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GiRiS 
Franstz Ogretisi 'ne gore, varhk nedeni hata yaptlma olasthgt ve adalet

sizlik korkusu olan kanun yollan 1, yargtsal bir karan n diizeltilmesi veya iptali 
amacma yoneliktir2. Bu c;erc;evede, kanun yoUannm iki temel i~levi vardtr. 
Bunlardan biri, "iyi, dogru adalet (la bonne justice)" aray1~1 kar~Ismda kanun 
yollanmn iyile~tirici, diizeltici i~levi (La fonction corrective); digeri ise, onle
yici, koruyucu (lafonction preventive) i~levidir-3 . 

0 Hqkem denetiminden ger;erek Legal Medenf Usul ve jcra /jlas Hukuku Dergisi 
(MJHDER) 200711 sayzszmn /3 - 28 sayfalannda yaymlanmLJ olan bu makalenin, 
teknik bir aksaklzk sebebiyle dipnotlarz o baslda 9lkmadlgmdan, bu kez dipnotlarz ile 
birlikte tekrar yaymhyoruz. 

(*J Bilke_~t Unive.':sitesi Hukuk Fakiiltesi Medenf Usul ve jcra - ijlas Hukuku Anabilim 
Dah Ogretim Uyesi. 

(**) Ankara Universitesi Hukuk Fakiiltesi Medenf Usul ve icra- ijlas Hukuku Anabilim 
Dah Ara$tzrma Gorevlisi. 

1 Bu r;alzJmada "kanun yolu" terimi, FransLzca 'da "baJvuru yolu" anlamma gelen 
"voie de recours" kar$zhgmda tercih edilmi$tir. 

2 Gerard Couchez/Jean-Pierre Langlande/Daniel Lebeau, Procedure civile, Dalloz 
1998, n° 1349 s.489; Herve Craze/Christian Morel/Olivier Fradin, Procedure civile, 
2e ed., Litec 2003, n° 226 s.82. 

3 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1350 s.489. 
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Frans1z Hukuku'nda istinaf, iyi, dogru adaletin giivencesi olarak gortil
mektedir4. Bu anlamda istinaf yolu, "yanh~ karan", "kotti yargtlama"yt dti
zeltme amacma yonelik dtizeltme - iyile~tinne ama<;h bir kanun yolu olmasmm 
yam stra, ge<;erliligini tehlikeye dti~tirecek nitelikte kusurlu bir mahkeme kara
nnm iptali yoludur (NCPC art. 542). Bu kanun yolu, ilk derecede mahkemesi 
tarafmdan verilmi$ bir karann tist mahkeme (istinaf mahkemesi) tarafmdan 
yeniden gozden ge<;irilmesine, gerekirse tahkikat i$lemlerinin yeniden yaptlma
sma da olanak tam~. Bu cepheden baktldtgmda istinaf, ilk derece mahkemesi 
hakiminin tizerinde yarattlgl denetim etkisi nedeniyle onleyici, koruyucu ozel
likleri de havi bir kanun yoludur6. 

ilk derece mahkemesinin bir karan nm iptali amac1yla istinafa ba$vu,rul
dugunda bu yol, "iptal ama<;h istinaf (l 'appel nullite)" olarak adland1nhr. lsti
nafm bu ikinci fonksi)'onu kanun ile belirlenrni$tir. Ger<;ekten de Frans1z Me
den! Usul Kanunu'nun7 542 nci maddesine gore istinaf, "ilk derece yargzlamasz 
tarafindan veri/en bir kararzn istinaf mahkemesi tarafindan diizeltilmesine veya 
iptal edilmesine yoneliktir" 8. 

Y arg1 kararlanmn iptali, kural olarak 1n add! hukuktaki htiktimstizltige 
ili$kin yollardan birine ba$vunnak suretiyle saglanamaz9

. Frans1z Medeni Usul 

4 Couchez/Langlande!Lebeau n° 1362 s.497; Natalie Fricero, Procedure Civile, 3e ed., 
Gualino editeur 2004, s. 139, 143. 

5 Franszz Usul Hukuku 'nda "derece (degre)" ifadesi, hii.kii.m mahkemelerinin yargz 
organizasyonu ir;:indeki yerlerini hiyerar~ik baklmdan ayzrd etmek ir;:in kullanzlzr (bkz. 
http://www.juritravail. coml~exique!Degre.html, 12.4.2007). Fransa 'da, hukuk yar
gzlamasz, iki derecelidir. Ilk derece yargz yerleri, Osmanlzca ~fadesiyle, "bidayet 
mahkemele_ri" (les tribunaux de premier instance) olarak adlandzrzlabilecek mahke
melerdir. Jkinci derece yargz yerleri ise, istinaf mahkemeleridir (les cours d'appel). 
Temyiz mahkemesi (La cour de cassation) ise, hii.kii.m mahkemesi ve dolayzszyla bir 
derece mahkemesi degildir. Temyiz mahkemesi, ilk ve ikinci derecede yer alan mah
kemelerin verdikleri kararlann hukuka uygunlugunu denetleyen bir yargr. merciidir. 
Ilk derece mahkemelerinin (bidayet mahkemelerinin) kararlan aleyhine, kural olarak 
istinafa gidilebilir. Bununla birlikte, bu mahkemeler, belli degerdeki uyu!$mazlzklar 
baktmmdan "ilk ve son yargtlama mercii olarak (en premier et dernier ressort)" ka
rar verirler. Ba$ka bir anlatzmla, belli degerdeki uyu$mazhklar bakzmmdan ilk derece 
mahkemelerinin (bidayet mahkemelerinin) verdikleri kararlar, verildikleri an kesin 
kararlardzr ve bu kararlar aleyhine istinafa gidilemez. Bu r;:err;:evede, bir mahkemenin 
gorevine giren uyu$mazltk bakzmmdan "ilk yargtlama mercii olarak (en premier 
ressort)" karar vermesinden anla$zlan, bu karar bakzmzndan ikinci derece yargzlama
sma gidilebilecegi, yani istinafyolunun ar;:zk oldugu; "son yargzlama mercii olarak" 
karar vermesinden anla.~zlan ise, bu karar baklmzndan istinafyolunun kapalz oldugu
dur (http://www.juritravail.com/lexique!Ressort.html, 12.4.2007). 

6 Couchez/Langlande!Lebeau n° 1362 s.497. 
7 Nouveau code de procedure civile. Bu Kanun, incelememizde "NCPC" kzsaltmaszyla 
antlmz~·tzr. 

8 Bu r;:alz$mada kanun hii.kii.mlerine yapzlan atiflar ve alzntzlar, Dalloz serisinin 2003 
yzh 95. basklsz esas ahnarak yapzlmz$tlr (Nouveau code de procedure civile, Code de 
l'organisationjudiciaire, Voies d'execution, 9Y ed., Dalloz 2003). 

9 Jacques Heron, Droit judiciaire prive, Montchrestien 1991, n° 566 s. 406; Craze/ 
Morel/Fradin n° 202 s. 76. 
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Kanunu'nun 460 mc1 maddesinde ifade edildigi bi9imde, bir yarg1 karannm 
iptali, "ancak kanun tarafindan ongoriilen kanun yollan ile talep edilebilir". 
Bu 9er9evede, bir hiikiim kesinle~tikten sonra hukuka aykln dahi olsa, kanun 
yollan dt~mda ba~vurulacak bir yol yoktur. Mesela, boyle bir hi.ikme kar~I but
Ian davasma veya buna benzer hukukl yollara ba~vunllamaz. i~te, iptal ama9h 
istinaf yolu, maddl hukuktaki hiikiimsiizliik esaslanna gore genel hukukl yol
larla (iptal davas1, butlan itiraz1 vb.) bir yarg1 karanmn ge<;ersizliginin sagla
namadtgi durumda, usull temel haklann 10 ihHU edilmi~ olmas1 halinde, bu ihla
lin miieyyidesi olarak kabul edilmi~ bir yoludur. Ba~ka bir anlatimla, iptal 
ama9h istinaf yolu, ilk derece mahkemesi hiikmiiniin hukuka ayklnhk nede
niyle iptal edilmesine olanak tamyan bir ba~vuru imkamdtr11 • 

Turk yarg1 sistemi istinaf derecesiyle tan1~maktad1r. istinafa ili~kin usul 
hiikiimlerinin ne zaman yiiriirliige girecegi, hatta girip girmeyecegi belli olma
makla beraber, istinaf derecesine ili~kin mukayeseli hukuk bilgisine ciddi dere
cede ihtiya<; duyulmaktad1r. 

A~agtda ilgili ba~hklar altmda a<;Iklanacagi gibi, Frans1z Hukuku'nda yer 
alan, "yargtsal kararlara kar~1 maddl hukuktaki hiikiimsiizliik yollanna ba~vu
rulamayacagt" bi<;imindeki ilke nedeniyle, onemli bir sakathkla mah11 bir yar
gisal karara kar~1 maddl hukuka ili~kin yollara ba~vurmak milmkiln degildir. 
Bu nedenle hukuku, sakat yarg1sal kararlara kar~1 istinaf yoluna ba~vuru in1ka
mm tamm1~t1r. Neredeyse tamamen uygulama tarafmdan geli~tirilen bu kanun 
yolu, as1l istinaf yolundan farkhhk gostermekte ve ondan bagimsiz bir uygu
lama alam ortaya koymaktad1r. Bu yoniiyle de istinaf derecesinin s1mrlannm 
iytihat yoluyla belirlenebilecegine ili~kin ilgi yekici bir ornek olu~turmaktadlr. 

A. FRANSIZ HUKUKU'NDA iPTAL AMACLI KANUN YOL
LARI 

I. Franstz Hukuku 'nda Kanun Yollanntn Smiflandtnlmast 
Frans1z Usul Hukuku'nda kanun yollan, fark11 noktalardan hareketle ye

~itli smlfland1rmalara tabi tutulmu~tur. Bunlardan ilki, ~ekli olc;utlere gore ya
pllan smlflandirmalard1r. Bu ba~hk altmdaki ilk aynm ise, olagan kanun yol-

1° Franszz Hukuku 'nda, iddia ve savunma haklarzndan "usulf ozgurliikler (les libertes 
processuelles)" olarak bahsedilmektedir (Couchez/Langlande!Lebeau n° 1379 s.504). 
Ancak bu ifadenin Turk Usul Hukuku 'na yabancz olmasz nedeniyle bu t;alz$mada, 
"usulf ozgurlukler" yerine "usulf temel haklar" ifadesi tercih edilmi$tir. Bu t;en;eve
de, yargzsal temel haklar olarak da adlandzrabilecek usulf temel haklar, ba§lz ba$zna 
dokunulamaz nitelikte bir ya~·am alam olu$turmayan, fakat maddf nitelikteki ternel 
haklarzn ve insan haklarznzn yargzlama faaliyeti it;inde gerr;ekle§tirilmesine hizmet 
eden $eklf nitelikteki haldar olarak tammlanabilir. "Yargzsal temel hak" kavrarnma 
ili$kin geni$ bilgi it;in bkz.: Esra Atalay, Yargz~al Temel Haklar (Prof $iikrii Pos
tacwglu 'na Arrnagan, DEUHF Doner Serrnaye l$letrnesi Yayznlarz no:81, Jzmir 1997, 
s. 437-454 ). 

