
 
 
 

ZAMANAŞIMI SAVUNMASI 
                 

 I- KAVRAM 
 
 1) Zamanaşımı, borcu kendiliğinden ve yalnız başına sona erdiren bir neden değildir. 
Hak düşürücü sürelerden farklı olarak, zamanaşımı sürelerinin dolmasıyla hak ve alacak 
ortadan kalkmaz; eksik bir borç olarak varlığını sürdürür. Eğer borçlu zamanaşımını ileri 
sürerse, alacaklı artık alacağını alamaz. Başka bir deyişle, alacaklı, zamanaşımı süresi 
içerisinde alacağını isteme (dava açma,icra kovuşturması yapma) hakkını kullanmayıp süreyi 
geçirirse, borçlunun zamanaşımı savunmasıyla karşılaşması durumunda, alacağını alma 
hakkını kaybeder. Şu halde, zamanaşımı süresinin dolması, alacağı ortadan kaldırmamakta, 
ancak onun istenebilme (dava edilebilme) niteliğini zayıflatmaktadır. Borçlu zamanaşımını 
ileri sürünce de, alacaklı alacağını alamamaktadır. 
 
 2) Buna karşılık, borçlu zamanaşımı savunması yapmazsa veya bu hakkını yasal 
süresi içinde kullanmazsa ya da sonradan kullanmak isteyip de, davacı savunmanın 
genişletilmesine karşı çıkarsa, o hak ve alacak için yasada öngörülen zamanaşımı süresi 
dolmuş olsa bile, davalı borcunu ödemek zorunda kalacaktır. 
 
 3) Hemen belirtelim ki, davalı zamanaşımı savunması yapmadığı sürece, o hak ve 
alacak için zamanaşımı süresi dolmuş olsa bile, yargıç bunu kendiliğinden gözetemez; davayı 
sürdürmek ve alacağı hüküm altına almak zorundadır. Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesine 
göre (818/m.140 ve 6098/m.161)“Zamanaşımı ileri sürülmezse yargıç bunu kendiliğinden 
gözönüne alamaz.”1 
 
 4) Bir Yargıtay kararında denildiği gibi, zamanaşımı alacaklılık ve borçluluk ilişkisini 
ortadan kaldırmaz. Zamanaşımına uğrayan borç, eksik borç olarak varlığını sürdürür. 
Zamanaşımının alacaklıya karşı etkisini göstermesi, borçlu tarafından ileri sürülmesine 
bağlıdır. 2 
 
 II- ÖZELLİKLERİ 
 
 1- Borçlar Hukuku Yönünden 
 
 a) Zamanaşımı defi, niteliği yönünden karşı haklardan olup, kesin ve tam defiler 
arasında yer alır. Borçlu, mahkemede alacaklıya karşı bunu ileri sürerse, yargıç davayı 
reddeder. Buna karşılık borçlu, bilerek veya bilmeyerek zamanaşımı savunmasını ileri 
sürmezse, yargıç bunu kendiliğinden gözönünde tutamayacağı için (BK.m.140; TBK.m.161), 
gerekli koşulların da varlığı durumunda davayı kabul eder. Bu niteliğiyle zamanaşımı 
savunmasını, dava hakkını kaldıran bir neden olmaktan daha çok, davayı reddettiren bir neden 
olarak tanımlamak uygun olur. Çünkü, zamanaşımına uğramış bir alacak, borçlunun 
zamanaşımı defini ileri sürmemesi koşuluyla, dava edilebilir bir alacaktır. Burada alacaklı, 
alacak hakkını kaybetmiş olmamakla birlikte, borçlunun istencine (iradesine) karşı bunu ileri 
sürememekte ve dava edememektedir.3 
 

                                                   
1 Yarg. 13.HD.4.3.1983 gün 8879-1508 sayılı kararına göre : “Defi hakkını kullanıp kullanmamak borçlunun 
arzusuna kalmıştır. Hakim    zamanaşımını  kendiliğinden nazara alamaz.” (YKD. 1984  /  5-766) 
2 Yar.11.HD. 21.12.1979, 5603-5827 (YKD.1980 / 8-1118) 
3 Prof. Dr. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1999, C.2, sf. 1283 vd. 
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 b) Zamanaşımı defi, davalının (aslında) borçlu olduğu bir borcu, özel bir nedenle yerine 
getirmekten kaçınmasına olanak veren bir haktır. Burada davalı aslında borçludur; fakat, 
davalının özel bir nedenle o borcu yerine getirmekten kaçınma hakkı vardır.4 
 
 c) Zamanaşımına uğramış bir alacak, borçlunun zamanaşımı definden sonra da  
alacaklıya bu alacak üzerinde eksik bir alacak hakkı verir. Alacaklı BK.m.81’e (TBK.m.97) 
göre ödemezlik defini, kendi alacağı zamanaşımına uğramış olsa bile, ileri sürebilir. İki 
tarafa  borç yükleyen sözleşmelerde, bir tarafın alacağı zamanaşımına uğramış olsa 
dahi, o kimse bu alacağa dayanarak ödemezlik defini ileri sürebilir. (818 sayılı BK. 
m.60/3 ve m.66/3,; 6098 sayılı TBK.m.72/2 ve 82/2) 
 
 d) Zamanaşımı savunması, kişisel bir savunma olup, bütün öteki savunmalarda olduğu 
gibi ve itirazlardan farklı olarak, savunulmadığı zaman mahkemece doğrudan gözetilemez. 
Buna yukarda birkaç kez değindik. 
  
 e) Davalılardan biri tarafından ileri sürülen zamanaşımı savunmasından, (zamanaşımı 
definde bulunmamış olan) diğer davalılar (dayanışmalı borçlular ve zincirleme sorumlular) 
yararlanamaz.5 
 
 f) Zamanaşımına uğramış bir borcu, zamanaşımına uğradığını bilmeksizin borçlunun 
yerine  getirmesi, alacaklı için nedensiz zenginleşme oluşturmaz. (BK.m.62/2, TBK.78/2) 
Borçlu, borcun zamanaşımına uğradığını bilerek borcunu ödemişse, zamanaşımını kullanma 
hakkından vazgeçmiş (feragat etmiş) demektir. Bunu ilerde ayrıca inceleyeceğiz. 
 
 2- Usul Hukuku yönünden 

 
 a) Zamanaşımı savunması, 1086 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın 187.maddesinde 
(6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın 116.maddesinde) sayılan ilk itiraz nedenlerinden 
değildir. Bu nedenle davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Ancak cevap süresi 
geçtikten sonra ileri  sürülen zamanaşımı savunmasının mahkemece dikkate alınabilmesi için, 
davacının “savunmanın genişletilemeyeceğini” ileri sürüp karşı çıkmamış olması gerekir.6 
 
 b) Zamanaşımı savunması, cevap süresi içinde (1086/m.195,202 ve 6100/m.127,141) 
ileri sürülmediği takdirde, savunmanın genişletilmesi niteliğinde olur ve davacının itirazıyla 
karşılaşırsa dikkate alınmaz.7 
 
 c) Davalı cevap süresi içinde, davaya karşılıklarını (esasa ilişkin cevap layihasını) 
vermezse davayı inkâr etmiş sayılır. Davanın inkârı demek, davalının, davacının dava 
dilekçesinde dayandığı (davanın temeli olan) olguları inkâr etmesi demektir.8 
 
 d) Davalının (cevap süresi içinde değil de sonradan) mahkemeye verdiği dilekçe ile  
yaptığı zamanaşımı savunmasına karşı, dilekçenin bir örneğini alan davacı (hemen) 

                                                   
4 Prof.Dr. B.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001, 6. baskı, C.II, sf.1761 
5 19.HD.20.09.1993 gün  497-5631 sayılı kararına göre: “Zamanaşımı defi, ancak öne süren yönünden 
değerlendirilir. Defi dermeyan etmeyen diğer davalılara da resen uygulanması kabul biçimi yönünden yanlıştır. 
(YKD. 1994/2-265)  –  Gene 19.HD. 09.12.1993 gün ve 92/10288 - 93/8465 sayılı kararına göre de: “Aralarında 
teselsül bulunanlardan birinin öne sürdüğü zamanaşımı definden, öne sürmeyen diğerleri yararlanamaz.” (YKD. 
1994/5-791) 
6 4. HD.22.11.1983, 9302-9770 (YKD. 1984/9-1365) - 4.HD. 05.03.1981, 612-2635 ( YASA, 1981/6-811, no: 
192) 
7 2. HD. 09.05.1996,3469-4878 (YKD. 1996/11-1716) - 15.HD. 13.06.1979, 1361-1433 (YKD.1980/1-99) - 
HGK. 29.02.1984, 4-1158/168 (YKD.1984/12-1769) 
8  Prof. Dr. B.Kuru, age., 6. baskı, C.II., sf.1761 vd. 
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savunmanın genişletilmesine karşı çıkmazsa, mahkemece sonucuna göre bir karar verilmesi 
gerekecektir.9 
 
 e) Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun bir kararında : “Savunmanın genişletilmesine 
karşı davacının onaması açık olabileceği gibi dolaylı (örtülü) de olabilir. Davalının savunmayı 
genişletmesi üzerine, davacı hemen buna itiraz etmez ve özellikle de genişletilen savunmanın 
esasına cevap verir ve bu savunmanın belli nedenlerle gerçek olmadığını ve olayda 
zamanaşımının dolmadığını bildirirse, bu durumda savunmayı genişletmeyi dolaylı olarak 
onamış sayılır.”denilmesine göre, davacının, davalının sonradan yaptığı zamanaşımı 
savunmasına karşı, süresinde (hemen) yanıt vermesi ve “savunmanın genişletilmesine 
onamı olmadığını” kesin ve açık bir biçimde açıklaması gerekir.10  
 
  Bir başka Yargıtay kararında da, “Davalının sonradan yaptığı zamanaşımı 
savunmasına karşı, davacının “zamanaşımı gerçekleşmemiştir” biçimindeki  açıklaması, 
nitelikçe genişletilen savunmaya karşı usul hukuku yönünden onama verilmemesi değil, esas 
yönünden zamanaşımı savunmasının yersiz bulunduğunun açıklanmasıdır.” denildiği 
görülmüştür.11 
 
  Bu iki karardan çıkardığımız anlama göre, Yargıtay “biçimselliği” öne çıkararak 
hakkın özünü ortadan kaldırıcı bir eğilime ağırlık vermektedir. Şu halde yapılacak iş, 
davalının (sonradan) yaptığı zamanaşımı savunmasına karşı, davacı (hemen) vereceği (yazılı) 
yanıtta, öncelikle “savunmanın genişletilmesine onamı olmadığını” açıklamalıdır. Bu 
aşamada artık zamanaşımı süresinin dolup dolmadığının tartışılmasına gerek yoktur. 
 
 f) Zamanaşımı savunmasını dava ya da takip sırasında ileri sürmeyen borçlu, sonradan 
böyle bir nedene dayanarak olumsuz saptama (menfi tesbit) veya geri alma (istirdat) davası 
açamaz. Buna, borç ödemeye ilişkin hükmün kesinliği ve İcra Hukuku esasları engeldir. 
Yargıtay bu durumda, borçlunun zamanaşımı savunmasını yasal sürede kullanmamış 
olmasını, zamanaşımından vazgeçme (feragat) saymaktadır.12 
 
 III- ZAMANAŞIMINI İLERİ SÜRME ZAMANI VE BİÇİMİ  
 
  Yargılama yöntemlerine göre bir ayrım yaparak, zamanaşımının ne zaman ve hangi 
aşamada ileri sürülebileceğini açıklayacağız. 
 
