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Soru I: 20.11.2018 tarihinde İzmir’de faaliyet gösteren şirketler olan (X) A.Ş. ve (Y) Ltd. Şti. arasında 
akdedilen sözleşmeler uyarınca (X) A.Ş. tarafından üretilecek cihazların pazarlama ve satışı (Y) Ltd. Şti. 
tarafından gerçekleştirilecek, satılan ürünlere destek ve yazılım hizmeti verilecek ve taraflar arasındaki 
sözleşme 20.11.2020 tarihinde sona erecektir. Sözleşme uyarınca (Y) Ltd. Şti.ne 2 yıllık tek elden satış 
hakkı tanınmış, ancak (X) A.Ş. tarafından yeterli sayıda ürün alımı yapılmaması halinde öncelik hakkının 
kendiliğinden sona ereceği de kararlaştırılmıştır. Buna karşılık, sözleşme uyarınca (X) A.Ş. pazarlama ve 
teknik destek hizmetini yerine getirirken, 10.05.2019 tarihinde (Y) Ltd. Şti. sahip olduğu malları kendisi 
de paralel olarak pazarlamaya ve teknik hizmet sunmaya başlamıştır. Bu kapsamda (X) A.Ş., (Y) Ltd. 
Şti.’ne karşı, aralarındaki tek elden satış sözleşmesinin ihlali dolayısıyla, sözleşmeye aykırı olarak kurulan 
cihazlara ilişkin komisyon ödemesi ve özel projelerden kaynaklanan gelir payı ödemesi talebini bir 
ihtarname ile iletmiştir. (Y) Ltd. Şti. ise, bu talep doğrultusunda kendisine karşı yasal yollara 
başvurulmasını engellemek üzere, taraflar arasındaki sözleşmeyi ihlal etmediğinin, öncelik süresinin sona 
erdiğinin, (Y) Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilmiş bir sözleşme ihlali bulunmadığı için (X) A.Ş.’nin 
mahrum kaldığı herhangi bir kârın ya da komisyon alacağının bulunmadığının tespiti amacıyla dava açmak 
istemektedir.   
 

1. Davacı (Y) Ltd.Şti.’nin bu şekilde doğrudan (X) A.Ş.’ne karşı dava açması mümkün müdür? 
Neden?  
 
Ek soru: Dava şartı olan arabuluculuk tamamlanabilir bir dava şartı mıdır?  
 
 

2. Dava asliye hukuk mahkemesinde açıldığını, davaya bakan mahkeme de davanın asliye 
ticaret mahkemesinin görevine girdiği gerekçesiyle dava dilekçesini davalıya tebliğ etmeden 
görevsizlik kararı verdiğini varsayalım. Sizce, bu karar yerinde midir? Neden?  
 
 

3. Kendisine gönderilen dava dilekçesi sonrası, (X) A.Ş., fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
kaydıyla, cevap dilekçesiyle aralarındaki tek elden satış sözleşmesinin ihlali dolayısıyla, sözleşmeye 
aykırı olarak kurulan cihazlara ilişkin komisyon alacağı ile özel projelerden kaynaklanan gelir payı 
alacağının şimdilik 10.000-TL’lik kısmını ileri sürmüştür. (X) A.Ş. cevap dilekçesiyle böyle bir dava 
açabilir mi? Açabilirse neden? Açamazsa bu durumda mahkeme ne şekilde bir karar vermelidir?  
 
 
 

4. (X) A.Ş., kendisine gönderilen dava dilekçesinin ekinde bulunan sözleşmede, kendi rızası 
dışında yapılmış bazı eklemeler olduğu kanaatindedir.  

a. Bu durumda, (X) A.Ş.’nin ne şekilde hareket etmesi gerekir?  
 
 
Ek soru: (X) A.Ş.’nin sahteliğin ispatı için ayrıca bir dava açmasına gerek var mıdır?  
 
 

b. (X) A.Ş. ile (Y) Ltd.Şti. arasındaki sözleşme, noterde düzenleme biçiminde hazırlanmış 
bir sözleşme olsa idi, yukarıdaki soruya vereceğiniz cevap değişir miydi?  

 
c. Her iki halde de mahkemenin ne şekilde bir inceleme yapması gerekecektir?  