11 Olivier Barret, L 'appel nullite (dans le droit comrnun de la procedure civile) (RTD 
civ. 89(2) avril-juin 1990, s. 199-228), s. 200; HalUk Konuralp, Franszz Hukukunda 
Kanun Yollarz Arasznda istinajin Yeri (Hukuk Davalarz At;zszndan) (AUHFD, C. 50, 
sa. 1, 2001, s.25-39), s.37. 
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Ian (les voies ordinaires) ve olaganiistii kanun yollan (les voies 
extraordinaires) aynm1d1r. Bu smtflandtrma, Frans1z Medeni Usul Kanunu 
tarafmdan ongoriilmii~tfu. Ba~ka bir anlattmla, bu aynm, tamamen kanunidir 
ve kanun yollan teorisinin summa divisio aynmtdtr12

• Bu <;er<;evede, kural ola
rak talepte bulunan herkese a<;tk olan ve ba~vurmak i<;in o konu hakkmda ozel 
bir kanuni diizenlemenin bulunmastrun gerekli olmadtgt kanun yollannm ola
gan kanun yollan oldugu kabul edilmektedir13

• Buna kar~thk, olaganiistii kanun 
yollan, istisnai hallerde tanmmt~ olup bu yollara ba~vuru, ancak kanunun 
a<;tk<;a ongordiigu hallerde miimkiindiir. Kanun'un 527 nci maddesine gore, 
olagan kanun yollan, istinaf (l 'appel) ve itiraz (l 'opposition); olaganiistii kanun 
yollan, ii<;iincii ki~inin itiraz1 (Ia tierce opposition)~'\ yargtlamamn yenilenmesi 
(le recours en revision) ve temyizdir (le pourvoi en cassation). 

$ekli ol<;iitlere gore yaptlan bir diger aynm da, ba~vurulacak yargi mer
ciinden hareketle yapilan s1mfland1rmadtr15

• Bir ilk derece mahkemesi tarafm
dan verilen karann, aym mahkeme tarafmdan ikinci kez gozden ge<;irilmesini 
ve gerekirse bu karardan geri doniihnesini saglayan kanun yollanna geri 
donme ama~h kanun yollan (les voies de retraction) denmektedir16. Tamm
dan da anla~tldtgi i.izere, bu kanun yollan, mahkeme tarafmdan verilmi~ olan 
bir karardan geri donmeye, karan geri almaya i li~kindir. itiraz ve yargtlamanm 
yenilenmesi bu stmfa girmektedir. Bir ilk derece mahkemesi tarafmdan veril
mi~ olan karann, bir list mahkeme tarafmdan yeniden gozden ge<;irilmesini, 
gerekirse tahkikat i~lemlerinin yeniden yapllmasm1 saglayan kanun yollanna 
ise diizeltme - iyile~tirme ama~h kanun yollan (les voies de reformation) 
denmektedir. Bu kanun yollan mahkemece verilmi~ bir karan diizeltmeye, 
iyile~tirmeye ili~kindir 17 • l~te, istinaf bu smtfa dahildir. 

Kanun yollannm tasnifine ili~kin ikinci genel stmflandtrma ise, maddf 
oh;iitlerden hareketle yaptlmaktadtr. Bu noktada ogreti, ba~vurulacak kanun 
yolu sonunda verilecek karann konusundan hareket etmekte ve kanun yollanm, 

12 CROZE, MOREL ve FRADIN, bu ayrzmzn teorik temellerinin belirsiz oldugunu (fade 
etmi$lerdir (Croze/Morel/Fradin n° 218 s. 80). 

13 Croze/Morel/Fradin n° 219 s. 80; Heron n°572 s. 403; Fricero s. 140; Konuralp s. 
27; Jean Vincent/Serge Guinchard, Procedure civile, 25. ed., Dalloz 1999, n° 1314 s. 
903; Raymond Barrain, Procedure civile, Paris 1954, s. 231; Pierre Catala!Fram;ois 
Terre, Procedure civile et voies d'execution, Paris 1965, s.264, 265. 

14 Franszz Hukuku 'ndald bu kanun yolu, eski hukuk yargz.lamamzzda var olan ve "iti
raz-iil gayr" olarak anzlan kanun yoluna benzetilebilir. ltiraz-iil gayr, bir dava sonu
cunda verilen nihaf karara kar$l davaya dahil olmayan (ii<;iincii) bir ldmsenin, hiik
miin kendine ili$kin haklarz <;ignedigi gerek<;esiyle kaldzrzlmasz i<;in ba$vurdugu itiraz 
yoludur. 

15 Konuralp s.25. 
16 Barrain s.230; Couchez/Langlande!Lebeau n° 1350 s.489; Heron n° 570 s. 408; 

Catala/ Terre s.270; Konuralp s. 26; Andre Joly, Procedure civile et voies 
d'execution, Tome 1 Procedure Civile, Sirey 1969, s.270; Barrere La retraction du 
juge civil (in Melanges Hebraud, Dalloz 1981, s.l vd.) s.l . 

17 Barrain s. 230; Konuralp s.26; Catala/Terre s.275; Joly s. 270. 
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iptal ama~h kanun yollan (les voies d'annulation) ve diizeltme- iyile~tirme 
ama~h kanun yollan (les voies de reformation) olarak stmflandtrmaktadtr18

. 

Genellikle, biitiin kanun yollan, "yanh~ hiikmiin" yeniden tartt~tlmast, 
incelenmesi amacma yoneliktir19

. Ancak, bir hiikmii "yanh~" ktlacak farkh 
nedenler soz konusu olabilir20. Buna bagh olarak, ba~vurulacak kanun yolu ile 
hiikmiin yanh~hgmm giderilme bi<;imi de her nedene gore farkhla~1r. Bu fark
hhk, kanun yollan sonunda verilecek kararlann da farkh bi<;imlerde ortaya 
91kmasma neden olur. iptal ama<;h bir kanun yolunda hakim, ancak yanh~ 
hiikmiin iptaline ya da bu iptal talebinin reddine karar verebilir. Bu durumda 
ba~vurulan kanun yolu iizerine verilecek karar, ilk derece mahkemesinin hiik
miinii ya ge<;erli sayar ya da ortadan kald1nr21 . Sonu<; olarak, iptal karan, uyu~
mazhgi esas a<;Ismdan <;oziimlemez. Diizeltme - iyile~tirrne ama<;h kanun yo
lunda ise, hakim, yeniden yargllamada tam yetkilidir ve bu durumda verilecek 
karar, ilk derece mahkemesi hiikmiiniin yerine ge<;er22. Goriildiigii gibi, iptal 
ama<;h kanun yollan-diizeltme- iyile~tirme ama<;h kanun yollan aynmt, ba~vu
rulan kanun yolu sonucu elde edilen karann hiikiim f1krasmm olas1 i<;erigine 
gore ~ekillenir. Bu <;er<;evede, ne ba~vurulan kanun yolunda uygulanan usuliin 
ne de ba~vurulacak merciin onemi vardtr. 

II. iptal Ama~ll Kanun Yollarznln Varllk Nedenleri 
FranSIZ Hukuku'nda, daha once ifade edildigi gibi, yanh~ bir yargtsal ka

rara kar~1 maddi hukuktaki hiikiimsiizliik yollanna ba$vurmak miimkiin degil
dir. "Hukumlere kar§z iptal yollarzna gidilemez (Les voies de nullite n 'ont lieu 
contre les ju§ements )" bi<;iminde ifade edilen bu ilke, <;e$itli gerek<;elere da
yanmaktadn·2 . Bu gerek<;elerden ilki, kesin hukmun otoritesini saglamanzn 
gerekliligidir. Kesin hiikiim, hem maddi alanda "ger<;eklik karinesi"nden hem 
de usull a<;Idan "kanuna uygunluk (hukukllik)" karinesinden yararlamr. Bu iki 
karine nedel};iyle, kesin hiikiim, ancak uygun usullerle yeniden tart1~ma konusu 
yaptlabilir. Ote yandan, bu ilke, yargzsal denetimin hiyerar.,r;;ik olmasz ilkesi ile 
de uyum i<;indedir. Soyle ki; bir mahkeme karannm genel hukuk kurallan ile 
iptalinin miimkiin olmast, karan veren mahkemenin iptal istemini inceleyecek 
olan aym derecedeki mahkemenin yargtsal denetimine tabi olmas1 anlaffilna 
gelir. Bu durumda soz konusu ilke ihlal tehlikesi altmda olacaktir. Son olarak, 
hiikiimlere kar~1 iptal yollarma gidilememesi, adaletin gerc;ekle§tirilmesinin 
hzzlandzrzlmasz endi§esi dikkate ahndtgmda da anlamhd1r. Frans1z Hu
kuku'nda, iptal davasmm zamana$IIDI siiresi, mutlak veya nispi butlan soz ko
nusu olmasma gore, kural olarak be$ veya otuz ylldtr. Butlan itirazmda ise, 
herhangi bir zamana~Iffil siiresi soz konusu degildir; bu itiraz her zaman yap1-

18 Croze/Morel/Fradin n° 226 s. 82. 
19 Croze/Morel/Fradin n° 227 s. 82. 
20 Hukukun yanlz~ uygulanmasz, maddi vakzamn takdirinde yanlz$lzk yapzlmasz, esasta 

hata, us ulde hat a g ibi. 
21 Croze/Morel/Fradin n° 232 s. 83. 
22 Croze/Morel/Fradin n° 235 s. 83. 
23 Barret s. 200; Heron n° 574 s. 412; Konuralp s. 38. 
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labilir. Hukiimden tatmin olmam1~ tarafa boylesi uzun bir zaman boyunca bir 
hukmun kanuna uygunluguna itiraz etme imkan1 vermek, uyu~mazhgm bu siire 
boyunca yeniden gundeme getirilebilmesi tehdidine neden olur. Zira hiikiim, bu 
ba~vuru yollanna ili~kin sureler sona ermeden kesinle~mez. Bu da adaletin 
gen;ekle~mesinin gecikmesi, hukuk1 giivenlik ve sosyal ban~m saglanamamast 
anlatnmt ta~tr. 

Tum bu gerek9elere ragmen, onemli bir yanh~hkla malt11 bir yargtsal ka
ran gormezden gelmek ve boyle bir karara geyerlilik tammak da kabul edilebi
lir degildir. Usul hukukunun ama9lanndan birinin kamu duzeninin saglanmas1 
oldugu da goz oniinde bulundurulursa, 9eli~ik veya yetersiz gerek9elere daya
nan, gorevli olmayan bir mahkeme tarafmdan verilen veya savunma haklanna 
ili~kin ilkeleri ihlal eden kararlara kar~1 harekete ge<;ilebilmesi imkam tanm
mahdtr24. Aksi yonde bir kabul, yani yargtsal kararlann hukuka uygunluk dene
timi d1~mda b1rakllmasi, keyfiligin dogmas1 sonucunu dogurur. l~te bu neden
lerle, Frans1z Kanun Koyucusu, sakat yarg1sal kararlara kar~I kanun yollanna 
ba~vuruya izin vermi~tir. Tanman bu imkan, Frans1z Meden1 Usul Kanunu'nun 
460 mc1 maddesinde ifadesini bulmu~tur. Buna gore, "Yargzsal bir kararzn 
gec;ersizligi kanun tarafindan ongoriilen kanun yollarz ile talep edilebilir". 

Frans1z Hukuku 'nda yargtsal bir karann ge<;ersizliginin elde edilebilmesi 
i<;in iptal amacma yonelik iki kanun yolu kabul edilmi~tir: 1. istinaf (NCPC art. 
542); 2. Temyiz (NCPC art. 604, art. 605). Bu kanun yollanna ba~vuru i~am 
belirli say1da ki~iye tanmm1~25 olup ba~vuru sureleri26 de ktsa tutulmu~tur. Iptal 
ama9h kanun yollanna ba~vuru imkamnm bu ~ekilde stmrlandtnlmasi ile yar
gllamanm 9abuklugun saglanmas1 ve yarg1sal giivenligin korumnas1 amaylan
mi~ttr27. 

24 Barret s.200; Fricero s. 143. 
25 (:eki$meli yargzda, istinaf yolu, kural olarak sadece ilk derece mahkemesi karan 

aleyhine olan tarafa; 9eki§mesiz yargzda ise, ilk derece mahkemesi kararz kendisine 
etkili olan ii9iincii ki§ilere a9zktzr (NCPC art. 546, II). Temyiz yo/una ba§vurabilecek 
olanlar ise, temyiz edilmi~ kararm taraflarz ve kamu menfaatine ili~kin durumlarda 
istisnai olarak savczdzr. 