  1086 sayılı Yasa’da yargılama yöntemleri: 
  1.Yazılı yargılama 

 2.Basit yargılama 
  3.Seri yargılama 

 4.Sözlü yargılama 
biçiminde bölümlendirilmiştir.  
 
  Yeni 6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nda  seri yargılama ve sözlü yargılama 
yöntemlerine yer verilmemiştir.Yeni Yasa’da yalnızca iki yargılama yöntemi vardır:   
  1.Yazılı yargılama 

 2.Basit yargılama 
  Yeni Yasa’da seri yargılama ve sözlü yargılama usullerine yer verilmemesi 
gerekçede şöyle açıklanmıştır: “1086 sayılı Kanunda seri yargılama usulü, sadece cevap 

                                                   
9 4.HD. 23.1.1981 gün 1980/11363-1981/451 sayılı kararına göre: “Savunma nedenlerinin ve savunma 
nedenlerinden olan zamanaşımının yasanın öngördüğü cevap süresi geçtikten sonra ileri sürülmesi, başka bir 
deyişle, “savunmanın genişletilmesi” ancak karşı tarafın açık ya da örtülü onamı ile mümkündür. (YKD. 
1981/10-1265) 
10 Yarg. HGK. 29.02.1984 gün 1981/4-1158 E. 168 K. sayılı kararı .( YKD. 1984/12-1769) 
11 Yarg. 4. HD. 02.12.1986, 7465-8123 (YASA,1987/10-1484, no:641) 
12 HGK.15.04.1972,265-242, 11.HD.21.12.1979, 5603-5827 (YKD.1980/8-1118) 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


dilekçesi ile cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi için yazılı yargılama usulüne nazaran kısa 
süreler öngörmekteydi. Bu kısa süreler dışında yazılı yargılama usulüne atıf yapıldığı için, 
seri yargılama usulü ile yazılı yargılama usulü arasında bir fark bulunmamakta idi. Hatta 
cevap ve diğer dilekçeler için çoğu kez mahkemeye müracaat ederek sürenin uzatılması 
istendiğinden ve bu talep kabul edildiğinden, adı seri olan yargılama usulü çoğu kez yazılı 
yargılama usulünden daha uzun sürmekte idi. Bu nedenle uygulamada ismi dışında seri bir 
yargılama öngörmeyen bu usule yer verilmemiştir. Keza sözlü yargılama usulü de 
uygulamada yazılı yargılama usulü gibi uygulandığından, bu iki yargılama usulü kaldırılarak, 
basit yargılama usulü, yazılı yargılama usulüne nazaran daha hızlı daha kolay bir usul hâline 
gerilmeye çalışılmıştır” denilmiştir. 
   
  Aşağıda yargılama yöntemleri, zamanaşımı savunmasının yapılma biçimi ile süresini 
öne çıkaracak biçimde, ayrı ayrı ele alınacaktır. 
 
 1- Yazılı yargılama yönteminde  
  Yazılı yargılama yönteminde zamanaşımı savunması, cevap süresi içinde ileri 
sürülmelidir. (1086/m.195,202; 6100/m.127,141) Zamanaşımı savunması Hukuk Yargılama 
Yasası’nın (1086/187 ve 6100/116) maddesinde sayılan ilk itirazlardan olmamakla birlikte, 
cevap süresi içinde verilecek cevap dilekçesi ile ileri sürülmelidir. Buna göre: 
 
 a) 1086 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nda “cevap süresi on gündür.” (m.195) Yeni 
6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nda “cevap süresi iki haftadır.” (m.127) Bu süre, dava 
dilekçesinin davalıya tebliği gününden işlemeye başlar. 
  1086 sayılı Yasa’nın 195.maddesine göre : “Davalı ilk itirazları ile birlikte esas dava 
hakkındaki cevabını ve varsa karşı kanıtlarını, dava dilekçesinin kendisine tebliği tarihinden 
başlayarak on gün içinde veya yargıç tarafından bir süre belirlenmiş ise o süre içinde 
mahkeme kalemine bildirmek ve bir örneğini de davacıya yazılı olarak göndermek 
zorundadır.” 
  6100 sayılı  (yeni) Yasa’nın 127.maddesine göre : “Cevap dilekçesini verme süresi, 
dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre 
cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, 
yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı 
geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara 
derhal bildirilir.” 
 
 b) 1086 sayılı Yasa’nın 202/1.maddesine göre: “Davalı cevap dilekçesinde, karşılık 
dava da dahil olmak üzere, bütün iddia ve savunmaları ile nedenlerini bildirmek zorundadır.” 
  Aynı maddenin 2. fıkrasına göre: “Davalı cevap dilekçesini karşı tarafa yazılı olarak 
gönderttikten sonra,onun izni olmaksızın savunma sebeplerini genişletemez ve değiştiremez.” 
 
  6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nda, 1086 sayılı Yasa’nın 202.maddesinin 
karşılığı olan 141’inci madde şöyle düzenlenmiştir:  

 
 “Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleri ile serbestçe; ön inceleme 

aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakati ile iddia veya savunmalarını 
genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz 
olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını 
genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia 
veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. 
  İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık 
muvafakati hükümleri saklıdır.”  
 
  Yeni Yasa’da, önceki yasada bulunmayan “ön inceleme” söz konusudur. Maddenin 
gerekçesinde açıklandığı üzere, ön inceleme, yargılamanın önemli bir kesiti olarak, 
yargılamanın başında bazı hususların çözümlenmesi olanağını sağlamaktadır.   
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  Birinci fıkra ile, tarafların karşılıklı dilekçelerini verdikleri aşamada, herhangi 
bir sınırlamaya bağlı olmadan uyuşmazlığın genel çerçevesi içinde iddia ve savunmalarını 
değiştirebilecekleri kabul edilmiştir. Zira, daha uyuşmazlığın başında, karşı tarafın 
açıklamasını, iddia ve savunmasını tam olarak görmeden, sağlıklı ve tam bir iddia ve savunma 
örgüsü kurmak her zaman mümkün ve gerçekçi değildir. Karşı tarafın beyanına göre, daha 
önce ortaya konulmayan bir iddia veya savunmayı ileri sürmek zorunlu olabilir. Ayrıca, yeni 
düzenlemeyle ön inceleme aşamasında, uyuşmazlığın tam olarak tespit edilmesi de gereklidir. 
Bu hususlar gözetilerek, tarafların, dilekçelerinde rahat, doğru ve sağlıklı bir iddia ve 
savunma bütünü oluşturmalarını, maddî ve hukukî nitelendirmeleri uyuşmazlığı çözecek 
doğrulukta ortaya koymalarını sağlamak amacıyla, dilekçelerin verilmesi aşamasında, yani 
yargılamanın ilk kesitinde, iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 
uygulanmayacaktır. Şüphesiz bu imkân, sadece cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi için 
söz konusudur. İkişer dilekçeden sonra, hangi ad altında olursa olsun verilecek 
dilekçeler, sınırlama ve yasak kapsamında kabul edilmelidir. 
  Yargılamanın ikinci kesiti olan, ön inceleme aşamasında ise bu konuda değişik bir 
sınırlama getirilmiştir. Ön inceleme aşamasında, ancak karşı tarafın açık muvafakati ile 
iddia veya savunmaların genişletilmesi yahut değiştirilmesi kabul edilmiştir. Zira, ön 
inceleme tahkikat için hazırlık aşamasıdır. Bu sebeple, taraf iddia ve savunmaları açıkça 
belirli olmalıdır ki, uyuşmazlık noktaları tam tespit edilerek tahkikat bunlara göre 
yürütülebilsin. Tarafların herhangi bir sınırlamaya tâbi olmadan, iddia ve savunmalarını 
genişletip değiştirmeleri, bu amacın gerçekleştirilmesini baştan engellemek demektir. Karşı 
tarafın muvafakati varsa, taraf iddia ve savunmasını değiştirip genişletebilir. 
  Ön inceleme oturumunun yargılama bakımından önemi sebebiyle, tarafların bu 
oturuma mümkün olduğunca katılmasını sağlamak gereklidir. Bunun için de, gelen tarafı 
ödüllendirecek, mazereti olmadan gelmeyen tarafı cezalandıracak bir yol izlenmesi 
zorunludur. Yargılamanın sağlıklı yürütülmesi ve amacı, tarafların keyfî ve kötüniyetli 
davranışlarına feda edilmemelidir. Dürüstlük ilkesi de bunu gerektirir. Bu sebeple, her iki 
taraf da ön inceleme oturumuna gelirse, ancak karşı tarafın muvafakati ile genişletme söz 
konusu iken; taraflardan biri mazeretsiz gelmezse, diğeri gelirse, gelen taraf, karşı tarafın 
muvafakatine gerek olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebilecektir. Bunun 
en önemli sonucu, uyuşmazlık noktalarının tespit edildiği ön inceleme oturumunda, gelen 
tarafın daha avantajlı bir konuma sahip olmasıdır. Bundan sonra yürütülecek tartışmada, gelen 
taraf kendini daha sağlam bir noktaya yerleştirerek hakkını ararken, karşı taraf daha zayıf 
konuma gelebilecektir. 
  Islah, iddia ve savunmanın genişletilmesi ya da değiştirilmesi yasağının istisnası 
olduğundan, ikinci fıkrada yapılan düzenleme ile iddia ve savunmanın genişletilip 
değiştirilmesi konusunda ıslah hükümleri saklı tutulmuştur. Yani, ıslahla iddia ve savunma 
genişletilip değiştirilebilir. Islaha başvurulması, belirli şartlara bağlı olduğundan, taraf bu 
yola başvurmak istiyorsa bu şartları yerine getirmek zorunda kalacaktır. 
 
