini sunması için süre vermek,tarafları sulhe teşvik 
etmek) 

 

***davanın temel aşamalarının kronolojik olarak birlikte doğru olarak verilişi (layihalar teatisi,ön 
inceleme,tahkikat,sözlü yargılama,hüküm) 

 
6. ÜNİTE 

 
***hukuk muhakemeleri kanunu 119/1 maddesine göre dava dilekçelerinde yer alması gereken 
unsurlar (mahkemenin adı,davacı ve davalının adı,soyadı, adresi,açık bir şekilde talep 
sonucu,davacının varsa kanunu temsilcisi veya vekilinin imzası, davacının kimlik 
numarası,dayanılan hukuki sebepler,iddia edilen vakıanın hangi delillerle ispat edileceği) 

 

***hukuki dinlenilme hakkı kapsamında yer alanlar (yargılama ile ilgili bilgi sahibi olma,açıklama ve 
ispat hakkı,mahkemenin açıklamaları dikkate alması,kararın somut ve açık olarak 
gerekçelendirilmesi) 

 

***dava dilekçesinde talep sonucunun açık olmaması halinde,mahkemenin talep sonucunu davacıya 
açıklattırması hangisiyle doğrudan ilgilidir (hakimin davayı aydınlatma ödevi) 

 

***davacının imzasını içermeyen bir dava dilekçesindeki eksikliğin giderilmesi için verilecek kesin süre 

(bir hafta) 

 

***dava dosyalarına sunulacak evrakları havale etme yetkisi (hakim) 

 
***belgelerden hangileri kesin süre içinde mahkemeye sunulmamış ise dava açılmamış veya 
gerçekleştirilen işlemler yapılmamış sayılır (izin belgesi,vekaletname,temsil belgesi) 

 

***ön inceleme duruşmasında verilen iki haftalık kesin süreye rağmen başka yerlerden getirilecek 

delillerle ilgili bilgi verilmemesinin sonucu (o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmasına karar verilir) 

 

***dava açılmasının maddi hukuk bakımından sonuçları (zamanaşımının kesilmesi ve hak 
düşürücü sürenin korunması,iyiniyetin ortadan kalkması,davalının temerrüde düşmesi,bazı şahıs 
varlığı haklarının malvarlığı haklarına dönüşmesi) 

 

***davanın açılmasının usul hukuku bakımından sonuçları (mahkemin davayı inceleme 
sorumluluğu,derdestlik,davayı geri alma yasağı,tarafın iradi olarak değiştirilme yasağı,ihtiyati tedbir 
ve ihtiyati haczin korunması,dava şartlarının davanın açıldığı tarihe göre belirlenmesi) 

 

***bir davanın görülmekte olması durumu (derdestlik) 
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***görülmekte olan bir manevi tazminat davası sırasında davacının ölümü halinde mirasçılarının 
davaya devam edebilmesinin dayanağı (hakkın malvarlığına dünüşmüş olması) 

 

***ihtiyati tedbir kararının uygulanmasının talep edildiği tarihten ne kadar zaman sonra ilgili dava 
açılmışsa,ihtiyati tedbir kararı kalkar (iki hafta) 

***cevap verme dilekçesi süresi (dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki hafta) 

 
***savunma vakıalarından hangisi hakim tarafından resen gözetilir (ehliyetsizlik itirazı) 

 
***cevap dilekçelerinde eksiklik görülmesi halinde süre verilmesi gereken unsurlar (mahkemenin 
adı,davalının veya varsa kanuni temsilcisinin yahut vekilinin imzası,davalının tc kimlik 
numarası,davacı vekilin adı soyadı ve adresi) 

 

***karşı dava açılabilmesinin şartları (asıl davanın açılmış ve halen görülmekte olması,karşı 
davada ileri sürülecek olan talep ile asıl davada ileri sürülen talep arasında takas veya mahsup 
ilişkisi bulunması,cevap dilekçesiyle veya esasa cevap süresi içinde ayrı bir dilekçe verilerek açılır) 

 

***tarafların iddia ve savunmaları ile bunların dayanağı olan vakıaların belli bir yargılama kesitine 
kadar mahekemeye sunulmasını sağlamaya yönelik olarak hukuk muhakemeleri kanununun ön 
görüdüğü dayanak (iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı) 

 

***bir mahkemin davaya ancak taraflardan birinin talebi üzerine bakabileceğini ve davacı tarafın 
istediği gibi davasını geri alabilme,feragat edebilme,veya talebini daraltabilme haklarından 
faydanabileceğini kapsayan ilke (tasarruf ilkesi) 

 

***bir davanın açılacağı yerde aynı mahkemeden birden fazla bulunuyorsa açılacak davanın 
görüleceği mahkeme kimin tarafından belirlenir (tevzi bürosu) 