26 (:eki~mesiz yargzda istinaf yo luna ba~vuru siiresi on be~'l giin; 9eki~meli yargzda ise 
bir aydzr (NCPC art. 538). Ba$vuru siiresi, kararzn tebligi ile i$lemeye ba$lar (NCPC 
art. 528). Siire, hem karann teblig edildigi ki$iye kar§'t hem de karan teblig ettirene 
kar§z i§ler (NCPC art. 528, II). Mahkum edilen taraf birden fazla ki§i ise ve bunlar 
arasmda bir teselsiil ili~kisi varsa veya miiddeabihin boliinmezligi soz konusu ise, i(:
lerinden birine yapzlan teblig istinaf siiresini sadece onun a9zszndan ba§latzr (NCPC 
m. 529, !). Aynt durumlarda, lehine karar verilen tarafbirdenfazla ise, i9lerinden biri 
tarajindan yapzlan tebligattan hepsi yararlamr (NCPC m. 529, II). Bu arada belirte
lim ki; yukanda anzlan siireler kural olarak Metropolitan Fransa (France Met
ropolitan) i9in ongoriilmii$tiir. Fransa 'nzn deniza§zrz topraklarznda oturanlar veya 
deniza§zn bir gorevde bulunanlar i9in bu siireler bir ay; yabancz bir iilkede bu
lunanlar i9in iki ay uzatzhr. Son olarak, temyize ba§vuru siiresine deginilecek olursa, 
bu siire, kural olarak iki aydzr (NCPC art. 612). 

27 Barret s. 201. 
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iptal ama9h bu iki kanun yolundan temyiz esastlr28 . Kural olarak, bir 
uyu~mazhga ili~kin son yargllama merciinden (en dernier ressortP9 verilmi~ 
olan kararlara kar~1 ancak temyize ba~vunllabilir (NCPC art. 605). Bununla 
birlikte, kanun koyucu, temyiz mahkemesinin i~ yi.ikiinii hafifletmek amac1yla, 
kimi ozel durumlarda, ilk derece mahkemesinin uyu~mazhga ili~kin ilk ve son 
yargllama mercii olarak verdigi kararlann (yani verildikleri anda kesin olan 
kararlann) ge9erliligini etkileyen kanuna ayk1nhklar nedeniyle istinaf yoluna 
gidilebilecegini de kabul etmi~tir. 

Bir uyu~mazhga ili~kin ilk yarg1lama merci (en premier ressort)30 

tarafmdan verilmi~ kararlann ge9ersizligi ise, istinafa ba~vuru yolu ile saglana
bilir. Bir iptal yolu olarak, "iptal ama9h istinaf (l 'appel nullite)" ~eklinde ad
landtnlan istinaf, taraflara, ilk yargilama merciince verilmi~ bir karann kanuna 
ayklnhg1 iddiasmda bulun~~ilme imkamm veren tek kanun yoludur31

• Yine de 
belirtilmelidir ki; Frans1z Ogretisi, istinafm astl amacm1, yarg1sal bir karann 
diizeltilmesi-iyile~tirilmesi olarak kabul etmi~ ve sakat bir yarg1sal karann ip
talinin saglanmas1m istinafm tali (ikinci) i~levi olarak benimsemi~tir32 . Ba~ka 
bir ifadeyle, di.izeltme-iyile~tirme amavh istinaf, asil ( olagan), iptal amavh isti
naf ise, tali (istisna1) bir nitelik gosterir. 

B. iPTAL AMA<;LI iSTiNAF YOLUNUN GELi~iMi 
Eski Frans1z Medeni Usul Kanunu 'nda, ilk derece mahkemesinin, uyu~

mazhgt ili~kin son yargtlama mercii olarak verdigi kararlara kar~1, uyu~mazh
gm basitligi gerek9esiyle istinaf yolu kabul edilmemi~ ve ancak gorevsizlik 
durumuna ozgii olarak soz konusu yola ba~vuru imkam ongoriilmii~tii. Bu 9er-
9evede, gorevsiz mahkeme tarafmdan verildigi i9in hiikiimsiiz olan bir karara 
kar~1, bu karar verildigi anda kesin sayllan bir karar olsa da istinaf yo luna gidi
lebilecegi kabul edihni~ti. Eski Frans1z Medeni Usul Kanunu'nun yi.iriirliikte 
oldugu donemde uygulama da, ogreti de diizeltme - iyile~tirme amavh kanun 
yolunun kapah oldugu durumlarda gorevsizlik nedeniyle sakat bir hi.ikme kar~I 
iptal amactyla istinafa gidilebilecegi gori.i~i.inde birle~mi~tir33 . 

iptal amavh istinaf yolunun geli$iminde tahkim alamndaki diizenlemeler 
de onemli bir yer tutar34. Zira tahkim sozle$melerinin devlet yargtlamas1 
oniinde istinaf kanun yo luna ba$vurudan feragat edildigine dair $artlar ivermesi 
ve tahkim yargllamas1 sonunda verilen ve ancak hiikiimsiizliik sebeplerinden 
biriyle sakat olan kararlara ili$kin uyu$mazhklann ortaya 91kmas1 sonucunu 
dogurffiU$ ve bunlann giderilebilmesi i9in ve$itli diizenlemeler yapmak geregi 
ortaya 91kmt~t1r. Eski Frans1z Medeni Usul Kanunu'nun 1028 inci maddesi 

28 Barret s. 201. 
29 Bkz. yuk dn. 5 'teki ac;tklama. 
30 Bkz. yuk dn. 5 'teki ac;zklama. 
31 Barret s. 200. 
32 Barret s. 202; Couchez/Langlande/Lebeau n° 1379 s.504; Roger Perrot, Les voies de 

recours en matiere d'arbitrage (Rev. arb. 1980. 268 vd.), s. 276 vd. 
33 Barret s. 200. 
34 Georges Bolard, L 'appel-nullite (D. 1988, chron. 177, s.177 -184 ), s. 178. 
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"tenfiz karanna itiraz (!'opposition a /'ordonnance d'exequatur)" adl altmda 
tahkim yargtlamas1 sonunda verilen kararlara kar~1 ozel bir iptal yolu ongor
mti~tti. Asliye huk:uk mahkemesinin gorevli kllmd1g1 bu ba~vuru yolu, niteligi 
itibariyle ger<;ek bir iptal davas1yd1. Fakat, bu yol zaman i<;erisinde yetersiz 
kalm1~t1. Zira tenfiz karanna itiraz yolu, sadece s1mrh saytdaki durum i<;in ka
bul edihni$ ve kanunun a<;1k<;a dii~enlemedigi kanuna ayk1nhklar i<;in bu yola 
ba$vurma i1nkam tamnmallli$tl. Omegin, yetlkisiz hakem tarafmdan verilen 
kararlara kaT$1 veya savumna haklanmn ihlal edilerek verilen hakem kararla
nna kar~t bu yola ba~vurmak miimkiin degildi. 

i~te deginilen bu eksiklerin a~1lmas1 amac1yla uygulama, hakem karan
mn iptali amacma yonelik istinaf1 kabul etmi$ti35. Bunun yam s1ra, tahkim soz
le~mesinde istinaftan feragat edildigine dair bir ~art bulunsa dahi hakem tara
fmdan kamu diizenine ili~kin kurallann ihlal edilmesi ve bu ihlalin uyu~mazh
gm konusuyla ilgili olup kesin bi<;imde belirgin olmas1 durumunda da istinafa 
gidilebilecegini ongormii~tii36. Ancak uygulamamn istinafa ili~kin ~artlan bu 
~ekilde yumu~atmas1, tahkim kararlan bak1m1ndan istinaf ile tenfiz karanna 
itiraz arasmdaki s1mrlann kan$masma neden olmu$tu. Ortaya 91kan bu durum, 
14 May1s 1980 tarihli bir kararname ile <;ozi.ime kavu$111U$tu. Soz konusu ka
rarnameyle tahkim kararlan bak1mmdan kanun yollan sisteminde yeni di.izen
lemeler yapllarak, tenfiz kararma itiraz yolu kald1nlm1~t1. Bununla birlikte, 
istinaf mahkemesinin yetkili oldugu ve iptal amacma yonelik iki yol kabul 
edilmi~ti: 1. istinaf (NCPC art. 1483); 2. iptal ba~vurusu (le recours en 
annulation) (NCPC art. 1484, art. 1504) 7

• 

Giiniimiizde iptal ama<;h istinaf kanun yolu, Franstz Medenl Usul Ka
nunu'nun iptal ama<;h istinafm etkisine ili$kin 562 nci maddesinin ikinci ftkra
smda diizenlenmi~tir. Bu kanun yolunun uygulama alam giderek geni~lemekte
dir. Bunun nedeni, kanun koyucunun iki dereceli yargllama ilkesine (le 
principe du double degre de juridictionj38 getirdigi istisnalann artmas1d1r39

. Her 
ne kadar Kanun'un 543 iincii ve 546 mc1 maddelerinde, taraflar feragat etme
dik<;e ve bir kanun hiikmiiyle yasaklamnad1k<;a tti1n yarg1 kararlanna kar$1 isti
naf yolunun a<;Ik oldugu di.izenlenmi~se de, talebin basitligine40 ya da karann 
niteligine41 bagh olarak istinafa ba~vuru imkamna bir <;ok Simrlama getirilmi~-

35 Barret s. 203. 
36 Perrot n° 13 vd. s. 276 vd. 
37 Franszz Medenf Usul Kanunu 'nun 1484 iincii maddesinde diizenlenen bu ba§vuru 

yolu, tarajlar istinaf kanun yoluna baJvurmaktan feragat e?.miJse kanunda tahdidf 
olarak sayzlan be.~ durumda uygulama alanz bulur. Franszz Ogretisi 'nde kimi yazar
lar, iptal ba§vurusunun iptal amac;lz kanun yollannm bir c;e§idi oldugunu savunmak
tadzrlar (Barret s. 203). 

38 Bu ilke, yargzlamaya ili§kin temel bir ilke olarak nitelendirilmekte ve hukukf guvenli
gin saglanmasznzn bir unsuru olarak kabul edilmekte; istinaf ise, bu ilkenin ayrzlmaz 
bir parc;asz olarak goriilmektedir (Fricero s. 144); aynca bkz. yuk. dn. 5 'teki ac;zk
lama. 

39 Bolard s. 177. 
40 Ba~·ka bir ifadeyle, kuc;uk bir uyuJmazlLk soz konusu olmasma; bkz. a§·a. C, !, c. 
41 Bkz. a§a. C, I, a ve dn. 58. 
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tir. Aym ~ekilde, uyu~mazhgm niteligine gore de kanun koyucunun ongordiigu 
yasak saytsi giderek artmaktadtr. Daha <;ok kolektif (toplu) tasfiye (les 
procedures collectives) alanmda, i~ uyu~mazhklanna ve aile hukukuna ili~kin 
konularda ortaya 91kan bu yasaklara, yargtlamanm <;abukla~ttnlmast ve istinaf 
mahkemesinin i~ yiik:i.ini.in azalttlmast gibi gerek<;eler bulunmaktadtr. Ancak, 
egemen goril$e gore, istinaf hakkm1 k:Isttlayan ve hatta ortadan kaldtran bu gibi 
di.izenlemeler hi<;bir bilimsel gori.i$e uygun di.i$memekte ve taraflar, keyfi ola
rak iyi adalet gilvencesinden yoksun btrak:Ilmaktadu42

• Bu nedenle, uygulama, 
yorum yoluyla soz konusu smtrlamalan a$ma egilimindedir. Ba~ka bir anla
ttmla, kanunla~tlrma yoluyla istinaf yo luna getirilen yasaklama ve stmrlamalar, 
iptal a~a<;h istinaf hi.ik i.imlerinin yargtsal uygulamastyla a~tlmaya <;ah~tlmak
tadtr. Ornegin, Franstz mahkemeleri, Franstz Medeni Usul Kanunu 'nda ilgili 
hi<;bir hi.iki.im bulunmamasma ragmen, istinaf yolunun kapah oldugu kararlarda 
onemli bir sakathk olmas1 durumunda, bu kararlara kar~I di.izeltme-iyile~tirme 
ama<;h ( astl, olagan) istinaf kanun yolunun kapah oldugunu ve ancak, bu ka
rarlara kar~I iptal ama<;h istinaf yo luna gidilebilecegini kabul etmektedirler43

• 

Gorilldiigil ilzere, Franstz Hukuku'nda iptal ama<;h istinafa ili ~kin uygu
lamalar bizatih1 mahkemeler tarafmdan geli ~tirilmi~tir44. Kanuna ayktn olan 
yargtsal kararlann mileyyidelendirilmesinin de dahil oldugu usul1 kamu diize
ninin korunmast gereginden hareket eden uygulama, iptal ama<;h istinafm ba
gtmstz ve kendine ozgi.i bir kurum olarak geli~mesini saglamt~ttr. 