 c) Dava dilekçesinde “Cevap süresi on gündür” (Yeni Yasa’da iki haftadır.) 
açıklamasının bulunmaması yasal bir noksanlık değildir ve dava dilekçesinin iptalini 
gerektirmez. (1086/m.187/7, 193/1 ve 6100/m.119) Bu nedenle, dava dilekçesinde “cevap 
süresi on gündür” açıklaması bulunmasa bile, davalı zamanaşımı savunması yapacaksa, on 
günlük (iki haftalık) cevap süresi içinde yapmalıdır.(1086/m.202 ve 6100/m.141/1) 13 
 
 d) 1086 sayılı Yasa’nın 195/2.maddesinde: “4353 sayılı yasaya tabi kamu kuruluşları 
(bakanlıklar ve genel bütçe içindeki daireler) için cevap süresi  otuz  gün’dür” denilmiş ise 
de, 6100 sayılı yeni Yasa’nın 127.maddesinde kamu kuruluşlarına tanınan ayrıcalık 
kaldırılarak,  kişilerle devlet arasında eşitlik sağlanmıştır.   
 
 e)  Cevap süresi  Yeni 6100 sayılı Yasa’nın 127.maddesinde şöyle düzenlenmiştir: 
                                                   
13 15. HD. 2.5.1977, 898-1014 (YKD.1984/4-603) – 15. HD. 30.6.1976, 1417-2718 (YKD. 1977/3-400) – 15. 
HD.13.6.1979, 1361-1433 (YKD.1980/1-99) – HGK. 29.2.1984, E. 1981/4-1158 K. 168 (YKD.1984/12-1769) 
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  “Cevap dilekçesini verme süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki 
haftadır. Ancak, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının 
çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran 
davalıya, bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verilebilir. Ek cevap 
süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir.” 
 
  127.maddeyi tamamlayan “Süresinde cevap dilekçesi verilmemesinin sonucu” 
başlıklı 128.maddede de: 
  “Süresi içinde cevap dilekçesi vermemiş olan davalı, davacının dava dilekçesinde 
ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır” denilmiştir.  
 
 f) Cevap süresinin (yargıç tarafından) uzatılması durumunda zamanaşımı 
savunması: 
 aa) 1086 sayılı Yasa’nın 195. maddesine göre, cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya 
ulaşmasından sonraki on gün ise de, gene aynı maddeye göre “yargıç tarafından süre 
belirlenmesi” durumunda, verilecek bu süre içerisinde zamanaşımı savunması 
yapılabilecektir.Uygulamada çoğu kez, cevap süresi ilk duruşma gününe kadar uzatılmaktadır. 
İşte bu uzatılan cevap süresi içinde ilk itirazlarla birlikte zamanaşımı savunması da 
yapılmak gerekmektedir. 14 
  6100 sayılı yeni Yasa’nın 127.maddesine göre de, yargıç “bir defaya mahsus olmak 
ve bir ayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir.” Davalı bu ek süre içerisinde vereceği cevap 
dilekçesinde zamanaşımı savunması yapabilecektir.  
 
 bb)Cevap süresinin bitiminden sonra, süre uzatılması istenemez. Bu nedenle, dava 
dilekçesinin tebliğinden sonraki on günlük (iki haftalık) cevap süresi içinde yargıçtan cevap 
süresinin uzatılması istenmelidir. 15 
 
 cc) 1086 sayılı Yasa’ya göre, cevap süresinin yargıç tarafından belirlenmesi (cevap 
süresinin uzatılması) Usulün 183-184-197-198. maddelerindeki durumlarda söz konusu 
olabilmekte idi. Buna göre, yabancı ülkelerde veya kent dışında oturanlarla konutu 
bilinmeyenlere hangi gün ve saatte mahkemede bulunacağı ve cevap süresi yargıç tarafından 
belirleniyordu. (m.183) İvedi durumlardan başka durumlarda yasal olarak belirlenmiş cevap 
süresinden az bir süre belirlenmiş ise, davalı cevap vermek zorunda olmayıp, yargıç cevap 
için yeni bir süre belirliyordu. (m.184) İşin niteliği gereği, cevap dilekçesinin belirlenen 
sürede düzenlenmesi zor bulunduğu ya da olağanüstü nedenlerden dolayı olanaksızlığı 
anlaşılırsa, davalıya yeni bir süre veriliyor ve durum hemen davacıya bildiriliyordu (m.197) 
Belirtilen bu nedenlere dayanarak, belirlenen sürede cevap dilekçesini vermemiş ve yeni süre 
de istememiş olan taraf  yargılama oturumunda da esasa girişilmeden önce bu konuda 
özürünü bildirerek sürenin uzatılmasını isteyebiliyor; istemi kabule değer görülürse, kendisine 
kesin olarak üç günü geçmemek üzere süre veriliyordu. (m.198) 
 
  6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nda, 1086 sayılı Yasa’daki 183 ve 184. 
maddelere yer verilmemiş; 195, 197 ve 198.maddelerin yerini daha sınırlı bir biçimde 
127.madde almış; önceki 1086 sayılı Yasa’nın 195.maddesinde kamu kuruluşlarına tanınan 
ayrıcalık kaldırılarak,  kişilerle devlet arasında eşitlik sağlanmıştır.   
 
 2- Basit yargılama yönteminde  

                                                   
14 Yarg. 3.HD. 6.5.1999, 4323-4677 “Davalı idare, uzatılan cevap süresi içerisinde zamanaşımı definde 
bulunduğuna göre, mahkemece, zamanaşımı definin süresinde yapıldığının kabulü gerekir. (YKD. 1999/9-1205) 
15 Yarg. 15.HD. 30.6.1976, 1417-2718 “Cevap süresinin bitiminden sonra, süre uzatılması istenemez. 
Zamanaşımı savunmasının on gün içinde bildirilmediği öne sürülüp savunmaya karşı konulmuş olmakla, cevap 
hakkının düşmesinden sonra ileri sürülen zamanaşımı definin reddi gerekir. (HMUK. 195-197) (YKD.1977/3-
400) 
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 a) 1086 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’na göre, basit yargılama yöntemine bağlı 
davalarda duruşma başlayıncaya kadar ve en geç ilk duruşma gününde zamanaşımı 
savunması yapılabilir. Duruşma başladıktan sonra zamanaşımı ileri sürülürse, davacı bu 
savunmaya karşı koyabilir.16 
  Sulh hukuk mahkemelerinde basit yargılama yöntemi uygulanır. 1086 sayılı 
Yasa’nın 507.maddesine (6100 sayılı Yasa’nın 316.maddesine) göre basit yargılama yöntemi, 
yasalarda sayılanlardan başka 176. maddenin (yeni 103.maddenin) çeşitli bendlerinde yer alan 
dava ve işlerde uygulanır. Bunlar nafaka, velayet, vesayet, nüfus davaları, hizmet 
sözleşmesiyle ilgili davalar, tahkimle ilgili işler, iflas ve konkordatoya ilişkin davalar ve sulh 
mahkemelerinde görülen tüm davalardır. 
 
 b) 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın basit yargılama yöntemine ilişkin 
316.maddesinin gerekçesinde şu açıklamalar yapılmıştır:  
  “Basit yargılama usûlünde yapılan düzenlemede, genel hatlarıyla, sadece dava ve 
cevap dilekçesi şeklinde, dilekçe aşamasına yer verilmiş, cevaba cevap ve ikinci cevap 
dilekçesi yani replik düplik safhası çıkartılmıştır. Ön inceleme ve tahkikat aşamaları 
birleştirilmiş, ilk duruşmada ön incelemeye ilişkin işlemlerin de yapılmasına imkân 
tanınmıştır. Kural olarak ilk duruşmadan sonra, en fazla iki duruşmada (yani en fazla üç 
duruşma) tahkikatın tamamlanması, çok özel durumlarda duruşma sayısının artırılması 
amaçlanmıştır. Sözlü yargılama ve hükmün verilmesinin aynı duruşmada yapılması ve 
hükmün de kural olarak aynı duruşmada tüm unsurlarıyla tefhimi düşünülmüştür. 
Yargılamanın daha kısa sürede sonuçlandırılabilmesi için, davanın takipsiz bırakılması 
hâlinde bir defa dosya işlemden kaldırıldıktan sonra, davanın açılmamış sayılmasına karar 
verilmesi kabul edilmiş, iddia ve savunmanın değiştirilip genişletilmesinin başladığı an öne 
çekilmiş, duruşmalar arasındaki süreler kısa tutulmuş, tahkikat işlemlerinin kısa sürede 
tamamlanması öngörülmüştür” denilmiştir.  
 
 c) Yeni Yasa’nın 317.maddesine göre, cevap süesi, dava dilekçesinin davalıya 
tebliğinden başlayarak iki hafta olup, durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre 
içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında 
mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus olmak ve iki haftayı geçmemek üzere ek 
bir süre verilebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhal bildirilir. 
  Taraflar cevaba cevap ve  ikinci cevap dilekçesi veremezler. 
 
 d) Yasa’nın 319.maddesine göre: “İddianın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı 
dava açılmasıyla; savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin 
mahkemeye verilmesiyle başlar.” 
 
 e) Yasa’nın 320.maddesi 1.fıkrasına göre “Mahkeme,mümkün olan hallerde tarafları 
duruşmaya davet etmeden dosya üzerinde karar verir.”  
  Maddenin 2.fıkrasına göre : “Daha önce karar verilemeyen hallerde mahkeme, ilk 
duruşmada dava şartları ve ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında 
tarafları dinler; daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve 
anlaşamadıkları  hususları tek tek tespit eder.”   
 
 f) Yeni  6100  sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın “basit yargılama yöntemine” ilişkin 
yukardaki maddelerine göre: 
  1.Zamanaşımı savunması, iki haftalık cevap süresi içinde, ek süre verilmişse  iki 
haftayı geçirilmeden verilecek cevap dilekçesinde ileri sürülmelidir. (m.317)    
  2.İki haftalık sürede ve ek sürede verilecek cevap dilekçesinde “zamanaşımı 
savunması” yapılmamışsa, Yasa’nın 319.maddesine göre “savunmanın genişletilmesi veya 
değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle” başlayacağından, davalı 
zamanaşımı savunması yaparsa, davacının itirazıyla karşılaşır.  