 

***dava dileçesinde bulunması söz konusu olmayan unsurlar ( davalıya dair genel bilgiler) 

 
***davacı veya davalı tarafın iddia ve savunmalarını dayandırdıkları vakıaları,ispata elverişli şekilde 

zamanı,yeri ve içeriği bakımından belirgin hale getirilmesine (somutlaştırma yükü) 

 

***gerekçeye dair herhangi bir açıklama yapılmadan,tarafların taleplerinden her biri hakkında verilen 
hükümle,taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların açıkça gösterildiği karar kısmı (hüküm sonucu) 

 

***hakimin davayı aydınlatma ödevinin sınırlarını çizen ilkeler (talepte bağlılık ilkesi,taraflarca 
hazırlama ilkesi) 

 

***nispi harca tabi davalarda karar ve ilam harcının ne kadarı davanın açılması sırasında peşin 
olarak alınır (dörtte biri) 

 

***davacının, dava açarken mahkeme veznesine yatırması gerekenler (harçlar,tebligat,gider avansı) 

 
***harca tabi olmayan davaların açılış tarihi (hakimin dilekçeyi havale ettiği tarih) 

 
***hangisinin gerçekleşmesi ile iyiniyet fiilen ortadan kalkar (dava dilekçesinin davalıya tebliği) 

 
*** aynı sebep ve konu hakkında kendisine,görülmekte olan davadan bağımsız bir dava daha 
yöneltilen davalı mahkemeye hangi itirazı ileri sürebilir (derdestlik itirazı) 

 

***dava konusu hak veya şeyde meydana gelebilecek zararları önleme amacıyla dava açılmadan 
önce sağlanan hukuki koruma (ihtiyati tedbir) 
***para alacaklarının tahsiline yönelik mevcut veya olası bir takibin veya davalının sonucunun 
güvence altına alınması için, mahkeme kararıyla borçlunun malvarlığı değerine el konulmasını 
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sağlayan geçici nitelikteki hukuki koruma (ihtiyati haciz) 
 

***davacı tarafından hangisinin yapılması için davalı tarafının açık rızası şarttır (davanın geri 
alınması) 

 
***doğmuş bulunan borcu sona erdirmemekle birlikte,onu ifadan kaçınma konusunda borçluya 

imkan veren hususlara ne ad verilir (defi) 

 

***değer tayinin mümkün olduğu hallerde dava dilekçesinde değer gösterilmesinin mecburiliği 
dayanağını hangi kaynaktan almaktadır (harçlar kanunu) 

 

***davacının, dava dilekçesinden hukuki sebebi göstermesinin zorunluluk olarak algılanmamasının 

nedeni (hakim,türk hukunu resen uygular) 

 

**bir dava dilekçesinin talep kısmında üçüncü kişi lehine hüküm verilmesinin istenmesi durumunda 
hangisi gerçekleşir (talep hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddedilir) 

 

***cevap dilekçesinin verildiği tarih (havale edildiği tarih) 

 
***süresi içinde cevap dilekçesi vermeyen bir davalı için hüküm sonucu (dava dilekçesinde ileri 
sürülen vakıaların tamamını inkar etmiş sayılır) 

 

***hukuk muhakemeleri kanununun 130.maddesine göre cevap dilekçesindeki eksikliğin giderilmesi 
için verilecek süre (bir hafta) 

 

***davalı davacının cevabının kendisine tebliğinden itibaren ne kadar süre içerisinde ikinci cevap 
dilekçesi verebilir (iki hafta) 

 

***taraflar hangisine göre iddia ve savunmalarını belirli bir usul kesiti içinde ileri sürmek 
zorundadırlar (teksif ilkesi) 

 

***davalı için iddia ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağı hangisi ile başlar (ikinci 
cevap dilekçesiyle) 

 

***iddianın ve savunmanın genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağının aşılabilmesinin yolları (karşı 
tarafın açık muvafakatı,davanın ıslahı) 

 

***hakimin tarafları sulhe teşvik ettiği aşama (ön inceleme) 

 
***bir inşai davanın mahkeme tarafından kabulü halinde verilen hüküm (inşai hüküm) 

 
***davacının,iddiasını dayandırdığı vakıalarla ilgili olarak,dava dilekçelerinde hangi delinin hangi 
vakıanın ispatı için gösterildiğini açıkça belirtilmesi (somutlaştırma yükü) 

 

**bir mahkemenin yargı çevresi (mahkemelerin görev yapmak üzere kuruldukları yerlerin idari 
sınırları) 

 
HAZIRLAYAN: ALİ TÜRKEL 

http://www.acikogretim.biz/