C. iPTAL AMA<;LI iSTiNAFA BASVURUNUN OZELLiKLERi 
ilk derece mahkemesi tarafmdan verilmi~ bir karann kanuna ayktnhkla 

sakat oldugu ve bu karara kar~I istinafyolunun hi<;bir stmrlamaya tabi olmakst
zm ac;tk bulundugu durumlarda iptal amac;h istinaf yoluna ba$VUfU hic;bir ozel
lik arz etmez. Di.izeltme - iyile~tirme amac;h istinaftaki taraflara, si.ireye ve 
usule ili~kin tum ~artlar bu durumlarda da aynen gec;erliligini korur45

. Ote yan-

42 Barret s. 205. 
43 Franstz mahkemelerinin bu uygulamasma §'U ornek gosterilebilir: Ticaret mahke

mesi, bir kolektif (toplu) ta::,:fiye i~inde kendine sunulan talebi incelerken yurutulen 
tasfiyenin temsilcilerinden biri, bu talebe ili§kin kararm verilmesi a§amasma katzl
mz$ltr. Ancak mahkemenin tarafszzlzgz ilkesi ilhlal edilerek verilmi$ olan ve objektif
likten tamamen uzak bu karara kar$t tum ba§vuru yollart kapaltdtr. Bu nedenle, ken 
disine yapzlan istinaf baJvurusu uzerine Poitiers lstinaf Mahkemesi, soz konusu ka
rara kar§t istinafyolunun kapalz oldugu gerek<;esiy le istinajin kabule §ayan olmadtgz 
yonunde karar vermi~·tir. Fakat Temyiz Mahkemesi, NCPC art. 543 hukmunu goz 
onunde bulundurarak istinaf mahkemesi kararznz bozmu§ ve istinaf yoluna ba§vuru 
yasagmm, bu yola mahkeme karannm iptali amactyla baJvurulmast halinde ge<;erli 
olmadzgma karar vermi§tir (Cass. com. 6. 3.1984: D. 1984, 566, note Honorat/Mas; 
RTD civ. 1984.568, obs. Perrot). Aynzyonde bkz. Cass. civ. 2e, 3.7.1985: JCP 1986. 
11. 20625, noteLindon/Benaben; Paris, 17.1.1989: D. 1989.l.R. 182, obs. Julien. 

44 Vincent/Guinchard n° 1343 s. 924; Fricero s. 143. 
45 Geni$ bilgi i<;in bkz. Konuralp s. 27-35. 
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dan, karann duzeltilmesini veya geyersizliginin saglanmasm1 isteyen tarafm 
istinaf talebinin kabul edilebilmesine ili~kin kurallar da aynen uygulamr46 . 

Tptal amac;h istinaf yolunun ozellik arz ettigi durumlar, kanun tarafmdan 
istinaf kanun yoluna ba~vurunun yasaklandtgt veya stmrlandtgt hallerdir47

. 

Daha once de ktsaca deginildigi gibi, istinafm yargtlamayt uzatan ve yargtlama 
masraflanm artttran bir yol olmas1 nedeniyle istinafa ba~vuruya kimi stmrla
malar ve Y.asaklar getirilmi~tir48 . Bunlardan ilki, "ertelenmi~ istinaf'ttr (l 'appel 
d(ffere)49

. Ikincisi, ancak belli bir tarafm bu yola ba~vurabileceginin duzenlen
digi haller-"0

, ii9iincu ve sonuncusu ise, istinaf yolunun tamamen kapatlldtgt 
durumlardtr" 1• I~te, olayda bu ii9 durumdan biri soz konusu olsa bile, yarg1 
karanmn 90k agtr bic;imde hatah olmas1 durumunda52, "dogrudan istinaf 
(l 'appel immediat)" mesmu olacaktn.s3

. Karann ag1r bir bivimde hatah oldugu 
hallerde, istinaf yo luna ba~vurulmasma getirilen yasak veya istinafm stmrlan
masma ili~kin kural ortadan kalkar ve soz konusu karann iptaline yonelik ola
rak istinafa, yani iptal amac;h istinafa ba~vurulabilir54. 

Goriildiigii gibi, iptal amac;h istinaf yolunun kendine ozgii niteligi, dii
zeltme-iyile~tirme amac;h istinaf yoluna ba~vurunun dinlenebilirlik ~artlanna 
ayktn bir karakter gostermesine dayamr. iptal amac;h istinafm bir diger ozelligi 
de, konuya ili~kin hivbir kanun1 diizenlemenin bulunmamast sebebiyle, bu ka
nun yoluna ba~vuru imkammn istisna1 olmastdtr. 

I. istinafa ili~kin ~artlann istisnast Olarak iptal Ama~h istinaf 
iptal amac;h istinaf kanun yolunun en onemli ozelligi, diizeltme - iyile~

tirme amacma yonelik istinafa ba~vurunun ~artlanna ayktnhk, istisna olu~tur
mast ve istinaf hakkma ili ~kin hivbir kanuni yasaga ve stmrlamaya tabi olma
mastdtr-"5. 

Franstz Kanun Koyucusu, daha once ifade edildigi gibi, ba~vuru siireleri 
veya ba~vuru hakkma sahip ki~iler baktiDindan istinaf hakktna ye~itli stmrla
malar getirmi~ ve hatta, bazt durumlarda bu yola ba~vuru imkamm ortadan 

46 Barret s. 206. 
47 Bolard s. 177. 
48 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1371 s.499. 
49 Bkz. a$a. C, J, a. 
50 Bkz. a$a. C, 1, b. 
51 Bkz. a$a. C, J, c. 
52 Ornegin kararzn temel usulf ilkelere aykzrz olmasz veya dava konusu bakzmzndan 

gorevsiz hakim tarafindan verilmi$ bulunmast gibi. 
53 Bolard s. 177; Croze/Morel/Fradin n° 238 s. 84. 
54 Fricero s. 143; ayrzca bkz. Cass. soc. 5.10.1978: Gaz. Pal. 1979, s. 51, note Loyer

Lahrer; RTD civ. 1979, s. 196, obs. R. Perrot; Cass. soc. 29.1.1981: Bull. Civ. V, n° 
91; JCP G 1981, IV, 121; D. 1981, inf rap., s. 435; RTD civ. 1982, s. 207, obs. R. 
Perrot; Cass. 2e civ. 3.6. 1985: Bull. civ. II, no 134; JCP 1986, II, note A. Benabent; 
RTD civ. 1986, s. 643, obs. R. Perrot; Cass. com. 3.3.1992 ve 12.4.1992: D. 1992, s. 
345, note G. BoZard. 

55 Barret s. 206. 
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kaldtrmt~tlr. Bununla birlikte, uygulama ve ogreti, usuli temel haklara ili~kin 
koruyucu ~ekillerin ihHilini miieyyidelendirmek amactyla istinafa ba~vurunun 
simrland1g1 ya da yasakland1g1 durumlarda iptal ama<;h istinaf yolunun a<;Ik 
oldugunu kabul etmektedit·56. Yani, ti.im bu stmrlamalar ve yasaklar iptal ama<;h 
istinaf soz konusu oldugu takdirde ya yumu~atllarak uygulama alam bulur ya 
da uygulanmaz57

. 

a. Siirelere ili~kin Sinirlamalann istisnas1 
iptal ama<;h istinafm, si.irelere ili~kin s1mrlamalara aykln karakterinin 

qrtaya <;Iktlgi hallerden biri ertelenmi~ istinafm ongoriildiigu durumlard1r58
• 

Ornegin, ara kararlar (les jugements avant dire droit) baklmmdan durum boy
ledir. Ara kararlara kar~1 dogrudan istinaf yolu kapahlmam1~ ancak, istinaf 
yoluna ba~vuru ertelenmi~tir (NCPC art. 545)59 . ilk derece mahkemesindeki 
yarg1lamamn kesilmemesi ve yarg1lamay1 uzatma amacma yonelik istinaf ba~
vurulannm engellenmesi gibi gerek<;elerle, bu tur kararlara kar~I istinaf yo luna 
ancak esas hakkmdaki kararla birlikte gidilebilecegi ongorulmi.i~tur. Bununla 
birlikte, Temyiz Mahkemesi i<;tihatlanyla, ilk derece mahkemesinin <;ok esash 
bir hukuk kurah ihHUi i<;eren ara kararlanna kar~I iptal ama<;h olarak dogrudan 
istinaf yoluna gidilebilecegini kabul etmi~tir60 . Bir ba~ka deyi~le, <;ok esash bir 
hukuk kurahnm ihlali nedeniyle sakat bir ara karara kar~I istinaf yo luna gidile
bilmesi i<;in esas hakkmdaki karan n verilmesini beklemeye gerek yoktur. Bu 
<;er<;evede, iptal ama<;h istinaf yolu, ara kararlar baklmmdan dogrudan istinaf 
yoluna gidilemeyecegi ilkesinin istisnas1m olu~turur61 . 

56 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1379 s.504; Barret s.199; Vincent/Guinchard n° 1343 
s. 923,. 

57 Barret s. 207; Couchez/Langlande/Lebeau n° 1379 s.504. 
58 Franszz Hukuku 'nda ara kararlar (les jugements avant dire droit) ve ihtiyatf tedbir 

kararlarz (les jugements provisoires) bakzmmdan "ertelenmi~ istinaf (I 'appel 
d(ffen?)" ve tum nihaf kararlar (les jugements definitif) ile hukum fikrasmda hem ta
lep sonucu hakkmda bir karar hem de bir ihtiyati tedbir karan it;eren karma nitelikli 
Ougements mixtes) kararlar baktmmdan "dogrudan istinaf (l 'appel immediat)" kabul 
edilmi§tir. 

59 BoZard s. 177; Croze/Morel/Fradin n° 245 s. 87; Couchez/Langlande/Lebeau n° 1401 
s.514. 

60 Bu duruma bir ornek, yetki a§zmz (tecavuzu) (l'exces de pouvoir) qen;evesinde 
verilebilir: Olayda, bir ilk derece mahkemesi, so.syal guvenlik bolge mudurune, yani 
bir idari merciye, Cezayir 'de bir inceleme gen;ekle§tirmesi it; in bir uzman 
(technicien) atanmasz amaczyla gerekli tum tedbirleri almasma ili§kin bir emir ver
mi~tir. Sosyal giivenlik bolge muduru, bu emre kar~z istinaf yo luna ba§vurmu~tur. is
tina! mahkemesi, soz konusu karann ara karar olmast nedeniyle karara kar§·t ancak 
esas hukumle birlikte istinafa gidilebilecegi gerekqesiyle istinaf ba§vurusunu reddet
mi§tir. Temyiz Mahkemesi ise, idari bir merciye emir niteliginde bir karar verildigin
den bir yetki a§zmz (tecavuzu) soz konusu oldugundan bahisle, bu ara kararm iptaline 
yonelik dogrudan bir istinaf ba~vurusunun mumkun olduguna karar vermi~tir. (Cass. 
soc. 23.2.1977: JCP 1978.11.18897, note J. A.; Gaz. Pal. 1977.2.99, note R. P.; RTD 
civ. 1977.621, obs. Perrot). 