                                                   
16 Yarg. 3. HD. 02.03.1978, 1098-1426 (YKD.1979/11-1560) 
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  3.Yasanın 320. maddesine göre, yargıç dosya üzerinden karar vermemişse,  ilk 
duruşmada dava şartları ve ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında 
tarafları dinler; daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde, anlaştıkları ve 
anlaşamadıkları  hususları tek tek tespit eder.”   
 
 3- İş mahkemelerinde yargılama yöntemi 
 a) Bugüne kadar iş mahkemelerindeki yargılama yöntemine “sözlü yargılama” 
deniliyordu.Sözlü yargılama, 1086 sayılı Yasa’nın 473-482 maddelerinde düzenlenmişti.İlk 
itirazlarla birlikte davalı bütün savunmalarını birinci oturumda mahkemeye “sözlü” olarak 
bildirmek zorundaydı. Birinci oturumda ilk itirazda bulunma süresi (m.478) kesin ve hak 
düşürücü nitelikte idi. Zamanaşımı savunması da ilk oturumda yapılmadığı takdirde, 
davacının itirazıyla karşılaşabiliyordu. İlk oturumdan sonra davacının onamı olmadıkça davalı 
savunmasını değiştiremiyor ve genişletemiyordu. 17 
   
 b) Halen yürürlükte olan 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 7.maddesi 
1.fıkrasında “İş mahkemelerinde sözlü yargılama usulü uygulanır” denilmekte ise de, yeni 
6100 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın “Diğer kanunlardaki yargılama usulü ile ilgili 
hükümler” başlıklı 447.maddesinde “Diğer kanunların sözlü yahut seri yargılama usulüne atıf 
yaptığı hallerde, bu Kanunun basit yargılama usulü ile ilgili hükümleri uygulanır” 
denilmesine ve ayrıca yeni Yasa’nın 317.maddesi (d) bendinde “hizmet ilişkisinden doğan 
davalar”da basit yargılama yöntemi uygulanacağının açıklanmasına; aynı maddenin (g) 
bendinde “diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama 
usullerinin” yerine basit yargılama yöntemi uygulanacağının bir kez daha vurgulanmasına 
göre, iş mahkemelerinde her türlü davalarda artık “basit yargılama yöntemi” uygulanacaktır.    
 
 c) Ayrıca şunu da belirtelim ki, 4857 sayılı İş Kanunu’nun iş güvencesine (işe iade 
davalarına) ilişkin 20.maddesinin 3.fıkrasında “Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay 
içinde sonuçlandırılır” denilmiş ise de, 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın 
317.maddesi (d) ve (g) bentleri ile 447.maddesine göre, bundan böyle “işe iade davaları”nda 
da “basit yargılama yöntemi” uygulanmak gerekecektir.  
    
 d) Yukardan beri yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, iş mahkemelerinde 
açılacak her türlü davalarda “basit yargılama yöntemi” uygulanacağından zamanaşımı 
savunması: 
  1.İki haftalık cevap süresi içinde, ek süre verilmişse,  iki hafta geçirilmeden 
verilecek cevap dilekçesinde ileri sürülmek gerekecektir. (m.317)    
  2.İki haftalık sürede ve ek sürede verilecek cevap dilekçesinde “zamanaşımı 
savunması” yapılmamışsa, Yasa’nın 319.maddesine göre “savunmanın genişletilmesi veya 
değiştirilmesi yasağı cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle” başlayacağından, davalı 
zamanaşımı savunması yaparsa, davacının itirazıyla karşılaşabilecektir.  
  3.Yasanın 320. maddesine göre, yargıç dosya üzerinden karar vermemişse,  ilk 
duruşmada dava şartları ve ilk itirazlarla hak düşürücü süre ve zamanaşımı hakkında 
tarafları dinleyip bir karar verecektir. 
 
 IV-ZAMANAŞIMI SAVUNMASIYLA İLGİLİ ÇEŞİTLİ DURUMLAR  
 
 1- Dayanışmalı borçlular ve zamanaşımı savunması  
  Zamanaşımı defi, ancak öne süren yönünden değerlendirilir. Davalılardan biri 
tarafından ileri sürülen zamanaşımı definden (zamanaşımı definde bulunmamış olan) diğer 
davalılar (dayanışmalı borçlular) yararlanamazlar. 
 
 2- Bozmadan sonra zamanaşımı savunması  

                                                   
17 Yarg. 9.HD.13.04.1989, 545-3443 “İş Mahkemelerinde sözlü yargılama yöntemi geçerli olduğundan, 
zamanaşımı definin ilk oturumda yapılması usule aykırı değildir. (YKD. 1999/5-600) 
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  Zamanaşımı savunması davanın her aşamasında ileri sürülebileceğine göre, Yargıtay 
bozma kararından sonra da davalı zamanaşımını ileri sürebilir. Davacı buna karşı çıkmazsa ve 
savunmanın genişletilmesine onamı olmadığını (hemen) bildirmezse, mahkeme davalının 
zamanaşımı savunmasını incelemek ve sonucuna göre bir karar vermek durumundadır.18 
 
 3- Satış vaadi ve zilyetliğin devrinde  
  Satışı vaad edilen taşınmazların zilyetliğinin devir ve teslimi durumunda, iyiniyet 
kuralları ile bağdaşmayacağından, zamanaşımı defi dinlenemez. (Yarg. 14.HD. 25.02.1991, 
1416-1921, YKD.1991/6-902) 
 
 4- Evlilik birliği sürerken 
  818 sayılı Borçlar Yasası m.132/3.(6098 TBK.m.153/3) hükmüne göre evlilik 
bağının devamı süresince eşler arasında zamanaşımı işlemez. Boşanan eşler bakımından 
zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediğinin tesbiti yönünden boşanma kararının kesinleşip 
kesinleşmediğinin; kesinleşmişse, tarihinin saptanması gerekir. (Yarg. 2.HD. 9.5.1996,3469-
4878, YKD. 1996/11-1716) 
 
 5- Zamanaşımı ve olumsuz tesbit davası  
  Zamanaşımı savunmasını takip veya dava sırasında ileri sürmeyen borçlu, sonradan 
böyle bir nedene dayanarak olumsuz tesbit veya geri alma (istirdat) davası açamaz. Çünkü 
borçlunun bu hakkını kullanmamış olması, bundan vazgeçtiği anlamına gelir. (Yarg. HGK. 
15.04.1972, 265-242 ve 11. HD. 21.12.1979, 5603-5827, YKD.1980/8-1120) 
 
 6- Adli Yardım istekli davalarda : 
  Adli Yardım istekli davalar, bu konuda karar alındığı tarihte açılmış sayılır. Adli 
Yardım istemi, zamanaşımını kesen nedenlerden değildir. 
  Adli Yardım istekli dava dilekçesi zamanaşımı süresi içinde havale edilip esas 
defterine kaydedilmiş olsa bile, davanın açıldığı tarih adli yardım isteğinin kabul edildiği veya 
reddedilip yargı harcının yatırıldığı tarihtir. Bu tarihe göre, davalının zamanaşımı 
savunmasının incelenmesi ve eğer süre dolmuşsa, zamanaşımı nedeniyle davanın reddi 
gerekir. (Yarg. 2.HD. 24.2.1995, 926-2327) (İKİD.1996/3-11710) 
 
 
 
 
 
 
 
 V- ZAMANAŞIMI SAVUNMASINA KARŞI  YAPILMASI GEREKENLER 
 
 1- Dava dilekçesinde “cevap süresi” belirtilmelidir. 
  Daha önce belirttiğimiz gibi, dava dilekçesinde “Cevap süresi on gündür” (Yeni 
Yasa’da iki haftadır.) açıklamasının bulunmaması yasal bir noksanlık değildir ve dava 
dilekçesinin iptalini gerektirmez. (1086/m.187/7, 193/1 ve 6100/m.119) Bu nedenle, dava 
dilekçesinde “cevap süresi on gündür (iki haftadır)” açıklaması bulunmasa bile, davalı 
zamanaşımı savunması yapacaksa, on günlük cevap süresi içinde (1086/m.202), yeni 
yasaya göre  iki haftalık cevap süresi içinde (6100/m.141/1) yapmalıdır. 
  Yasalardaki hükümler açık olmakla birlikte, yeni yasa yerleşinceye kadar dava  
dilekçelerinin altında “cevap süresi iki haftadır” notunun konulmasını yararlı buluyoruz.19 
                                                   
18 Yarg. 9.HD. 17.05.2001, 8030-8597 “Bir kısım işçilik haklarının tahsili davasında, bozmadan sonra, davalı 
mahkemeye verdiği dilekçe ile zamanaşımı defini ileri sürmüş, bu dilekçenin bir sureti oturumda davacıya 
verilmesine rağmen savunmanın genişletilmesi itirazında bulunulmamıştır. Zamanaşımı defi, davanın her 
safhasında ileri sürülebileceğinden, mahkemece sonucuna göre bir karar verilmelidir.” (YKD. 2002/1-45) 
19 Yargıtay 4.Hukuk Dairesi’nin 09.10.2008 gün 8802-11496 sayılı kararında:” Davalıya yapılan tebliğatta cevap 
süresi yazılmamıştır. Bu durum HMUK.183.maddesine aykırı olduğu gibi, davalının cevap dilekçesinde 
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  Zamanaşımı savunması, cevap süresi içinde ileri sürülmezse, sonradan yapılan 
zamanaşımı savı savunmanın genişletilmesi niteliğinde olur ve davacının itirazıyla 
karşılaşırsa dikkate alınmaz.   
 