 
5. Taraflar cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerini vermişler ve ön inceleme aşamasına 

geçilmiştir. Ön inceleme aşamasında (X) A.Ş., (Y) Ltd. Şti.’nin sözleşmeye aykırı olarak 
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cihazları bizzat kurarken, cihazların kurulduğu işyerlerine (X) A.Ş. ile sözleşmelerinin sona 
erdiğinin, bu yüzden cihazları kendilerinin kurduğunun söylendiğini belirtmiştir. (Y) Ltd. Şti. 
ise, bunun iddianın cevap ve ikinci cevap dilekçesinde bulunmadığını ve buna rıza 
gösterilmediğini belirtmiştir. Sizce mahkeme, bu durumda ne şekilde hareket etmelidir?  

 
 

6. (Y) Ltd. Şti., (X) A.Ş.’ye karşı açtığı davada, (X) A.Ş. elinde bulunan kuruluma hazır tesisatın 
da iadesi talebinin de bulunduğunu varsayalım. (X) A.Ş. ise, söz konusu tesisata ilişkin talebin 
de davaya konu edilmesi üzerine, bunları aynı alanda hizmet veren bir başka şirket olan (Z) 
A. Ş.’ye satmıştır. Söz konusu satış işlemi geçerli midir? Yapılan bu satış geçerli ise, (Y) Ltd. 
Şti.’nin ne şekilde hareket etmesi gerekir?  

 
 

Soru II: Islaha ilişkin aşağıdaki Yargıtay kararlarını, konu ile ilişkili diğer yargılama hukuku 
kurumlarına da değinmek suretiyle değerlendiriniz.  
 

1. “Islahın, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Bozma ilamından sonra asıl dava bakımından 
ıslah yapılamaz” 
 

2. “Davacı vekilinin ıslah dilekçesi ile, açılan davadaki taleplerinin yanında dava dilekçesinde dile 
getirilmeyen bir alacak kaleminin de hükme bağlanmasını istemiş olması karşısında, hasara bağlı 
olarak oluşan zarara ilişkin bu yeni istemin HMK. mad. 119 vd. maddelerinde düzenlenen dava açma 
prosedürüne ilişkin usuli şartları taşımaması nedeniyle ek dava olarak da değerlendirilemeyeceği 
ve bu halde aracın pert-gizli ayıplı satılmasına bağlı olarak araçta oluşan hasarlara bağlı zarara dair 
alacak isteminin reddine karar verilmesi gerektiği” 

 
3. “6100 sayılı HMK’nın “Taleple Bağlılık İlkesi” başlıklı 26/1. maddesinde hâkimin tarafların talep 

sonuçlarıyla bağlı olduğu ve talepten fazlasına veya başka bir şeye karar veremeyeceği hüküm altına 
alınmıştır. Davacı, davalı kurum tarafından yapılan 20.395,41 TL kesintinin iadesi amacıyla eldeki 
davayı açmış, ıslah dilekçesi ile talep sonucunu 22.429,64 TL yükseltmiş, mahkemece de ıslah edilen 
miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmişse de, davacı dava dilekçesinde fazlaya ilişkin 
haklarını saklı tutmadığından mahkemece ıslah dilekçesinde talep olunan miktar üzerinden davanın 
kabulüne karar verilmesi hatalıdır. Hal böyle olunca, mahkemece dava dilekçesinde talep edilen 
miktar üzerinden karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde ıslah edilen miktar üzerinden davanın 
kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya kırı olup bozmayı gerektirir” (13. HD. 09.11.2017 T. E: 
8592, K: 10954).  

 
4. “Davacı dava dilekçesi ile alacak talebini 343.647,00 TL olarak göstermiş olup daha sonra verdiği 

ıslah dilekçesi ile talebinin 191.189,69 TL olduğunu belirtmiştir… Davacının buradaki talebi bir 
usul işlemi olmayıp maddi hukuka taalluk eden kısmi feragattir. Doktrinde buna talep sonucunun 
daraltılması da denilmektedir. Davacının talep sonucunu azaltması davayı genişletme yada 
değiştirme sayılmaz. Tam veya kısmi feragat için karşı tarafın iznine ve ayrıca bunun için ıslah 
yoluna başvurulmasına gerek yoktur. Davacının bu isteminin ıslah müessesesinin mahiyetiyle 
bağdaşır bir yönü de bulunmamaktadır. O halde, mahkemece, davacının istemi kısmi feragat olarak 
kabul edilip feragat edilen bölüm yönünden de olumlu ya da olumsuz bir hüküm tesisi gerekir” (13. 
HD. 18.10.2017 T. E: 2024, K: 9651).  