61 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1402 s.514. 
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istinaf hakkmm sureler baktmmdan Stmrlandtgl bir diger hal ise, istinaf 
yoluna ba~vuru siiresinin klsaltllmt~ oldugu duzenlemelerdir. Ornegin adli iyi
le~tirme ve tasfiye (le redressement et la liquidation judiciaire) alanmda, bu 
yola ba~vuru siiresi, usulii vabukla~ttrma kayg1s1 ile on giin olarak duzenlen
mi~tir (27 Arahk 1985 tarihli Kararname art. 157). Franstz Ogretisi ' nde bazt 
yazarlara gore bu kaygt, iptal amavh istinaf soz konusu oldugu durumlarda sure 
gevtikten sonra yapllan istinaf ba~vurusunun reddi ivin yeterli gerekve olu~tur
maz62. Bu goril~e gore, iptal amavh istinafyoluna ba~vunnak isteyen tarafkara
nn kendine tebliginden itibaren bir ay ivinde bu yola ba~vurabilmelidir. 

b. Taraflara iii~ kin Simrlamalann is tis nasi 
istinaf yoluna ba~vuruda taraflara ili~kin simrlamalar, stfat ve menfaat 

kriteri uzerine in~a edilmi~tir. <;eki~meli yarg1da, kural olarak, ilk derece mah
kemesinde gorillen davamn taraflan istinaf yo luna ba~vurabilirler63 • Bu verve
vede, istinaf yargtlamasmm taraflanm ancak ilk derece mahkemesinde taraf 
olanlar olu~turabilir64 . Yani, ilk derece mahkemesindeki davaya taraf olanlar
dan biri (l 'appelant), digerini has 1m (I 'intime) gostermek suretiyle istinaf yo
luna ba~vurabilir (NCPC art. 547, 1). <;eki~mesiz yargtda da, istinafyargtlama
smm taraflan kural olarak ilk derece mahkemesindeki taraflardtr. Bununla bir
likte, ilk derece mahkemesi karan kendisine etkili olan ii9iinc~ ki~iler de, bu 
karara kar~t istinaf yoluna ba~vurabilirler (NCPC art. 546, II). Ote yandan, bir 
9eki~mesiz yargt i~inde verilen karara kar~t yaptlan istinaf ba~vurusu, kar~t 
taraf mevcut olmasa da mesmudur (NCPC art. 547, II)65. 

Sonu9 itibariyle denilebilir ki, istinaf yo luna ancak ilk derece mahkeme
sinde taraf olan ve istinaf kanun yoluna ba~vuru hakklndan feragat etmeyen 
ki~i ba~vurabilir. Bu kuraldan hareketle iptal amavh istinaf bak1mmdan iki 
noktaya vanlmaktadtr: 

1. istinaf hakkmdan feragat edilmi~ olmast, diizeltme - iyile~tirme ama9h 
istinaf baktmmdan sonu9 dogurup, iptal ama9h istinaf baktmmdan etkili degil
dir66. 

2. Kural olarak, iptal ama9h istinaf yo luna ba~vuran ki~i, ilk derece mah
kemesinde taraf olmu~ ya da temsil edilmi~ olmahdtr. ilk derece mahkeme-

62 Barret s. 208. 
63 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1386 s.507; Vincent!Guinchard n° 1354 s. 930; 

Fricero s. 145,· Konuralp s. 29. Kural bu olmakla birlikte, kolektif (toplu) tasjiye yon
temlerine ili$kin bazz kararlara kar$Z savcznzn da istinaf yoluna ba$vurma yetkisi 
vardtr (Philippe Petel, Procedures collectives, 2e ed., Dalloz 1998, n° 137 s.62 'den 
aktaran Konuralp s. 29 dn. 16). 

64 btinaf yo luna ba$vurunun ilk derece mahkemesinde taraf olmamz$ bir kimseye kar$l 
yapzlmL§' olmasL halinde bu durum ancak ilk itiraz olarak ileri suriilebilir; bu kural, 
kamu diizenine ili$kin olmadzgzndan hdkim tarajindan re 'sen gozetilmez (Vincent/ 
Guinchard n° 1356 s. 956). 

65 Couchez/Langlande!Lebeau n° 1386 s.507; Vincent/Guinchard n° 1354 s. 930, n° 
1357 s. 932. 

66 Barret s. 210. 
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sinde taraf olmayan ki~iler baktmmdan bir karann geyersizligi sadece "uyuncu 
ki~inin itirazt yolu" ile saglanabilir. Ancak, Franstz Hukuku 'nda, bu itiraz 
yolunun bazt kararlar baknnmdan kapah oldugunu ongoren duzenlemelerin 
varhgt nedeniyle67 uygulama, amlan kurah kanuna ayklnhkla sakat kararlar 
baktmmdan yumu~atmt~tlr68. Omegin, kolektif (toplu) tasfiye usulunde, kanun 
koyucu, ilk derece tnahkemesince verilen kararlara kar~1 sadece kanun tarafm
dan belirlenmi~ ki~ilerin istinafa ba~vurabilecegini duzenlemi~tir. Bununla 
birlikte, uygulama, bu alanda istinafa ba~vuru hakkma ki~iler baknmndan geti
rilen stmrlamamn, sadece duzeltme - iyile~tirme ama9h istinaf baklmmdan 
geyerli oldugunu; kendisine istinaf yoluna ba~vuru hakkl tamnmamt~ bir ki~in 
iptal ama9h istinaf yo luna gidebilecegini kabul etmi~tir69 . 

istinaf yoluna ba~vurulabilmesi i9in gerekli bir diger ~art da, istinafa 
ba~vuruda hukuki, guncel ve ki~isel bir menfaatin var olmast geregidir (NCPC 
art. 546, 1)70

• Frans1z Hukuku'nda, "menfaat yoksa, dava yoktur (pas d'interet, 
pas d'action)" bi9iminde formtile edilen bu ~art, iptal ama9h istinaf bakiillln
dan da geyerliligini korur71

. 

Kural olarak, istinafa ba~vuruda menfaati olan ki~i, karar k1smen ya da 
tamamen aleyhine olan tarafttr72

. Davayt kazanan ve talepleri tamamen kar~tla
nan tarafm ise, istinaf yo luna ba~vunnakta menfaati olmadtgt yonilnde bir ka
rine var olup bu karine kesin degildir73

. Bu yeryevede, istinafa ba~vuruda 
menfaatin varhgmm belirlenmesindeki Olyil, ilke derece mahkemesindeki 
ba~anstzhkttr74• Bir ba~ka deyi~le, ilk derece mahkemesince verilen karar so
nucu mahkGm edilen veya talebinin onemli unsurlanndan biri reddedilen taraf, 
istinafa ba~vuruda menfaat sahibi saythr. Ancak, bu ~ekilde a91klanan menfaat, 
iptal ama9h istinaf yoluna ba~vuruda aranan menfaatten farkhdtr. Zira iptal 

67 6rnegin, 25 Ocak 1985 tarihli bir kararname ile kolektif tas.fiye alamnda veri/en 
kimi kararlar baktmmdan u<;uncu ki$inin itirazt kanun yolu kapattlmt$flr. 

68 Barret s. 211. 
69 Barret s. 209. 
7° Couchez/wnglande/Lebeau n° I 383 s.506; Barrain s. 232; Vincent/Guinchard n° 

I 354 s. 930; Joly s. 272. (:eki$meli yargz a/am ile ilgili olarak bu noktada deginilmesi 
gereken onemli bir nokta, istinaf yo luna ba$vurmada menfaat ko$ulunun esas olarak 
arandzgz halin aslf istinaf (l'appel principal) oldugudur (Konuralp s.35). Bununla 
birlikte, kattlma yoluyla yaptlan istinafta, yani asl£ istinaf yoluna ba$vuran tarafin 
haszm olarak gosterdigi ki$inin istinaf yoluna ba§vurdugu hallerde de (NCPC art. 
549) menfaat $artt arandtgt soylenebilir. Zira Kanun 'un 500 uncu maddesinin ikinci 
fikrasznda, katzlma yoluyla istinafa (l 'appel incident) ba$vuran ki.~inin, bu ba$vuruyu 
hif;bir menjaati olmakszzm sadece yargzlama suresini uzatmak amaczyla yaptzgmm 
anla$zlmasz veya ba$vurunun yeteri kadar erken yapzlmamZ$ olmasz durumunda zarar 
ve ziyamn tazminine mahkum edilebilecegi ongorulmu$tur. 

71 Barret s. 212. 
72 Vincent/Guinchard n° 1354 s. 930; Fricero s. 144. 
73 Vincent/Guinchard no 1354 s. 930. 
74 Jacques Miguet, Imrnutabilite et evolution du litige, Paris 1977, n° 258 s. 321; Guy 

Block, Les fins de non-recevoir en procedure civile, LGDJ 2002, n° 145 s. 266; 
Vincent/ Guinchard n° 1354 s. 930. 
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amac;h istinaf, usull kamu diizenine ili~kin bir kurahn ihHilinin miieyyi
delendirilmesine yoneliktir. Ba~ka bir anlatlmla, iptal amac;h istinafa ba~vuru 
ile elde edilmek istenen, ilk derece hakimi taraf1ndan varhgt reddedilmi~ maddi 
hukuka ili~kin bir hakkm tanmmasm1 saglamak degildir. Buna bagh olarak, 
iptal amac;h istinaf yolunda menfaate viicut veren, esash bir hukuk kuralmm 
ihlali nedeniyle sakatlanan bir karar sonucu ki~inin zarara ugram1~ olmastdtr. 

c. istinaf Hakklmn Taninmadigi Durumlarda iptal Ama~h istinaf 
Hangi kararlara kar~I istinaf yo luna ba~vuru hakki tanmdtgma ili~kin dii

zenleme, Kanun'un 543 iincii maddesinde ifadesini bulmu~tur. Buna gore, c;e
ki~meli veya c;eki~mesiz yarg1 aynmi olmakstzm ilk derece mahkemesi tara
fmda verilen tiim kararlara75 kar~1 istinaf yolu ac;1khr. Kural bu olmakla bir
likte, Frans1z Hukuku'nda, kolektif (toplu) tasfiye, i~ hukuku ve aile hukuku ile 
ilgili konular ba~ta olmak iizere ki1ni durumlarda isti!laf yo luna ba~vuru imkam 
tamamen kaldtnlmt~ttr76 . Bunun nedenleri c;e~itlidir. Istinaf, kimi zaman, karara 
kar~1 tum kanun yollan kapah oldugundan 77 kimi zaman ise ba~ka bir kanun 
yolu ac;tk oldugundan mesmu d~gildir78 . Ba~vuru yolunun kapah olmas1, hazen 
menfaat yoklugu nedeniyledir. Orne gin, istinaf yargilamas1 ic;in yaptlacak mas
rafm uyu§mazhgm degerini a§tlgt durumlarda istinafa gitmekte menfaatin bu
lunmadtgi kabul edilmektedir79• Kiic;iik uyu§mazhklar baktmmdan da istinaf 
yolu kapahdtr80

. Uyu$mazhgm degerinden daha yiiksek olan yargtlama 
masraflanndan kurtulmak amacma yonelik olarak miiddeabihin degerinin belli 
bir meblag81 altmda kalmas1 halinde ilk derece mahkemesinin, uyu$mazhga 
ili$kin son yargllama mercii olarak karar verecegi kabul edilmi~tir82 . Bunun 
gibi, istinaf yoluna ba~vurulmast uyu$mazhgtn c;oziim siiresini hakstz yere 
uzatacaksa istinafa ba~vuru usuli menfaat83 yoklugundan miimkiin degildir84

. 

Ancak bu son olc;iitiin son derece belirsiz olduguna i~aret edilmelidir. 

75 Herne kadar 543 iincii maddede "hiikiim" anlamzna gelen "le jugement" kelimesi 
kullanzlmz$Sa da burada kastedilen ilk derece mahkemesinin tiim yargzsal kararlarzdzr 
(Paris, 13.7.1978: D. 1980. 45, note Rameau 'dan aktaran NCPC s.311). Bu nedenle 
incelememizde "hiikiim " yerine "karar " kelimesinin kullamlmasz tercih edilmi$fir. 