 2- Davacı, zamanaşımı savunmasına “hemen”  karşı çıkmalıdır 
  Zamanaşımı savunması usulün 187.maddesinde açıklanan ilk itirazlardan olmadığı 
için cevap süresinden sonra ve davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Ancak cevap süresi 
geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı savunması, davacı tarafın “savunmanın 
genişletilmesine”karşı çıkması durumunda dikkate alınmaz. (1086/m.202 ve 6100/m.141/1, 
317,319) Eğer davacı, süresi geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı savunmasına “hemen” 
karşı çıkmazsa, mahkeme, öncelikli olarak davalının zamanaşımı savunmasını inceleyecek ve  
sürenin geçtiği sonucuna varırsa, davanın esasına girmeden, zamanaşımı nedeniyle davayı 
reddetmek durumunda kalacaktır.   
  “Hemen” karşı çıkma konusunda, bazı Yargıtay kararlarındaki görüşler kaygı 
vericidir. Örneğin, davalının yasal “cevap süresi” geçtikten sonra duruşma sırasında 
mahkemeye sunduğu (zamanaşımı savunmasını içeren) dilekçesinin bir örneğini “elden” alan 
davacı vekilinin aynı oturumda “hemen” karşı çıkmaması; “savunmanın genişletilmesine 
onamımız yoktur” demek yerine, “zamanaşımı geçmemiştir, davalının itirazını kabul 
etmiyoruz” türünden yanıtlar vermesi durumunda, savunmanın genişletilmesini örtülü olarak 
(zımnen) onamış olacağı; bu durumda davalı yararına usuli kazanılmış hak oluşacağı 
biçimindeki görüşlerin doğru olmadığı kanısındayız  Çünkü :    
 
 a) Yasal cevap süresi geçtikten sonra, davalı vekilinin duruşma sırasında verdiği 
dilekçeyi, davacı vekilinin “hemen ve aynı oturumda” yanıtlamak zorunda bırakılması 
doğru değildir. Davacının veya vekilinin mahkemeden süre isteme ve “inceleyip beyanda 
bulunacağım” deme hakkı vardır. 
 
 b)  Yüksek Yargıtay’ın yasalarda yer almayan bu tür kurallar koyması, kararlar 
oluşturması hakkın özünü  ortadan kaldırmaktadır. Şurası unutulmamalı ki, yurttaşlar 
davalarını avukata izletmek zorunda değildirler; ayrıca genç ve deneyimsiz avukatlar da 
yeterli bilgiye sahip olmayabilirler. Bu iki yönden bakılınca, yasayı bilmemek özür değil ise 
de, yargıda oluşturulan yapay kuralları bilmemek hak kaybına neden olmamalıdır. 20     
 c) Çoğu deneyimli yargıçlar, duruşmalar sırasında “beyan almak” biçiminde avukatı zor 
durumda bırakan yollara başvurmak yerine, özellikle genç avukatlara söz bırakmayıp, 
tutanağa “Davacı vekilinin bu oturumda elden aldığı dilekçeyi inceleyip beyanda bulunması 
için süre verilmesine” biçiminde ara kararı yazdırmaktadırlar.   
 
 d) Yargıtay’ın bu olumsuz ve hakkın özüne zarar verici kararlarına karşı  avukatları 
uyarmak istiyoruz; yargıçları da anlayışlı davranmaya çağırıyoruz. Günümüzde yaygınlaşmış 
olan hukuk bürolarını yönetenler, çoğu kez duruşmalara gönderdikleri genç ve deneyimsiz 

                                                                                                                                                               
bildirdiği zamanaşımı definin süresinde olmadığına ilişkin davacı da açıkça karşı koymamıştır. O halde davalının 
zamanaşımı definin süresinde olduğu kabul edilip olayda zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği 
incelenmelidir” denilmesine göre, dava dilekçelerinde “Cevap süresi 10 gündür” kaydının ne kadar önemli 
olduğunun ayırdına varılması gerekmektedir.   
20 Yanlış bulduğumuz kararlardan birinde şöyle denilmiştir: “Davacı taraf, zamanaşımının süresinde ileri 
sürülmediği yolunda, duruşma sırasında beyanda bulunmamış olmakla, savunmanın genişletilmesi hususunda 
davalılar yararına usuli kazanılmış hak meydana gelmiştir. Bu hak sonradan yapılan itirazla ortadan kaldırılamaz. 
Öyle ise, zamanaşımı savunmasının yerinde olup olmadığının incelenmesi, sonucu uyarınca karar verilmesi 
zorunluluğu doğmuştur. (2.HD.10.05.1983,  E.1983/2631  K.1983/4244) -  En son tarihli bir başka kararda da: 
“Davacı taraf, zamanaşımının süresinde ileri sürülmediği yolunda duruşma sırasında beyanda bulunmamış 
olmakla, savunmanın genişletilmesi hususunda davalılar yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Bu hak 
sonradan yapılan itirazla ortadan kaldırılamaz.Bu durumda  zamanaşımı savunmasının yerinde olup olmadığının 
incelenmesi gerekir” denilmiştir.(15.HD.19.02.2010, E.2009/6539  K.2010/949)  - Ayrıca 9.HD.17.05.2001 gün 
8030-8597 sayılı, 15.HD. 26.05.2009, E.2008/3393  K.2009/3102 sayılı kararları. – Asla doğru bulmadığımız bu 
kararları açıklayarak, özellikle genç ve deneyimsiz savunmanları uyarmak istiyoruz.     
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avukatlara, duruşmalar sırasında tebliğ edilen dilekçelere karşı “hemen” yanıt vermemeleri ve 
“inceleyip beyanda bulunmak üzere süre  istemeleri” uyarısında bulunmalıdırlar.  
  
 3- Davacı  açıkça “savunmanın genişletilmesine” karşı çıktığını bildirmelidir. 
 a) Yargıtay’ın  yerleşik kararlarına göre, yasal cevap süresi içinde zamanaşımını ileri 
sürmeyen davalının, sonradan  yargılamanın ilerleyen aşamalarında  zamanaşımı savunması 
yapması durumunda, davacının buna karşı açıkça “savunmanın genişletilmesine onamımız 
(muvafakatımız) yoktur” biçiminde yanıt vermesi gerekmektedir.  
  Eğer davacı veya vekili, davalının sonradan ileri sürdüğü zamanaşımı savına karşı  
“savunmanın  genişletilmesine onamımız yoktur” demeyip de  “zamanaşımı itirazını kabul 
etmiyoruz, süre geçmemiştir, davalının itirazı yersizdir, zamanaşımı söz konusu değildir” 
türünden  yanıtlar vermişse, bu tür yanıtlar “savunmanın genişletilmesine karşı çıkmak” 
değil, zamanaşımının “esasına” itiraz kabul edilmekte; “esasa” itiraz mahkemece incelenmek 
ve zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği  araştırılmak gerekeceğinden, bu davranışıyla 
davacının “savunmanın genişletilmesini” dolaylı olarak (zımnen) onaylamış olduğu sonucuna 
varılmakta; bu sonuç davalı yararına “usuli kazanılmış hak” kabul edildiğinden, davacının 
sonradan yapacağı itirazla ortadan kaldırılamamakta ve zamanaşımı savunmasının yerinde 
olup olmadığı incelenip gerçekleşmişse, dava reddedilmektedir. 
 
 b) Gerek bilim çevrelerinde ve gerekse uygulamada oybirliği ile kabul edilen görüşe 
göre, “savunmanın genişletilmesine muvafakat açık (sarih) olabileceği gibi, örtülü (zımni) de 
olabilir. Davalının savunmayı genişletmesi üzerine, davacı “hemen” buna, yani “savunmayı 
genişletmeye” karşı çıkmazsa, özellikle de genişletilen savunmanın  “esasına” cevap verir 
ve bu savunmanın belli nedenlerle geçerli olmadığını ve olayda zamanaşımının dolmadığını 
bildirirse bu takdirde savunmayı genişletmeye zımnen muvafakat etmiş sayılır. Bu takdirde 
ise davalı tarafından ileri sürülen zamanaşımı savunmasının incelenmesi zorunludur. Çünkü, 
incelenmesi gereken bir zamanaşımı savunması varken işin esasına girilip, uyuşmazlığın 
çözümlenmesi mümkün değildir.”21  
 
 c) Bir kez daha uyaralım ki, duruşmada tebliğ edilen ve zamanaşımı savunmasını içeren 
davalı dilekçesine karşı davacı vekili hemen yanıt vermemeli;  “inceleyip beyanda bulunmak 
üzere” yargıçtan süre istemeli; yargıcın verdiği süreyi geçirmeden mahkemeye sunacağı yazılı 
yanıtında da “savunmanın genişletilmesine” karşı çıktığını açıklamalı, zamanaşımının 
esasına değinmemeli, sürenin dolup dolmadığı tartışmasına asla girmemelidir. Eğer deneyimli 
biri ise ve duruşma sırasında yanıt verecekse, tutanağa geçirilecek beyanında “savunmanın 
genişletilmesine karşı çıkıyorum” demeli; başka söz etmemelidir.       
 
 d) Davacının, süresi geçtikten sonra yapılan zamanaşımı savunmasına karşı, 
“savunmanın genişletilmesine karşı çıkıyorum” demek yerine, başka tür sözlerle esasa 
itiraz ettiği sonucuna varılıp, davalının zamanaşımı savunmasının incelenmesi ve sonucuna 
göre bir karar verilmesi gerektiğine  ilişkin  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararında özetle: 
 
  “Davalı on günlük cevap süresi geçtikten sonra verdiği cevap dilekçesinde 
zamanaşımı savunmasında bulunmuş; davacı “savunmanın genişletilmesine” karşı çıkmak 
yerine, “zamanaşımının söz konusu olmadığı” şeklinde bir yanıtla zamanaşımı savunmasının 
esasına itiraz etmiştir. 
   Bu durumda davacı, savunmanın genişletilmesine zımnen muvafakat etmiş 
sayılacağından, mahkemece, davalıya, zamanaşımı savunmasını ispat olanağı tanınmak ve 
göstereceği deliller incelenmek gerekirken, zamanaşımı savunmasının niteliğinde hataya 
düşülerek, "bu savunmanın on günlük cevap süresi içinde ileri sürülmediğinden bahisle 
reddine karar verilmesi" ve bu kararda direnilmesi doğru değildir”denilmiştir. 
  HGK.29.02.1984,  E.1981/4-1158  K.1984/168  
                                                   
