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ESKİ HALE GETİRME 

 

KAVRAM 

 

Eski hale getirme müessesesi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda  (HMK) 

Genel hükümler başlıklı Birinci Kısmın Altıncı Bölümünün İkinci Ayrımı altında 

düzenlenmiştir. Kesin süreyi geçirmiş olan tarafa o işlemi sonradan yapma hakkı 

veren bir yoldur. HMK 95. Maddeye göre "Elde olmayan sebeplerle, kanunda belirtilen 

veya hâkimin kesin olarak belirlediği süre içinde bir işlemi yapamayan kimse, eski hâle 

getirme talebinde bulunabilir."  

 

HMK 94. madde gereğince; kanunda düzenlenen süreler kesindir, ayrıca hâkim de tayin 

ettiği sürenin kesin süre olduğuna karar verebilir.  Kural olarak kesin süre içinde işlem 

yapmayan tarafa tekrar süre verilmez ve kesin süre içinde işlem yapması gereken taraf 

işlemi yapmadığında tarafın o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar. 

 

Eski hale getirme usule ilişkin bir yoldur; dolayısıyla Usul Hukukuna ilişkin 

alanlarda uygulanacaktır. Ancak bu uygulama yalnızca 6100 sayılı Hukuk 

Muhakemeleri Kanununda yer alan süre ve işlemlere ilişkin değildir, diğer kanunlarda yer 

alan kesin sürenin kaçırılması durumlarında da uygulanabilir. Örneğin; İcra İflas Kanunu 

veya Tüketici Kanununda yer alan kesin sürenin kaçması durumunda da uygulanabilir.  

 

Bu yola başvurmak için bazı şartların bulunması gerekir. Buna göre; 

 

 Kaçırılan sürenin kesin süre olması gerekir 

 

 Kesin sürenin elde olmayan sebeple kaçırılmış olması gerekir 

 

HMK madde 95’e göre, kaçırılan sürenin elde olmayan sebeplerle kaçırılmış olması 

gerekir. 'Elde olmayan sebepler'  sübjektif, tarafların iradesi dışında meydana gelen 

işlemin yapılmasına engel olan sebeplerdir.  Kaza, doğal afet, hastalık hali vb. buna örnek 

gösterilebilir. Dosyanın avukat veya yasal temsilci tarafından takip edilmesi durumunda 

yasal temsilci veya avukat da bu sebeplere dayanabilir. Nitekim Yargıtay 22. Hukuk 

Dairesi 2019/22137 K. Sayılı kararında davacı vekilinin duruşma gün ve saatinde 
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adliyede hazır olsa da duruşmadan önce rahatsızlanarak adliye işyeri hekimliğine 

götürüldüğünden duruşmaya katılamaması durumunda vekilin sağlık sebebiyle 

duruşmaya katılamama mazeretiyle eski hale getirme talebini kabul etmiştir.  

 

 Başka yasal başvuru yolu imkânının olmaması gerekir 

 

HMK 95/2' ye göre "Süresinde yapılamayan işlemle ulaşılmak istenen aynı sonuca, eski 

hâle getirme dışında, başka bir hukuki yoldan ulaşılabiliyorsa, eski hâle getirme talebinde 

bulunulamaz." Eski hale getirme istisnai bir yoldur. Maddede de belirtildiği üzere 

yapılacak işlemle aynı sonuca başka bir hukuki yoldan ulaşma imkanı varsa, eski 

hale getirme kurumu uygulanmaz. 

 

 Başvuru süresi içinde yapılmalıdır 

 

HMK 96’ya göre; eski hale getirme engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta 

içinde talep edilmelidir. İlk derece ve istinaf yargılamalarında en geç nihai karar 

verilinceye kadar eski hale getirme talep edilebilir. 

 

BAŞVURU USULÜ 

 

HMK 97’ye göre, eski hale getirme talep dilekçesinde talebin dayandığı sebeplerin, 

delillerin gösterilmesi gerekir. Ayrıca kesin sürede yapılması gereken işleminde 

kanunda öngörülen iki hafta içinde yapılması gerekir. Söz konusu işlem eski hale 

getirme talebiyle veya daha sonradan yapılabilir ancak öngörülen iki hafta içinde 

tamamlanması gerekir. Bu işlem iki hafta içinde tamamlanmazsa ilgili taraf hakkını 

kaybetmiş olur.  

 

Eski hale getirme talebi için başvurulacak merci Hukuk Muhakemeleri Kanunu 98. 

Maddede düzenlenmiştir. Buna göre; kesin süresi içinde yapılmayan işlem süresinde 

yapılsaydı hangi mahkeme inceleyecekse yine o mahkemeye eski hale getirme 

başvurusu yapılır. Örneğin cevap dilekçesi için süre kaçırılmışsa, süre kaçırılmasaydı 

hangi mahkeme inceleyecekse eski hale getirme başvurusu da o mahkemeye yapılır. 

Bununla birlikte istinaf yoluna başvuru süresinin geçmesi halinde Bölge Adliye 

Mahkemesinden, temyiz yoluna başvuru süresinin kaçırılması halinde Yargıtay’dan eski 

hale getirme talep edilir.  
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TALEBİN YARGILAMAYA ETKİSİ 

 

HMK 99’a göre, "Eski hâle getirme talebi, yargılamanın ertelenmesini gerektirmez 

ve hükmün icrasına engel olmaz. Ancak, talebi inceleyen mahkeme, talebi haklı 

görürse, teminat gösterilmek şartıyla, yargılamanın ertelenmesine veya hükmün 

icrasının geri bırakılmasına karar verebilir. Mahkeme, gerektiğinde teminat 

gösterilmeden de yargılamanın ertelenmesine veya icranın geri bırakılmasına karar 

verebilir. "   

 

 Buna göre; 

 Teminat gerekip gerekmediği hâkimin takdir yetkisine bırakılmıştır.  

 HMK 100’e göre başvurulan mahkeme; ilk derece mahkemesi veya istinaf yoluna 

başvuru süresinin kaçırılması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemeleri olması 

durumunda eski hale getirme talebi yine HMK'da düzenlenen ön sorun 

hükümlerine göre; temyiz süresinin kaçırılması nedeniyle Yargıtay’a başvurulması 

durumunda ise temyiz hükümlerine göre çözmelidir.  

 Mahkeme eski hale getirme talebini kabul ettiğinde hangi işlemlerin geçersiz 

olduğunu kararında belirtir.  

 Islahla geçersiz kılınamayan işlemler eski hale getirme talebinden de etkilenmez.  

 

Eski hale getirme talebi nedeniyle ortaya çıkan giderlerden Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu 101. Maddeye göre talepte bulunan taraf sorumlu olacaktır. Ancak karşı 

taraf eski hale getirme talebine karşı asılsız itirazlarda bulunmuş ve giderin 

artmasına sebep olmuşsa, hâkim giderin tamamı veya bir kısmının karşı tarafa 

yükletilmesine karar verebilir. 

 

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Detaylı bilgi ya da spesifik 

sorun veya sorularınız için hukukçunuza danışınız.  