76 Vincent/Guinchard n° 1349 s. 927. 
77 Tahkikatzn yiiriitiilmesine ili$kin tedbirler (les mesures d 'administration judiciaire) 

c;en;evesinde veri/en kararlar it;in durum boyledir (NCPC art. 537). Bunlara ornek 
olarak, davalarzn birle$tirilmesi veya ayrzlmasz kararlarz, kaydzn terkinini emreden 
kararlar, duru$ma tarihinin belirlenmesi kararlan gosterilebilir. 

78 Bkz. NCPC art.80. 
79 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1378 s.503. 
80 Heron n° 593 s. 427; Konuralp s. 32, Vincent/Guinchard n° 1349 s. 927. 
81 Franszz Hukuku 'nda istinaf yo/una ba$vurulabilmesine ili$kin parasal sznzrzn ne 

oldugunu gosteren tek bir kanun hiikmii yoktur. Konuya ili§·kin diizenlemeler farkll 
kanunlarda bulunmaktadzr (Geni$ bilgi it;in bkz. Croze/Morel/Fradin n° 243 s. 87; 
Heron no 593 s.428; Konuralp s. 32). 

82 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1378 s.503; bkz. dn. 5. 
83 Franszz Hukuku 'nda kimi yazarlara gore, yargtlama siirecinde "maddi (oze, esasa 

ili§·kin) menfaat" ile "usulf menfaat" olmak iizere iki tiir menfaat soz konusu olur 
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Y argllama siirecinin htzlandtnlmast amacmm gervekle~tirilmesi ivin de 
kimi konularla ilgili kararlar baklmmdan istinafa ba~vurulamayacagt diizen
lenmi~tir85 . Bu konuda tam bir liste yapmak kolay degildir86. Zira kanun ko
yucunun bu amavla istinaf yolunu kapah tutmu~ oldugu hailer, birbirinden son 
derece farkhdtr. Ancak duruma ili~kin en stk kar~tla~tlan ornekler, ta~mmaz 
mal haczine ve adll tasfiye ve iyile~tirmeye ili~kin konularda ortaya 91kar87

• 

Kanun koyucu, bazt kararlar baktmmdan istinaf yo luna ba~vuruyu kapa
tan bu duzenlemeleri yaparken, duzeltme - iyile~tirme amavh istinaf ile iptal 
amavh istinaf arasmda bir aynm ongormemi~tir. Ancak, istinafm "iyi, dogru 
adaletin':. gervekle~tirilmesine yonelik bir kanun yolu oldugundan hareket eden 
Franstz Ogretisi, istinaf yolunun kapattldtgt durumlann sadece duzeltme - iyi
le~tirme amavh istinaf ivin geyerli oldugu gorii~iindedir. Yani, istinaf yoluna 
ba~vurunun kapatlldtgt durumlarda, iptal amavh istinaf yoluna ba~vurunun 
mesmu oldugu kabul edilmektedir88. 

II. iptal Ama~h istinafa Ba~vurunun Sartlan 
Franstz Hukuku'nda iptal amavh istinaf yoluna ba~vuru hakkl iki ~arta 

tabi kllmmt~tlr. Bunlardan ilki, iptal amavh istinaf yo luna ba~vurulabilmesi ivin 
kararda "onemli" bir sakathgm varhgtdtr89• Digeri ise, iptal amavh istinaf yo-

(Miguet n° 253 s. 315-316; Block n° 145 s. 265.). Maddi menfaat, ilk derece yargzla
mastnda kar$tmtza r;tkar ve davacmm davast vasllast ile elde etmeyi umdugu maddi 
veya manevi bir fayda (yara1), bir avantaj olarak tammlamr. Bu r;err;evede, maddi 
menfaat, talebin (davanm) hakh oldugu varsaydarak bu talep (dava) sonucu dogmasz 
muhtemel sonur;lar r;err;evesinde degerlendirilir (Miguel n° 253 s. 316; Henry 
So/us/Roger Perrot, Droit judiciaire prive, TI. (Intro.duction notions jondamentales, 
organisation judiciaire ), Sirey 1961, n° 226 s. 200). Istinaf ya da temyiz a$amasznda 
ise, ba$ka bir tur menfaat kar$1m1za r;zkar. Bu a$amadaki menfaatin, ilk derece yar
gdamasmzn gerektirdigi asll menfaatten (maddi menfaatten) tamamen bagzmszz bi
r;imde ve ba$vurulan kanun yoluna gore tammlanmasz gerekir (Miguet n° 258 s. 320; 
Block n° 145 s. 266). (:unkii kanun yo luna ba$vuruda, ilk derece yargzlamasznda ara
nan aszl menfaatin (maddi menfaatin) yam szra kan,un yo luna ba$vurmak ir;in ozel bir 
menfaatin varhgz aramr (Miguel n° 258 s. 320). l§·te bu menfaat, MIGUET tarO;[m
dan, "usulf menfaat" olarak adlandzrzlmz$tzr. Usulf menfaat, dava siirecinde ve bu 
dava vasztaszyla elde edilen r;oziimler r;err;evesinde ortaya r;zkar. istinafyoluna ba$VU
ruda menjaati yaratan, kural olarak ilk derece yargzlamaszndaki ba$arzszzlzktzr 
(Miguel n° 258 s. 321; Block n° 145 s. 266; Vincent/ Guinchard n° 1354 s. 930). 

84 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1378 s.503. 
85 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1378 s.504; Croze/Morel/Fradin n° 244 s. 87; 

Vincent/Guinchard n° 1349 s. 928. 
86Barrain s.239; Couchez/Langlande/Lebeau n° 1378 s.504; Heron no 601 s.432; 

Vincent!Guinchard n° 1349 s. 928. 
87 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1378 s.504; Croze/Morel/Fradin n° 244 s. 87; 

Vincent/Guinchard n° 1349 s. 928. 
88 Barret s. 214; Couchez/Langlande/Lebeau n° 1377-1378 s.503; Vincent/Guinchard 

n° 1349 S. 928. 
89 Barret s. 215; Bolard s. 178; Couchez/Langlande/Lebeau n° 1379 s.504. 
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luna ba~vurunun, bu kanun yolunun istisna'i bir imldin oldugu ilkesine aylanhk 
te~kil etmemesidir~JO . 

tstinaf yolunun kapah oldugu durumlarda ilk derece mahkemesi tarafm
dan verilen karardaki her tiirlii sakathk iptal amac;;h istinaf yoluna ba~vuruya 
imkan vermez. Uygulamaya gore, karardaki hata "onemli" olmahdtr91 • Konu~a 
ili~kin olarak i<;tihatlarda, "karardaki onemli (ayzplardan) eksiklikler"den 2

, 

"usulf temel ilkelerden birini ihldl eden veya yetkilerini a§an ilk derece hdkim
lerinin sebebiyet verdigi onemli sakatbklar"dan93

, "kararm esasma ili§kin 
ge9erliligini tehlikeye atan biiyiik sakatbklar"dan94 soz edilmekte ve kamu 
diizenini ilgilendiren kurallann ihlalinin, <;ogunlukla iptal ama<;h istinaf yolu
nun kullanumna izin verdigi goriilmektedir. Bununla birlikte, bu nitelikli her 
kurahn ihlalinin bu yola ba~vuru imkam tamdigml soylemek miimkiin degil
dir95. Zira istinaf yo luna ba~vuru hakkm1 kalduan veya s1mrlayan kurallar da, 
kamu diizeni gerekc;;esiyle ongoriilmii~ emredici kurallard1r96. I~te bu noktada, 
kar~Im1za, kamu diizenine ili~kin hangi tiir kurallann ihHilinin, istinaf yoluna 
ba~vuru hakkmt kald1ran ya da s1mrlayan kurallan bertaraf ettigi sorusu c;;tkar. 
Bu soru, BOLARD tarafmdan cevaplanmt~tlr. 

Yazara gore, hakim, kamu diizeni nedeniyle ongoriilmii~ bir kuralm uy
gulam11asmdan ancak tek bir hal de ka<;mabilir97 : Uygulamasmdan ka<;milan 
kuraldan daha onemli olan ve yine kamu di.izenine ili~kin ba~ka bir kurahn 
varhg1 halinde, bu kuralm uygulam11as1 adma. 

Bu <;er<;evede, kamu diizenine hizmet eden kanuni bir yasaklama soz ko
nusu ise, boyle bir kurahn uygulanmamasmm gerek<;esi, ancak anayasal kamu 
diizeni olabilir. Bu sebepledir ki, Frans1z Hukuku'nda, Anayasa Konseyi (le 
Conseil constitutionnel) tarafmdan da anayasal niteligi tamnan "savunma hak
lanmn ihlali"nin miieyyidelerinden biri olarak iptal ama<;h istinaf kabul edil
mi~tir. Aym ~ekilde, "kuvvetler aynhgt ilkesi" de anayasal kurallar arasmda 
yer ahr. Bu ilkenin hakim tarafmdan ihlali, teknik anlamda, bir yetki a~tmma 
(tecavi.izi.ine) vi.icut verir98 . Bu nedenle, savunma haklannm ihlalinde oldugu 
gibi, karan sakatlayan kanuna ayktnhgm yetki a~tmma (tecavi.iziine), ba~ka bir 
deyi~le, kuvvetler aynhgt ilkesinin ihlaline dayandtgt her durumda iptal amac;;h 
istinaf yo luna gidilebilecegi kabul edilmi~tir99. Ote yandan, usuliin temel ilkele-

90 Barret s. 215; Couchez/Langlande/Lebeau n° 1379 s.504; ayrzca bkz. yuk. A, II. 
91 Barret s. 215; BoZard s. 178; Couchez/Langlande/Lebeau n° 1380 s.505. 
92 Paris, 8. 7.1987, D. 1988.11, concl. Sauvel; Gaz. Pal. 1987.2.688. 
93 Douai, 4.6.1987: Gaz. Pal. 1987.2.691 . 
94 Douai, 16.7.1987: Gaz. Pal. 1987.2.693. 
95 BoZard s. 180. 
96 BoZard s. 180. 
97 Bolard s. 180. 
98 Ornegin ilk derece mahkemesinin idari bir merciye emir niteliginde bir ara karar 

vermesi gibi. 
99 Barret s. 215; Bolard s. 178; Couchez!Langlande/Lebeau no 1380 s.505; ayrzca bkz. 

dn. 60'taki karar ile Cass. com. 12.5.1992: Bull. civ. IV, n° 182; D. 1992. 345, note 



Franstz Hukuku 'nda iptal Amw;lt istinafYolu 1811 

rine ayklnhklar da "onemli" sakathk sayllm1~ 100 ve kararlann gerek<;eli olmas1 
ilkesinin (le principe de Ia motivation)101 veya <;eli~me ilkesinin (le principe du 
contradictoire) ihHUi, iptal ama<;h istinaf yoluna ba~vuru nedeni olarak ortaya 
<;tkmt~tlr102 • 

iptal ama<;h istinaf yo luna ba~vurunun, bu kanun yolunun istisnal bir im
kan oldugu ilkesine ayktnhk te~kil etmemesinden anla~tlan ise, karara kar~1 
iptal ama<;h istinaf dt~mda ba~ka hi<;bir kanun yoluna gidilmesinin mi.irnkiin 
olmamastdtr103

. Ba~ka bir anlatlmla, ilk derece mahkemesinden verilen bir 
karara kar~l, ornegin itiraz gibi ba~ka bir kanun yolu a<;tk ise, karann ge<;ersiz
ligi bu yolla saglanmahdtr; ~~ halde, karara kar~1 iptal ama<;h istinaf yoluna 
gitmek miirnkiin degildir104

. Ote yandan, istinafa ba~vuru yolunun kapatlldtgt 
kararlar baktmmdan kural olarak temyiz yolu a<;1k oldugundan (NCPC art. 65), 
ilk derece mahkemesi ilk ve son yargllama mercii olarak karar vermi~se 105

, 

verdigi karann ge<;ersizligi temyiz yolu ile saglanmahdtr106
. Ba~ka bir deyi~le, 

iptal ama<;h istinaf, Hili bir ba~vuru yolu oldugundan, istinaf yolunun kapah 
oldugu bir karar i<;in iptal ama<;h istinaf yoluna gidilebilmesi temyiz yolunun 
kapah olmasma baghdtr. 