21  Baki Kuru - Hukuku Muhakemeleri Usulü - 4. Baskı 1980 - Cilt II - Sayfa 1260 vd.  Yargıtay 
HGK.29.02.1984, E.1981/4-1158  K.1984/168 
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  Başka karar örnekleri : 
 

 Davalı cevap süresini geçirdikten sonra zamanaşımını ileri sürmüş; davacı 
“savunmanın genişletilmesine” karşı çıkmak yerine “zamanaşımı itirazını kabul etmiyoruz” 
diyerek zamanaşımının esası hakkında cevap vermiştir.Bu durumda zamanaşımı yönünden 
inceleme yapılıp, olumlu olumsuz bir karar verilmelidir. 
  2.HD.19.03.1985,  E.1985/2342 - K.1985/2597      
 
  Davalı tarafın zamanaşımı define karşı, kendisine verilen süre içerisinde 
“savunmanın genişletilmesi” itirazında bulunmayan davacı tarafın, davanın ileriki 
aşamalarında savunmanın genişletilmesi itirazını ileri sürebilme olanağı yoktur.  
  11.HD.18.04.2006,  E.2005/4543 - K.2006/4244 
 

 Davalı vekili cevap süresinden sonra verdiği dilekçesinde zamanaşımı def’inde 
bulunmuş; davacı vekilinin, savunmanın genişletilmesine karşı koymadığı duraksamaya 
yer vermeyecek biçimde saptanmış; yerel mahkeme isabetli görüş ve değerlendirme ile 
zamanaşımı def’ini inceleyerek  ikinci beş yıllık dönem için istemin reddine karar vermiştir. 
  HGK.06.02.2008,  E.2008/3-45 - K.2008/103 
 
  Zamanaşımı ilk itirazlardan olmadığı için cevap süresinden sonra da ileri sürülebilir. 
Bu halde davacının uygun süre ve ortamda savunmanın genişletilmesine karşı koyması 
gerekir. Yoksa mahkeme kendiliğinden zamanaşımı itirazının süresinde olmadığını 
gözetemez. Yerel mahkemece bu yönler üzerinde durulmadan davacının savunmanın 
genişletilmesine karşı koyması bulunmadığı halde, kendiliğinden zamanaşımı itirazının 
süresinde olmadığının kabulü ile işin esasının incelenerek yazılı şekilde karar verilmiş olması 
bozmayı gerektirmiştir. 

 4.HD.30.09.2003,  E.2003/1365 - K.2003/10868 
 
 Zamanaşımını, cevap dilekçesinde değil de, duruşma sırasında verdiği dilekçede ileri 

süren davalıya karşı, davacı vekilinin, aynı oturumda açıkça “savunmasının genişletilmesi” 
itirazında bulunmayıp, daha sonra verdiği dilekçede bunu açıklaması hukuki sonuç doğurmaz. 
  15.HD.26.05.2009, E.2008/3393 - K.2009/3102 

 
 Süresinden sonra yapılan  zamanaşımı savunmasına karşı, davacı tarafın açıkça 

“savunmanın genişletilmesine” karşı çıkması gerekir. Başka tür karşı çıkma geçerli değildir.    
  15.HD.19.02.2010, E.2009/6539 - K.2010/949 
 
  Davalı vekili mahkemeye verdiği dilekçesinde, zamanaşımının defini ileri sürmüştür. 
Bu dilekçenin bir sureti de davacı vekiline verilmesine rağmen savunmanın genişletilmesi 
itirazında bulunulmamıştır. Bu durumda zaman aşımı defi davanın her safhasında ileri 
sürüleceğinden mahkemece davalının bu talebi usulü dairesinde tetkik olunarak sonuca göre 
bir karar verilmelidir.  
  9.HD.17.05.2001,  E.2001/8030 - K.2001/8597 
 
  Davacı vekili, zamanaşımı definin süresinde yapılmadığı yönünde derhal ve açıkça 
karşı çıkmadığından, davalının zamanaşımı defi değerlendirilmelidir.   

 9.HD.21.02.2008,  E.2007/10535 - K.2008/1601 
 
 Zamanaşımı savunması ilk itiraz sebeplerinden değildir. Davanın her aşamasında 

zamanaşımı savunması ileri sürülebilir. Ancak cevap süresi geçtikten sonra ileri sürülen 
zamanaşımı savunmasının dikkate alınabilmesi  için, davacı tarafın savunmanın 
genişletilmesine itiraz etmemesi gerekir. (HMUK m.187, 202) 
  4.HD.22.11.1983,   E.1983/9302 - K.1983/9770 
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  Zamanaşımı defi ilk itirazlardan olmadığından duruşmanın her aşamasında ileri 
sürülebilir. Süresi geçtikten sonra yapılan zamanaşımı define, davacının onamı bulunup 
bulunmadığı üzerinde durulmalıdır.  
   4.HD.02.12.1986, E.1986/7465 - K.1986/8123 
 
  Zamanaşımı savunması Usulün 187.maddesinde sayılan iptidai itiraz nedenlerinden 
olmadığından, cevap süresinin geçmesinden sonra ileri sürülebilir. Ne varki mahkemece 
dikkate alınabilmesi için, davacının “savunmasının genişletilemeyeceğini” ileri sürüp itiraz 
etmemiş olması gerekir.  
  4.HD.05.03.1981, E.1981/612 - K.1981/2635   

 
 Zamanaşımı ilk itirazlardan olmadığı için yasal cevap süresinde verilecek dilekçede 

yer alması zorunluluğu yoktur. Ancak, cevap dilekçesinde söz edilmeyen zamanaşımı, daha 
sonra ileri sürülürse, davacı taraf “savunmanın genişletilmesine” karşı koyabilir. 
(HMUK.202)  İşte bu takdirde, zamanaşımı savunması incelenemez.   

 Olayda, davalı taraf yasal cevap süresinde zamanaşımından sözetmemiş, yargılama 
sırasında verdiği dilekçe ile zamanaşımı definde bulunmuş; davacı taraf “savunmanın 
genişletilmesine” karşı koymamış, “zamanaşımı itirazını kabul etmiyorum” şeklinde tutanağa 
geçirilen beyanı ile süreye değil, zamanaşımının esasına karşı koymuş;  ancak, daha sonra 
verdiği dilekçe ile süresinde yapılmayan zamanaşımı defini kabul etmediklerini bildirmiştir. 

 Bu durumda zamanaşımı savunmasının yerinde olup olmadığının incelenmesi, 
sonucu uyarınca karar verilmesi zorunluluğu doğmuştur. 

 2.HD.10.05.1983,  E.1983/2631 - K.1983/4244 
 

 VI- ISLAH VE ZAMANAŞIMI SAVUNMASI  
 
 1- Islah yoluyla zamanaşımı  savunması yapılamaz 22   
  Islah yoluyla da olsa, kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz ve davacının 
savunmanın genişletilmesine  karşı çıkması durumunda, süresi geçtikten sonra ıslah yoluyla 
zamanaşımı definde bulunulamaz. (1086/m.83,202 ve  6100/m.141/1, 176) 23  
 
  Yasal cevap süresi içinde (1086/m.195 ve 6100/m.127, 317,319) zamanaşımı 
savunması yapmayan davalı, sonradan ve yargılamanın ilerleyen aşmalarında zamanaşımını 

                                                   
22 Ansay, Hukuk Yargılama Usulü, 1957, sf. 186; Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 1975, 6. baskı., sf. 
419-422; E.Yılmaz, Hukuk Usulü, 1975, sf. 218-219 ; B.Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 2001, 6. baskı, 
C.IV., sf.3971 – Buna karşılık Prof. Üstündağ , süresinde cevap layihası vermemiş olan davalının, sonradan 
davacının muvafakatıyla veya ıslah yoluyla cevap layihası veremeyeceği (dolayısıyla inkar savunmasını 
genişletemeyeceği) kanısındadır. (Üstündağ S., Medeni Yargılama Hukuku, 6. Baskı, sf. 510-512) – Prof. 
Postacıoğlu da, süresinde cevap layihası vermemiş olan davalının, davacının muvafakati ile savunmasını 
genişletebileceği (zamanaşımı defini ileri sürebileceği) fakat ıslah yolu ile bunu yapamayacağı görüşündedir. 
(Postacıoğlu, Medeni Usul Hukuku Dersleri, 1975, 6. baskı, sf. 419-422)  - Prof. B.Kuru bu iki görüşe de 
katılmamakta, süresinde verdiği cevap layihasında davacının dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıaları inkar 
etmekle yetinen (m.201, C.1) davalı ile, süresinde cevap layihası vermeyen ve bu nedenle davayı inkar etmiş 
sayılan davalı arasında fark olmadığını ; süresinde cevap layihası vermeyen davalının da varsayılan bir “inkar 
savunması” mevcut olduğunu, davalının, bu varsayılan  inkar savunmasını (cevap layihasında davayı inkarla 
yetinmiş olması halindeki gibi) davacının muvafakati veya ıslah yolu ile genişletebileceğini savunmaktadır. 
(B.Kuru, age.,2001,6.baskı C.II., sf. 1836 ve 1856) – C. IV., sf.3967 v.d.   B.Kuru’ya göre, davalı, verdiği cevap 
layihasında zamanaşımı definde bulunmayı unutmuş veya borcun zamanaşımına uğradığını cevap layihası 
verdikten sonra fark etmiştir. Sonradan zamanaşımı definde bulunmuş ise de, bu savunmanın genişletilmesine 
davacı rıza göstermemiştir. (m.202,II) Davalı, cevap layihasını ıslah ederek (düzelterek) zamanaşımı definde 
bulunabilir. (m.202,III)  (B.Kuru,age.,2001,6.baskı,C.IV.sf.3967 vd.) -  Ancak Yargıtay kararları  aksi yöndedir 
ve bizce de doğru olan, çevap  dilekçesinde unutulan zamanaşımı savunmasının, ıslah yoluyla ileri sürülmesinin 
usul hükümlerine aykırı olduğu ve bu yolla kazanılmış hakkın ortadan kaldırılamayacağı görüşüdür. 
 