 
5. “Hal böyle olunca, davalı vekilinin zamanaşımı savunmasını içermeyen ve yasal süresi geçtikten 

sonra verildiğinden hiç verilmemiş kabul edilen (davayı inkar etmiş sayılan) cevap dilekçesi 
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sunduğu, davacının işçilik alacaklarını miktar itibarıyla artırmak suretiyle ıslah etmesi üzerine bu 
ıslah işlemine karşı da davalı vekilince süresi içinde ibraz edilmeyen ancak cevap dilekçesinin 
zamanaşımı defi yönünden HMK’nın 176. maddesi gereği ıslah edildiğini belirten dilekçe verildiği 
ancak bu dilekçeye karşı davacı vekilince açıkça itiraz edildiği görülmüştür. Dolayısıyla yasal 
süresi geçtikten sonra verilen ve davacı tarafın itirazı ile karşılaştığı için hiç verilmemiş sayılan 
cevap dilekçesinin ıslahı suretiyle zamanaşımı def'inin ileri sürülemeyeceği kurul çoğunluğunca 
kabul edilmiştir” (HGK. 07.06.2017 T. E: 2016/9-1209, K: 1075)  

 
6. “Somut uyuşmazlıkta; davalıya dava dilekçesi 30.05.2013 tarihinde tebliğ edilmiş ve davalı vekili 

süresinde 05.06.2013 tarihinde cevap dilekçesini sunmuş olup, her ne kadar cevap dilekçesinde 
davaya karşı zamanaşımı def’ini ileri sürmemişse de yargılama esnasında cevap dilekçesinin ıslahı 
yoluyla davaya karşı zamanaşımı def’ini ileri sürmüştür. Mahkemece davalının süresinde sunduğu 
cevap dilekçesinin ıslahı yoluyla davaya karşı ileri sürdüğü zamanaşımı def’i dikkate alınması 
gerekirken mahkemece sözü edilen savunma dikkate alınmaksızın karar verilmesi hatalıdır” (9. HD. 
10.12.2018 T. E:2015/25486, K:22695) 

 
7.  “Kural olarak dava açıldıktan sonra sebebinde, konusunda, delillerde ve diğer hususlarda usulüne 

ilişkin işlemlerin ıslah yoluyla düzeltilmesi mümkün olduğu gibi davanın konusunda da ıslah 
mümkündür” (HGK. 10.05.2017 T. E: 2-1603, K: 933).  

 
8. “Somut olayda karşı davada, dava değeri olarak gösterilen 7.000,00 TL için karşı dava dilekçesinde 

faiz talebi yoktur. Ancak ıslah dilekçesinde alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faiz 
uygulanması talep edilmiştir. Islah edilen 60.500,00 TL'ye ıslah tarihi olan 05.08.2011 tarihinden 
itibaren faize hükmetmek gerekirken, alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize 
hükmedilmesi doğru değildir” (8. HD. 01.04.2019 T. E: 2018/3243, K: 3483).  

 
9. “Bir miktar para alacağının faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davada, 

dava konusu miktarın kısmi ıslahla faiz talebi belirtilmeksizin arttırılması halinde, arttırılan miktar 
bakımından dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedileceğine 24.03.2019 
tarihinde yapılan üçüncü görüşmede üçte ikayı aşan çoğunlukla karar verildi” (Yargıtay İBK, E. 
2017/8, K. 2019/3, 24.05.2019).  

 
 
 
Soru III: Aşağıdaki Yargıtay kararlarından alınmış olan ifadeleri, yargılamaya hâkim olan ilkeler 
çerçevesinde değerlendiriniz.  
 

1. “Muris muvazaasına dayalı pa(Y)oranında tapu iptal tescil istemine ilişkin davada davacı 
olmayan mirasçıları da kapsayacak şekilde çekişme konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile 
veraset ilamında belirtilen payları oranında mirasbırakanın mirasçıları adına tesciline karar 
verilmiştir”.   

 
2. “Mahkemece, gerekçeli kararda davalı erkeğe sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı 

gerekçesiyle izafe edilen kusurlu davranışa, davacı kadın dava dilekçesinde vakıa olarak 
dayanmamıştır”.   

 
3. “Somut olayda; davacı, dilekçesinde iştirak nafakası talebinde bulunmuş ise de davacı 18 yaşını 

doldurmuş olup talep ettiği nafakanın niteliği ‘yardım nafakası’dır. Mahkemece hükümde davacı 
yönünden kabul edilen nafakanın iştirak olarak nitelendirilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, 
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bozmayı gerektirir. Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını 
gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK m. 438/7 hükmü gereğidir”. 