D. iPTAL AMA<;LI iSTiNAFA BA~VURUNUN SONU<;LARI 
I. iptal Ama~h istinaf1n Erteleyici Etkisi 
Olagan bir kanun yolu olan istinafa ba~vurulmas1 ile hiikmiin icras1 durur 

(NCPC art. 539) 107
. Bu, iptal ama<;h istinaf baktmindan da ge<;erlidir. Ancak, 

kimi yazarlar, iptal ama<;h kanun yolunu olaganiistii kanun yolu olarak deger
lendirmekte ve Kanun'un 579 uncu maddesi uyannca, iptal ama<;h istinafa 
erteleyici etki (l'effet suspensif) tammamaktadtrlar108. Bununla birlikte, bu 
gorii~i.in, NCPC art. 527'nin istinaf1 diizenleyi~ bi<;imine pek uygun olmadtgt 
soylenebi lir. Zira am lan diizenlemede, istinaf, a<;tk<;a olagan kanun yollan ara-

BoZard; D~frimois 1992.1376, obs. Senechal; Cass. civ. re 29.6.1994: Bull. civ. I, n° 
224; JCP 1994.IV.2156. 

10° Cass. com. 30.3.1993: Bull. civ. IV, n° 132. 
101 Cass. soc. 5. 10.1978: Gaz. Pal. 1979, s. 5 I, note Loyer-Lahrer; RTD civ. 1979, s. 

196, obs. R. Perrot. 
102 Barret s. 216. 
103 Barret s. 217; Bolard s. 178; Couchez/Langlande/Lebeau n° 13 66 s.498. Ayrzca bkz. 

Cass. com. 7.7.1998: Act. Proc. Coli. 1988, no 128 (NCPC s. 312'den naklen); Cass. 
civ. 2e 27.6.1984: JCP 1984.IV.288; RTD civ., 1984.775, obs. Perrot. 

104 Couchez/Langlande/Lebeau no 1366 s.498. Bkz. Cass. civ. 2e 27.6.1984: JCP 
1984.1V.288; RTD civ. 1984.775, obs. Perrot. 

105 Bkz. dn. 5. 
106 Barret s. 217; Couchez/Langlande!Lebeau n° 1379 s.504; aynca bkz. yuk. A, fl. 
107 Franszz Hukuku 'nda, olagan kanun yollarznzn (yani istinaf ve itirazzn) erteleyici 

etkisi (l'ejfet suspensif) vardzr (NCPC art. 539). Bununla birlikte olaganustu kanun 
yollarzna kural olarak boyle bir etki tanznmamz$1lr (Couchez/Langlande/Lebeau n° 
1357 s.495). 

108 Barret s. 219. 
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smda sayllm1~ ve iptal ama<;h istinaf ile duzeltme - iyile~tirme ama<;h istinaf 
arasmda hi<;bir fark gozetilmemi~tir. 

bte yandan, erteleyici etkinin iptal ama<;h istinaf baktmmdan giic;lendi
rildigi dahi soylenebilir. Soyle ki; Franstz Hukuku'nda ilke, hiikiimlerin kesin
le~medik<;e icra edilememesi olmakla birlikte, bu durumun davay1 kazanan 
tarafm <;1karlanm zedeleyebilecegi dii~i.incesiyle, heni.iz kesinle~memi~ hii
kiimlerin icra edilebilmesine ili~kin bir imkan tamnm1~t1r. Bu <;er<;evede, erte
leyici etkinin ~llmasma yonelik olarak istinaf ve itiraz yolu baklmmdan ilk 
derece mahkemesi karanmn ihtiyatl (ihtiyati tedbir ~oluyla) icras1 (! 'execution 
provisoire) kabul edilmi~tir (NCPC art. 514-526)1 9• Oysa ki, aleyhine iptal 
ama<;h istinaf yoluna ba~vurulacak bir karann ihtiyati (ihtiyati tedbir yoluyla) 
icras1 kabul edilmemektedir110

• Buna paralel olarak denilebilir ki, bir yarg1 
karanmn ihtiyati (ihtiyati tedbir yoluyla) icrasma dahi imkan tanmmayan bir 
durumda iptal amac;h istinafm erteleyici etkisini inkar etmek, kanuna aykln 
olan ve bu nedenle gec;ersiz kllmacak bir karann icrasmm zorlanmas1 sonucunu 
doguracaktlr. 

II. iptal Ama~h istinaf1n Aktanc1 Etkisi 
istinaf yoluna ba~vurulmasmm yaratt1g1 bir diger sonuc; ise, uyu~mazh

gm, aktanc1 etki (l 'eJfet devolut~f) sonucu ikinci derece yargllama mercii (yani 
istinaf mahkemesi)1 i tarafmdan yeniden incelenmesidir (NCPC art. 561). Ger
<;ekten de, istinaf, daha once karara baglanml~ uyu~mazhgm istinaf yargtlama
smda hukuk ve olgu baktmmdan yeniden incelenmesini saglar. Kural, yarglla
mamn degi~mezligi ilkesi (le principe d 'immutabilite de !'instance) <;er<;eve
sinde, yargtlama ilk derece hakimi oni.indeki Slmrlarla bagh kalarak istinafa 
aktanlmas1d1r112

• Bu noktada cevaplanmas1 gereken soru, soz konusu aktanc1 
etkinin, iptal amacma yonelmi~ istinaf soz konusu oldugunda da ortaya <;Iklp 
<;Ikmadigi; yani iptal amac;h istinafm, ilk derece mahkemesi karanm iptal eden 
istinaf mahkemesine uyu~mazhg1 yeni ba~tan inceleyip yeni bir karar olu~
turma yetkisini verip vermedigidir. 

Eski Frans1z Medeni Usul Kanunu'nun yiiriirliikte oldugu donemde bu 
soruya farkh cevaplar verilmi~tir. Bu donemde, konuya ili$kin pozitif bir dii 
zenleme ongoriilmediginden iki farkh g6rii$ ortaya <;Ikml$tlr. Birinci gorii~e 
gore, istinaf mahkemesi karan ile ilk derece mahkemesi karar1 battl (nul) sa
yllmakta ve ilk derece mahkemesi karan geriye etkili bir bi<;imde ortadan 
kalkmaktad1r113

• Bu <;er<;evede, uyu$mazhk yeniden ilk derece mahkemesinde 
goriilmelidir. Bunun istisnas1, istinaf mahkemesinin eski Kanun'un 473 uncu 
maddesine uygun olarak uyu~mazhg1 alt (ilk) derece mahkemesinden list 
(ikinci) derece mahkemesine aktarma (evoquer) karan vermesi halidir. Bu <;6-

109 Konuralp s. 35. 
110 Barret s. 219. 
111 Bkz. yuk. dn. 5 'teki ar;zklama. 
112 Couchez!Langlande!Lebeau n° 1408 s.517; Fricero s. 149. 
113 Barret s. 221. 
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zum tarzt, bir sure Temyiz Mahkemesi taraftndan da benimsenmi~ ve iptal 
ama9h istinafm aktar1c1 etkisinin ortadan kalkmas1 sonucunu dogurmu~tur11 

. 

tkinci gorii~ ise11S, yokluk (l 'inexistence) ve butlan (la nullite) arasmdaki 
farkhhktan hareket etmi~tir. Buna gore, iptal edilen kar!lr maddi ve pozitif ola
rak var olmu~ ve baz1 sonu9lar meydana getirmi~tir. Iptal edilen karann, ilk 
derece mahkemesi hakiminin i~ten el 9ekmesiyle istinaf hakktm dogurmu~ 
olmast da buna bir delildir. Bu 9er9evede, karann iptal edilmesi, etkilerini ge
riye donuk olarak doguramaz. Sonu9 olarak, ilk derece mahkemesi hakimi i~ten 
el 9ektigi i9in i~e el koyan istinaf hakiminin uyu~mazhgm esas1 hakkmda karar 
vermesi gereklidir. Bu goru~ dogrultusunda i9tihad1m degi~tiren Temyiz Mah
kemesi de, iptal ama9h istinafm uyu~mazhgm tamam1 uzerinde aktanc1 etkiye 
sahip oldugunu kabul etmi~tir. Bu yonde geli~en i9tihatlar, daha sonra, yeni 
Franstz Medeni Usul Kanunu'nun 562 nci maddesinin ikinci ftkrasmda yasal 
bir duzenlemeye neden olmu~tur. 

Kanun'un amlan bu hukmune gore "kararzn iptali amaczna yonelik isti
naf soz konusu oldugu takdirde, aktarma (uyu~mazhgm) tamamz ir;in gerr;ekle
$ir". Bu maddeden a91k9a anla~Ildtgi uzere, iptal amavh istinafm, uyu~mazhg1 
tUm maddi ve hukuki sorunlarla birlikte ilk der~ce yargllamasmdan ikinci de
rece yargtlamasma aktarma etkisi mevcuttur1 16

• Iptal ama9h istinaf incelemesi, 
ba~vuruya konu olan karann biitiin maddi ve hukuki sorunlanm kapsayacak 
bi9imde yapllabilir (NCPC art. 562, II) 117

. Bu yoniiyle iptal ama9h istinaf, 
"aktartcl etkinin, istinaf ba$vurusunun kafssaml ile sznzrlt oldugu ilkesine 
(tantum devolutum, quantum appellatum)"1 8 ayklnhk gostermektedir119

• Zira 
Frans1z Hukuku'nda istinafm aktar1c1 etkisi, kural olarak, istinaf ba~vurusu ve 
savunmanm ileri surdugu iddialar ile s1mrh olup 120 aktanc1 etki, ilk derece 
mahkemesi tarafmdan karara baglanan uyu~mazhgm otesine geymez. 

iptal ama9h istinafa ba~vurunun aktanc1 etkisine ili~kin pozitif dayana
gm a91khgma ragmen, konu biraz daha yakmdan incelenmeyi gerektirmektedir. 
Zira uypuJ.ama, iptal ama9h istinafta aktanc1 etkinin uygulanma alamm daralt
mt~tlr12 . Omegin, ilk derece mahkemesi karannm bir usuli temel ilkenin ihlali 
nedeniyle iptal edilmi~ olmas1 durumunda aktanc1 etkinin dogmayacag1 kabul 
edilmektedir. Aym ~ekilde, karann iptalinin, ilk derece hakiminin i~e el koy-

114 Barret s. 221. 
115 R. Perrot'nun gorii$lerini aktaran Barret s. 221. 
116 Barret s. 220. 
117 Barret s. 221; Couchez/Langlande!Lebeau n° 1409 s.517; Croze/Morel!Fradin n° 

268 s. 94; Konuralp s.37; Vincent/Guinchard n° 1425 s. 966. 
118 Croze/Morel!Fradin n° 267 s. 93; Vincent!Guinchard n° 1424 s. 965; Konuralp s. 

37. 
119 Couchez/Langlande!Lebeau n° 1409 s.517; Barret s. 221; Konuralp s.37; Vincent 
!Guinchard no 1425 s. 966. 

120 Davamn alt (ilk) derece mahkemesinden iist (ikinci) derece mahkemesine aktarzlma
sznz ongoren imkan (evocation), bu kura/a bazz aykzrzlzk/ar ta$Zma/ctadzr 
(Vincent/Guinchard n° 1422 s. 964 ). 

121 Couchez/Langlande/Lebeau n° 1410 s.518. 
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mast siirecinde ortaya 91kan bir sakathga, yani "muhakemeye ba~lama (giri~) 
i~lemindeki (l 'acte introductif d'instance)" bir kanuna ayklnhga da~and1g1 
kimi durumlarda aktanc1 etkinin ortaya vtkmayacagt one si.iriilmektedir1 2. 