23 Yarg. 19.HD.14.09.2009, E.2008/11897 K.2009/8161 sayılı, 4.HD.30.09.2002, 5913-10502 sayılı, (YKD. 
2003/1-24),11.HD.28.05.2004,E.2003/11314-K.2004/6003sayılı,3.HD.30.11.1987,2621-11529sayılı(YKD.1988 
/ 6-759) 4.HD.02.05.1979, 2190-5796 sayılı, 4.HD.10.05.1983, 4160-5059 sayılı, 4.HD. 11.01.1988, 5186-8535 
sayılı, 2.HD.04.06.2001, 7431-8666 sayılı  aynı görüşü paylaşan çeşitli daire kararları . 
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ileri sürmüş olup da davacı “savunmanın genişletilmesine” karşı çıkmışsa (1086/m.202/2 ve 
6100/m.141/1), davacı yararına “kazanılmış hak” oluşur. Genel usul kurallarına göre, ıslah 
yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Çünkü bir tarafa hak tanınırken, 
diğer tarafın hakkı ortadan kaldırılmakla Anayasal eşitlik ilkesi zedelenmiş olur.  
 
 2-  Yasanın belirlediği sürelerde kullanılmayan hak  düşer 

 Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işlemini tamamen veya kısmen 
düzeltmesidir. (1086/m.83 ve 6100/m.176) Öğretide tartışılan konu, ıslahın süreli usul 
işlemlerini kapsayıp kapsamayacağıdır (1086/m.202/son, 6100/m.141/2). Oysa,  yasanın 
belirlediği süreler kesindir. Bu süreler içinde yapılması gereken işlem yapılmamış ise bu 
hak düşer. Yargıcın belirlediği süre ile ikinci kez verdiği kesin süre (1086/m.163 ve 
6100/m.94)  hak düşürücü süredir. Bu husus yasada “Kesin süre içinde yapılması gereken 
işlemi, süresinde yapmayan tarafın, o işlemi yapma hakkı ortadan kalkar” biçiminde 
açıklanmıştır. (6100/m.94/2 Hak düşürücü süreleri yargıç tarafların ileri sürmesini 
beklemeksizin doğrudan dikkate alır. Çünkü yasa koruyucunun hak düşürücü süreyi 
koymasında kamu yararı egemendir.  

 
 3- Bir işlemin ıslahla düzeltilmesi, geçerli bir hukuki işlemin varlığını gerektirir.  

  1086 sayılı Yasa’nın 163.maddesi (6100 sayılı Yasa’nın 94.maddesi) uyarınca hak 
düşürücü olan on günlük (yeni yasaya göre iki haftalık) cevap süresi içinde zamanaşımı 
savunması yapılmamış, süresinden sonra ileri sürülen zamanaşımına karşı davacı taraf 
“savunmanın genişletilmesine” onay vermemiş ise, süresi geçtikten sonra yapılmış ve karşı 
çıkılmış bir savunma hiç yapılmamış gibidir. Bu durumda ortada yapılmış bir işlem 
olmadığından, o işlemin düzeltilmesi de (ıslahı) söz konusu  olamaz.  
 
 4- Yapılmamış bir hukuki işlem ıslahla düzeltilemez 

   Zamanaşımı savunması Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 187. maddesinde 
sayılan ilk itirazlardan olmamakla birlikte öğreti ve uygulamada zamanaşımının on günlük 
cevap süresi içinde ileri sürülmesi gerektiğinde görüş birliği vardır. O halde cevap süresi 
içinde yapılmamış olan zamanaşımı savunmasının dikkate alınması davacının karşı 
çıkmamış olması ile olasıdır. (1086/ m.202/2  ve 6100/m.141/2)  

 
 5- Davacı taraf onay vermemiş ise zamanaşımı savunması hiç yapılmamış gibidir.   
  Zamanaşımı savunmasının cevap için öngörülen on günlük hak düşürücü süre 
geçtikten sonra yargılama sırasında yapılmış ve davacı buna süresinde karşı çıkmışsa, 
yukarıdaki açıklamalarda belirtildiği gibi, zamanaşımı savunması hiç yapılmamış gibidir. 
Yapılmamış hukuki bir işlemin ıslahla düzeltilmesinin düşünülmesi temel hukuk 
kurallarıyla bağdaşmaz.  

 O halde, ıslahla giderilebilecek usule ilişkin hukuki bir yanlış işlemin varlığından da 
söz edilemez. Yasal sürelerin ıslahla etkisiz hale getirilmesi de olası değildir. Zira yasal 
süreler tarafların yapması gereken usuli bir işlem değildir.24  

 
 6- Yargıtay kararlarından  özetler 25  
 

 Cevap süresi içinde zamanaşımı definde bulunmayan davalı, daha sonra ıslah 
dilekçesiyle bu yola başvurmuş olup, genel usul kurallarına göre, ıslah yoluyla da olsa 
kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Esasen  davalının yapmış olduğu işlem, HUMK 
83.maddesine uygun bir ıslah da değildir. Çünkü ıslahla ancak usule ilişkin bir işlemin 
düzeltilmesi amaçlanabilir. Somut olayda davalının bu istemi usule ilişkin olmayıp, buradaki 

                                                   
24  Buraya kadar yapılan açıklamalar Yargıtay 2.HD.04.06.2001, E.2001/7431  K.2001/8660 sayılı kararında 
geniş bir biçimde yer almıştır. 
25  Bölümün sonunda kararların tamamı yer alacaktır. 
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amacı savunmanın genişletilerek davanın reddini sağlamak ve böylece davacı yararına 
oluşmuş bulunan kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak yoktur. 
  9.HD.14.09.2009,  E.2008/11897 - K.2009/8161 
 
  Cevap dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmayan davalının, daha sonra ıslah 
dilekçesi vererek zamanaşımı definde bulunması savunmanın genişletilmesi niteliğinde olup, 
davacının savunmanın genişletilmesine itiraz etmesi durumunda zamanaşımı definin 
reddedilmesi gerekir.  
  11.HD.28.05.2004,   E.2003/11314 - K.2004/6003 

 
  Islah yoluyla zamanaşımı savunması yapılamaz. Çünkü, genel usul kurallarına 
göre ıslah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Esasen davalının 
yapmış olduğu işlem HUMK.nun 83.maddesine uygun bir ıslah da değildir. Çünkü ıslahla 
ancak usule ilişkin bir işlemin düzeltilmesi amaçlanabilir.  
  Somut olayda davalının bu istemi usule ilişkin olmayıp, buradaki amacı savunmanın 
niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece cevap dilekçesinde ileri sürülmesi 
unutulmuş bulunan zaman aşımı def’ini eklemek suretiyle savunmayı genişletip davanın bu 
nedenle reddini sağlamak ve böylece davacı yararına oluşmuş bulunan kazanılmış hakkı 
ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak yoktur. Bu doğrudan doğruya savunmanın 
genişletilmesi olup, kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaya yönelik bir davranıştır.  
  19.HD.24.11.2008,  E.2007/6175 - K.2008/11388 

 
 Islah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz; davacının savunmanın 

genişletilmesine karşı çıkması halinde,süresi geçtikten sonra ıslah yoluyla zamanaşımı 
def'inde bulunulamaz. (1086/m.83, 202)   
  4.HD.30.09.2002,  E.2002/5913 - K.2002/10502 

 
 Davalı süresi geçtikten sonra zamanaşımı def'inde bulunmuştur. O halde, ıslahla 

giderilebilecek usule ilişkin hukuki bir yanlış işlemin varlığından da söz edilemez.  
 Yasal sürelerin ıslahla etkisiz hale getirilmesi de olası değildir. Zira yasal süreler 

tarafların yapması gereken usuli bir işlem değildir. O halde davalı yönünden yapılmamış 
hükmünde olan zamanaşımı def'inin dikkate alınması, işin esasının incelenmemesi doğru 
bulunmamıştır. 
  2.HD.04.06.2001,  E.2001/7431 - K.2001/8660 
 
  Davalı, süresinde verilmeyen cevap dilekçesini, süresinde verilmiş hale getirmek için 
ıslah yolunu kullanamaz; kullanmış olması da hukuki sonuç doğurmaz. (1086/m.83, 195
  13.HD.01.12.2000,  E.2000/9903 - K.2000/10802 
 
  Davalının cevap dilekçesinde unuttuğu zamanaşımı savunmasını, ıslah yoluyla ileri 
sürmesi usul hükümlerine aykırı olup, bu yolla kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. 
  4.HD.30.09.2002,  5913-10502)  (YKD.2003/1-24) 
 
  Cevap layihasında unutulan zamanaşımı savunmasının “ıslah” yoluyla ileri sürülmesi 
HMUK.83. maddesine uygun bir ıslah değildir. Çünkü ıslah edilmek istenilen, aslında usule 
ilişkin bir işlem olmayıp, bundaki amaç, savunmanın niteliğinde herhangi bir değişiklik 
yapmaksızın sadece cevap dilekçesinde ileri sürülmesi unutulan zamanaşımı definin 
eklenmesi suretiyle savunmayı genişletip davanın bu nedenle reddini sağlamak ve böylece 
davacı yararına oluşmuş bulunan” kazanılmış hakkı” ortadan kaldırmaktır. Buna usulen 
olanak yoktur. 
   4.HD.10.05.1983, 4160-5059 
 
  Somut olayda, davalının süre geçtikten sonra ileri sürdüğü zamanaşımı savunmasına 
davacı  karşı çıkmış ve süresinde ileri sürülmeyen zamanaşımı defini kabul etmediğini 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


bildirmiştir. Davacının karşı çıkma iradesini bu şekilde açıklamasından sonra artık ıslah 
dilekçesinden söz edilerek zamanaşımı savunmasına değer verilemez.  
  4.HD.14.12.2009,  E.2009/13771 - K.2009/14125       
 