 
 

4. “Mahkemece dava konusuz kaldığından esas hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve dava 
açılmasına davalı yan sebep verdiği için davalı aleyhine yargılama gideri ile vekalet ücretine 
hükmedilmesine karar verilmiş ise de, davacının ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2005 – 17 esas 
sayılı dosyasındaki 08.03.2005 tarihli beyanı gözetilerek, davaya konu olan senetleri bildiği ve 
dava dışı kayınbiraderi tarafından kendi adına bu senetlere imza atılmasına rızası olduğunu 
beyan etmesi karşısında HMK'nın 329/h ve 331/h maddesi hükümleri gözetilerek davacının 
iyiniyetli olduğundan söz edilemeyeceğinden davalı aleyhine yargılama gideri ve vekalet ücreti 
hükmedilmesi hatalı olmuştur”. 

  
5. “Davacı vekilinin temyize cevap dilekçesinde sarf ettiği sözler, şu şekildedir: ‘…Adaletsizliğin 

bile artık bir sınırı olmalıdır ama Yargıta(Y)11. Hukuk Dairesi bu sınırı da aşmıştır. Bu 
örnekten anlaşılacağı üzere artık buna bir dur demek gerekmektedir. Yargıta(Y)11. Hukuk 
Dairesini de arkasına alan davalıların durdurulması gerekmektedir…’. Yapılan görüşmeler 
neticesinde, davacı vekilinin temyize cevap dilekçesinde sarf ettiği sözlerin Özel Daireyi isnat 
altında bırakacak biçimde savunma sınırlarını aşan uygunsuz (münasebetsiz) ifadeler olduğu 
sonucuna varılmıştır”. 

  
6. “Çalışılan zamanın yarıdan fazlasının kanuna göre gece sayılan zaman diliminde geçtiği 

anlaşıldığından davalı vekilinin fazla mesai saatlerinde hesaplama hatası yapıldığına ilişkin 
itirazı kabul edilmemiştir. Ancak 25/07/2016 tarihli talep artırım dilekçesinde artırılan miktar 
5.998,50.-TL olarak belirtilmiş olduğu halde fazla mesai ücreti bakımından talepten fazlaya 
karar verilmiş olması hatalıdır”.  

 
 

7. “Dava, davalılarca ödenmeyen alacakların tahsili istemine ilişkindir. Davacı davalı kardeşinin 
ve davalı yeğenin borçlu olduğunu ileri sürmektedir. Dava dilekçesinde borcun nedenlerinin 
farklı gösterildiği hususunda çekişme yoktur. Mahkemece bu kapsamda ihtiyari veya zorunlu 
dava arkadaşı olmayan davalılar hakkında ayrı ayrı dava açılması gerektiği belirtilerek davanın 
usulden reddine karar verilmiştir. Mahkemece talepler davacıya açıklattırılıp daha sonra dosya 
tefrik edilerek yargılamaya devam edilmesi gerekirken, davanın usulden reddine karar vermek 
usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir”. 

 
8. “Duruşmalar herkese açıktır. Genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı 

hallerde, duruşmanın bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar 
verilebilir. Mahkemece yukarda belirtilen hususlar dikkate alınmadan hangi gerekçeyle gizlilik 
kararı verdiğini de açıklamadan, gizlilik kararı verilmesinin koşulları bulunup bulunmadığını 
tartışmadan gizlilik kararı verip hükmü gizli tefhim etmesi doğru görülmemiştir”. 

 
 

9. “Dava dilekçesinin bizzat alındığı beyanı ile başkası tarafından imzalanarak dava dilekçesinin 
tebliği usulsüz olup davalı kadının yokluğunda yargılama yapılarak hüküm kurulmuş ve 
davalının savunma hakkı kısıtlanmıştır. O halde mahkemece yapılacak iş; davalı kadına dava 
dilekçesinin usulüne uygun şekilde tebliği ile cevap dilekçesi sunma hakkı tanınması, 
dilekçelerin karşılıklı verilmesi aşamaları tamamlandıktan sonra ön inceleme aşamasına 
geçilmesi, ön inceleme aşaması tamamlandıktan sonra tahkikat aşamasına geçilerek gösterilen 
deliller toplanıp, birlikte değerlendirilerek bir sonuca ulaşmaktan ibarettir”.  