Bu veryevede, iptal amavh istinafa tanman aktanct etki incelenirken, ip
tale neden olan sakathgm, hakim oniindeki muhakeme siirecinde ortaya ylktigt 
durumlar ile hakimin i~e el koymas1 siirecinde ortaya ylktlgt durumlar arasmda 
bir aynm yaptlmahdtr1 3. 

ilk durumda, aktanct etki uyu$mazhgm tamamt baklmmdan ortaya yl
kar124. Bu halde, istinaf hakimi, uyu$mazhg1 biitiin maddi v~ hukukl sorunlan 
kapsayacak bivimde inceler ve esasa ili~kin bir karar verir. Ote yandan, istinaf 
hakimi, bu durumda, esasa ili~kin incelemeyi yapmadan ve karan vermeden 
once, ilk derece mahkemesi karanndaki sakathgm ileri siiriildiigii butlan itira
zma ili~kin bir karar vermek zorunda da degildir. Bu nedenle, soz konusu sa
kathgm istinafm iyile~tirici-diizeltici i~levi iyinde yok oldugu soylenebilir125. 

ikinci durumda ise, butlan itirazt, mahkeme tarafmdan oncelikle deger
lendirilmesi gereken bir sorundur. Bu soruna istinaf mahkemesinin getirecegi 
yozi.ime gore, aktanc1 etki ortaya 91kacak veya ytkmayacaktir. Bu yeryevede 
konu, mahkemenin butlan itirazma ili$kin kararlardan hareketle iki farkh ayt
dan incelenmelidir: 

1. Eger istinaf mahkemesi butlan itirazm11 reddederse, aktanc1 etki do gar. 
Bu halde, istinaf mahkemesi, online gelen ilk derece mahkemesi karanm, kara
nn biitiin maddi ve hukuki sorunlanm kapsayacak bivimde inceleyerek esasa 
ili$kin bir karar verir126. 

2. Eger istinaf mahkemesi butlan itiraz1n1 kabul eder ve ilk derece mah
kemesi karanm iptal ederse, aktanct etki ortaya yikmaz127· 128

. <;unki.i bu halde, 

122 Bu tur sakathklann en tipik ornegi, tebligat a$amasmdaki sakatltldardtr. Buna, 
Temyiz Mahkemesi'nin, 22 Arahk 1975 tarihli bir kararz ornek verilebilir (Cass. com. 
22.12.1975: Gaz. Pal. 1976.1.275, note R. Perrot.; RTD civ. 1976.406, obs. Perrot; 
Cass. civ. 2e 5.12.1979: Gaz. Pal. 1980.1.213, note J. V.). Olay ~u ~ekildedir: Davah 
4 Nisan gununde yapdacak duru$mast ic;in 27 Mart giinu mahkeme onune 
celbedilmi$tir. Teblig i$/emi, belediyede davahmn yoklugunda gerc;ekle$tirilmi$fir. 
Buna ragmen mahkeme, i$e vaziyet etmi~· ve aym gun karar vermi$lir. Bunun uzerine 
davalz, kararm iptali h;in Nfmes htinaf Mahkemesi 'ne ba$vurmu$tur. Mahkeme huzu
runa c;tkma suresinin goz ardt. edilmi$ olmast nedeniyle {zira sure, 4 Nisan gunu 
geceyarzst bitmektedir) Nfmes lstinaf Mahkemesi, oncelikle tum yargtlamanm batzl 
olduguna karar vermi~· ve ardmdan, uyu~·mazhgt butun maddf ve hukukf sorunlanm 
kapsayacak bic;imde inceleyerek esasa ili$kin bir karar vermi.~tir. Anca,k temyiz mah
kemesi, bu halde aktanct etkinin dogmayacagz gerekc;esiy le Nfmes Istinaf Mahke
mesi 'nin kararzm bozmu$tur. 

123 Cass. com. 10.7.2001: RTD civ. 2001.957, obs. R. Perrot; Croze/Morel/Fradin n° 
269 s. 94. 

124 Cass. com. 10.7.2001: RTD civ. 2001.957, obs. R. Perrot. 
125 Croze/Morel/Fradin no 269 s. 94. 
126 Cass. 2eciv. 13.7.2000: Bull. civ. If, n° 121 ve 125; D. 2001,499, note G.Bolard.. 
127 BoZard s. 182; Croze!Morel!Fradin n° 270 s. 94. Aynca bkz. Cass. com. 3.3.1981: 

Gaz. Pal. 1981.1.21, note Ranine; RTD civ. 1981.906, obs. Perrot; Cass. civ. 2e 
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muhakemeye ba~lama (giri~) i~letni batil oldugundan, ilk derece mahkemesince 
gerc;ekle~tirilen yargtlama ortadan kalkar. Bu nedenle, taraflar, istinaf mahke
Inesine degil yeniden ilk derece mahketnesine ba~vurmak zorundadtrlar129

. 

Hemen belirtelim ki, bu hal de hakim, davay1 ilk derece mahkemesine re' sen 
gonderetnez. 

Son olarak, iptal amac;h istinafa tamnan aktanc1 etki nedeniyle bu yolun 
art}k ismini hak etmedigi iddiasma da burada ktsaca deginmek uygun olacaktir. 
HERON'a ait bu iddiaya gore, Kanun'un 562 nci maddesinin ikinci f1kras1 
hiikmii ile 542 inci maddesi hiikmiine aykln bir diizenleme getirilmi~tir. Hatrr
lanacagl gibi, bu diizenlemelerden ilkinde, iptal amac;h istinafta aktanc1 etkinin 
uyu~mazhgm tamam1 ic;in ortaya <;1kt1g1 ongoriilmii~; ikincisinde ise, istinafm 
ilk derece yargtlamas1 tarafmdan verilen bi! karann diizeltilmesine veya iptal 
edilmesine yonelik oldugu diizenlenmi~tir. I~te~ yazara gore, her ne kadar Ka
nun'da diizeltici - iyile~tirici amac;h (olagan) istinafm yam s1ra sadece iptal 
amacma yonelmi~ bir istinaf yolu ongoriilmii~ gibi goriinse de, iptal amac;II 
istinafta da aktanc1 etkinin uyu~mazhgm tamamt bakunmdan ortaya <;Ikacagt 
kabul edildiginden bu kanun yolu, duzeltme - iyile~tirme amac;h ( olagan) isti
nafla aym etkiyi dogurur ve hic;bir farkh ozellik gostermez 130. Ba~ka bir anla
hmla, iptal amac;h istinaf yoluna ba~vurularak sadece ilk derece mahkemesi 
karanrun iptalinin talep edildigi bir durumda dahi istinaf yarg1lamas1, ilk derece 
mahkemesi karanrun yerine gec;en ve esas1 balammdan ilk derece mahkemesi
nin karanrun ayms1 olan bir kararla sona erer 131 • Yani, istinaf mahkemesi ha
kimi, ister ilk derece karanm iptal etsin, ister bu karann iptali talebini reddet
sin, esas hakklnda bir karar vermek zorundad1r132• 

7.3.1984: Bull. civ. II, n°45. Ancak, temyiz mahkemesinin tam tersi yonde verdigi bir 
karar da mevcuttur: Davaltya yapllan tebligqtta gosterilen mahkemeden ba§ka bir ilk 
derece mahkemesi karar vermi~·tir. Angers b,·tinaf Mahkemesi, tebligatm batt! oldu
gunu tespit ettikten sonra, mahkeme huzuruna r;zkmayzp, ilk derece hakimi onunde 
esasa ili§kin iddialarznz ileri siirmediginden istinaf mahkemesi iJe el koymuJ ve ta
rajlarm iddialarmz ileri surmelerine karar verilmi.ytir. Ancak bu sefer temyiz mahke
mesi, bu karar aleyhine yaptlan ha§vuruyu reddetmi§tir (Cass. civ. 2e 6. I 0.1977: 
Bull. civ. II, n° 195; D. 1978. l.R. 57, obs. Julien; RTD civ. 1978.427, obs. Perrot). 

128 Kural bu olmakla birlikte, dava a9ma i§leminin batll oldugu gerekr;esiyle ilk derece 
mahkemesi kararmm iptal edildigi ldmi durumlarda, istisnaf olarak aktarzcz etkinin 
dogmast mumkundiir. Ornegin, eger istinafa ba~fivuran ki$i, kendi arzusuyla esasa ili~·
kin taleplerini {iddialarmz) bildirmi.~ ve ek iddialar ileri siirmemi$Se, istinaf mahke
mesi aktancz etki 9err;evesinde hareket eder. Zira, bu halde, istinaja ba§vuran ki$inin 
iki dereceli yargzlamadanferagat ettigi varsaydzr (Croze/Morel/Fradin n° 271 s. 95). 

129 Cass. 2e civ., 18.12.1996: Procedures 1997, comm. 50, obs. R. Perrot; RTD civ. 
1997.515, obs. R. Perrot. 

130 Heron, iptal amac;b istinafin Franszz Hukuku 'ndaki tek gerr;ek uygulamasznm, 
NCPC art. 1482 hukmu sonucu tahkim alanmda ortaya <;tkllgmt ileri surmektedir (n° 
575 s. 412 dn. 575 <2> ). 

131 Heron n° 575 s. 412. 
132 Aynz yonde bkz. Couchez/Langlande/Lebeau n° 1409 s. 518. 
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DEGERLENDiRME 
Franstz Hukuku'nda, "yargtsal kararlar kar~t madd1 hukuktaki hiikiim

siizliik yollanna ba~vurulamayacag1" bic;imindeki ilke nedeniyle, onemli bir 
sakathkla mah11 bir yargtsal karara kar~t maddi hukuka ili~kin yollara ba~vur
mak mi.imkiin degildir. Bu nedenle Franstz kanun koyucusu, sakat yargtsal 
kararlara kar~1 kanun yollanna ba~vuru imkamm tammt~tlr. Tanman bu imldn, 
Franstz Medeni Usul Kanunu'nun 460 met maddesinde ifadesini bulmu~tur. 
Buna gore, "yargzsal bir kararm .ge9ersizligi kanun tarafmdan ongoriilen ka
nun yollarz ile talep edilebilir". I~te, iptal amac;h istinaf kanun yolu, Franstz 
Hukuku'nda yargtsal bir karann gec;ersizliginin eld~ edilebilmesi ic;in kabul 
edilmi~ kanun yollanndan biridir (NCPC art. 542). Ilk derece yarg1lamasmda 
verilmi~ bir karara kar~1, esash bir hukuk kurahmn ihlali iddiasmda buluna
bilme imkamm veren tek kanun yoludur. 

iptal amac;h istinafm ozellik arz ettigi durumlar, kanun tarafmdan istinaf 
kanun yoluna ba~vurunun yasaklandtgt veya stntrlandtgt hallerdir. Zira tiim bu 
stmrlamalar ve yasaklar, iptal amac;h istinafa ba~vuru soz konusu oldugu tak
dirde ya yutnu~atllarak uygulama alam bulur ya da uygulanmaz. Bununla bir
likte, iptal amac;h istinafa ba~vunmun kendine ozgii stmrlanma nedenleri var
dtr. Bunlara gore, iptal amac;h istinaf yoluna ba~vurulabilmesi ic;in kararda 
"onemli" bir sakathgm varhg1 gerekli olup karann gec;erliligine itiraz etmek 
ic;in iptal amac;h istinaf dt~mda hic;bir kanun yoluna ba~vuru imkam bulunma
mahdtr. 

iptal amac;h istinafa ba~vurunun etkileri ise, kendine ozgii karakterine 
ayktn dii~medikc;e diizeltme - iyile~tirme amac;h istinaf kanun yolundaki gibi
dir. Ba~ka bir deyi~le, iptal amac;h istinafa ba~vuru da erteleyici etkiye sahiptir 
ve bu yola ba~vuru, kararlann icrasm1 durdurur. Bunun yam s1ra, iptal amac;h 
istinaf da, kural olarak ilk derece mahkemesinde goriilen uyu~mazhgm tamam1 
baktmmdan aktanct bir etkiye sahiptir. Yani, ilk derecede verilmi~ karar ikinci 
derecede yeniden incelenir. 

Sonuc; olarak, neredeyse tamamen uygulama tarafmdan geli~tirilen bu 
kanun yolu bir c;ok nokta da diizeltme - iyile~tirme amac;h istinaf kanun yolun
dan farklila~makta ve ondan bagtmstz bir uygulama alamna sahip goziikmekte
dir. 
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