  Cevap dilekçesi usule ilişkin bir işlem olup, sürenin geçirilmesi durumunda 
başvurulacak yol “ıslah” değil “eski hale getirme”dir. Cevap dilekçesinin  süre yönünden 
ıslahı diye yasada bir hüküm yoktur ve usule uygun değildir. Bu yolla kazanılmış haklar 
ortadan kaldırılamaz. Çünkü ıslah edilmek istenilen aslında usule ilişkin bir işlem 
olmayıp, cevap dilekçesinde unutulan zamanaşımı savunmasının eklenmesi suretiyle 
savunmanın genişletilip davanın bu nedenle  reddini sağlamak ve böylece davacı yararına 
oluşmuş bulunan “kazanılmış hakkı” ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak yoktur. 
  4.HD.11.01.1988,  5186-8535  (ABD.1989/2-371) 
 
  Davalı yanca cevap dilekçesinde ileri sürülmeyen zamanaşımı definin, sonradan 
verilen bir dilekçe ile öne sürülmesinin düzeltim (ıslah) olarak kabulü düşünülemez. 
(HMUK.m.202/3, 83) 
  (3.HD.30.11.1987, 2621-11529)   (YKD.1988/6-759) 
 
 7- Yargıtay kararlarına egemen olan görüşleri şöyle özetleyebiliriz: 
 
 a) Islahla ancak usule ilişkin bir işlemin düzeltilmesi amaçlanabilir. Davalının cevap 
dilekçesinde yer almayan zamanaşımı savunmasının sonradan ileri sürülmesini, davacı taraf  
“savunmanın genişletilmesine” karşı çıkarak  engellemiş ise, ortada  bir usul işlemi yoktur 
ve  olmayan bir işlemin “ıslahla” düzeltilmesi de olanaksızdır.    
  
 b) Yasal cevap süresinde yer almayan ve  sonradan ileri sürülen zamanaşımına karşı 
“savunmanın genişletilmesine” onay vermeyen davacı yararına “kazanılmış hak” oluşur. 
Islah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. 
 
 c) Islah edilmek istenilen aslında usule ilişkin bir işlem olmayıp, cevap dilekçesinde 
unutulan zamanaşımı savunmasının  genişletilip davanın bu nedenle  reddini sağlamak ve 
böylece davacı yararına oluşmuş bulunan “kazanılmış hakkı” ortadan kaldırmaktır. Buna 
usulen olanak yoktur.  
 
 d) Sonuç olarak, davalının cevap dilekçesinde unuttuğu zamanaşımı savunmasını, ıslah 
yoluyla ileri sürmesi usul hükümlerine aykırı olup, bu yolla kazanılmış haklar ortadan 
kaldırılamaz. 
 
 8- Yerleşik kararlar titizlikle izlenmeli; yanlışa düşülmemelidir. 
  Yargıtay’ın çeşitli dairelerinin aynı yönde oluşmuş ortak görüşleri ve çok sayıda 
kararlarda, yukarda açıklandığı gibi “ıslah yoluyla zamanaşımı savunması yapılmasına” onay 
verilmemiş olmasın karşın, bu yerleşik görüşlerin zaman zaman gözardı edildiği ve 
Yargıtay’ın bazı dairelerinden (çok seyrek de olsa) ters yönde, yani ıslahla zamanaşımı 
savunmasının  geçerli kılınabileceğine ilişkin kararlar verildiği kaygıyla gözlemlenmektedir.    
  Öyle sanıyoruz ki, bu yanılgı, (ıslahla) dava değerinin artırılması uygulaması ile 
cevap dilekçesinde zamanaşımı savunmasının unutulması konularının birbirine karıştırılmış 
olmasından kaynaklanmaktadır. 26 
 
 
                                                   
26 Yanlış kararlara örnekler: 9.HD.02.04.2007,   E. 2006/23813-  K 2007/8905 sayılı, aynı Daire 02.04.2007   E. 
2006/23813 - K. 2007/8905 sayılı, 11.HD.18.12.1992  E.1992/6461- K.1992/11475 sayılı kararları. Bunları biz 
dosya yoğunluğu nedeniyle bir gözden kaçırma olarak niteliyoruz. Gene de bu yanlışlara yer verilmemesi için 
yüksek özen bekliyoruz.  
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 VII-DAVA DEĞERİNİN ARTIRILMASI SIRASINDA   
                 ZAMANAŞIMININ İLERİ SÜRÜLMESİ  
 
 1- Yıllarca sürdürülen haksız uygulamalar 
  Katı biçimciliği hakkın özünden üstün tutan, çok eski yıllarda oluşturulmuş ve bugün 
için geçerliğini yitirmiş bir takım yargılama kurallarını asla değiştirilemez tanrısal kurallar 
gibi gören bir takım hukukçuların etkisiyle, hak kayıpları ve sonuçları açıkça görülmesine 
karşın, yargıda ısrarla ve inatla yanlış uygulamalar sürdürülmüş; bu yargılama düzeninden  en 
çok etkilenen ve zarar görenler, haksız eylem sonucu ölenlerin yakınları ile bedensel zarara 
uğrayanlar ve belirsiz alacak davası açan işçiler olmuştur.           
  Yıllarca,kısmi dava-ek dava uygulamalarıyla, ağır ve hantal bir yargılama düzeninde, 
dava açıp hak arayanların bir kusurları olmaksızın uzayıp giden davalarda kısmi davanın 
tespite ilişkin bölümü zamanaşımına uğratılmış; yasada açıkça yasaklayıcı bir hüküm 
bulunmamasına ve kısmi davanın tespite ilişkin bölümü aslında bir tespit davası olmasına ve 
“istem sonucunun” davanın tümünü kapsadığı görülmesine karşın, yargısal inançlarla uygun 
ve hakça bir çözüm üretilmesi olanağı varken, nedense bunu gerçekleştirmeyi düşünen ve 
öneren olmamıştır.     
  Sonraki yıllarda, 1086 sayılı Hukuk Yargılama Yasası’nın 87/Son maddesinin 
Anayasa Mahkemesi’nin 20.07.1999 gün 1/33 sayılı kararıyla iptal edilmesinden sonraki 
evrede, ek dava yerine, “ıslah” adı altında aynı dava içinde dava değerinin artırılması (harç 
tamamlama) uygulamasına geçilmiş; dava değerinin artırılması yalnızca bir “harç 
tamamlama” işlemi iken, yargılamanın bu aşaması yeni bir dava sayılarak önceki yanlış 
sürdürülmüş; davalıya zamanaşımını ileri sürme olanağı sağlanarak, davanın uzamasında 
çoğu kez bir kusuru ve savsaması bulunmayan davacı haksızlığa uğratılmıştır.   
 
  Özellikle haksız eylem sonucu ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle açılan davalarda, 
başlangıçtaki yoğun belirsizliğin yanı sıra, trafik kazaları gibi zamanaşımı sürelerinin uzun 
olduğu özel durumlar dışında, genellikle haksız eylem zamanaşımının bir yıl gibi çok kısa 
olması, gerçek zararı hüküm altına aldıramamanın umarsızlıklarını ve sıkıntılarını yaşatmıştır.   
 
 2- Yeni Yasa’yla haksız ve adaletsiz uygulamaların sona ermiş olması 
  Bugün artık, 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın  107.maddesiyle bütün 
bunlar sona ermiş ve adaletli bir uygulama başlatılmış olacaktır. “Belirsiz alacak ve tespit 
davası” olarak adlandırılmış olan yeni dava türünde, artık dava açılmasıyla, dilekçedeki 
miktara bakılmaksızın, başlangıçta belirsiz olan “istem”in tümü için zamanaşımı kesilmiş 
olacak; mahkemece kanıtlar toplanıp, bilirkişi aşamalarından geçirilip  tazminat ve alacağın 
tamamı hüküm altına alınıncaya kadar zamanaşımı işlemeyecek; dolayısıyla (başlangıçta 
ve yasal süresi içinde zamanaşımı savunması yapmamış olan) davalı yargılamanın herhangi 
bir aşamasında zamanaşımını ileri sürerse, davacının itirazıyla karşılaşacaktır.    
  
 VIII- İCRA  HUKUKUNDA ZAMANAŞIMI SAVUNMASI  
 
 1- Genel haciz yolu ile takipte  
  Genel haciz yolu ile takiplerde, ödeme emrinin tebliğinden başlayarak yedi gün 
içinde borca itiraz edilebilir. İmzaya itiraz dışındaki diğer bütün itirazlar “borca itiraz” olup, 
zamanaşımı da bunlar arasındadır. Borçlu, ödeme emrine itiraz ederken, borca itiraz 
nedenlerini ayrıca ve açıkça bildirmek zorunda değildir. Borçlunun yalnızca “itiraz ediyorum” 
demesi yeterlidir. 
  Borçlu, itirazında bildirdiği nedenlerle bağlıdır, itiraz nedenlerini değiştiremez ve 
genişletemez. (İİK. m.63) Ancak borçlu itirazında sebep bildirmek zorunda değildir. Eğer 
itirazında yalnızca borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürmüş ise, artık başka itiraz 
sebepleri ileri süremez.27  

                                                   
27 Prof. Dr. Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku, 1988, C. I., sf.241 vd. 
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  Borçlu, alacaklının dayandığı senetteki vadeye göre borcun zamanaşımına 
uğradığını aynı senede dayanarak ispat edebilir. Zamanaşımı, senet metninden anlaşılan 
itiraz niteliğinde ise, sonradan ileri sürülmesinde yasaya aykırılık yoktur.28 
 
 2- İcra Mahkemesinde itirazın kaldırılmasında  
  İtirazın kaldırılması istemi bir dava değildir. Tarafları, alacaklı ve borçludur. İcra 
Mahkemesi, itirazın kaldırılması istemini basit yargılama usulüne göre (1086/m.507-511 ve 
6100/m.316-322) inceler. Borçlu, (borcun ödeme günü gelmediği, zamanaşımına uğradığı 
gibi) alacaklının senet metninden anlaşılan itiraz sebeplerini İcra Mahkemesindeki ilk 
duruşmada hep birlikte ileri sürmelidir.(İİK.m.70,18/1; 1086/m.511,202/I ve 6100/m. 
322,141) Daha sonraki duruşmalarda ileri sürerse, alacaklının onamı olmadan savunmasını 
genişletemez.29 
  Zamanaşımı itirazı, “senet metninden anlaşılan” itirazlardan ise, daha önce 
bildirilmemiş olsa dahi, İcra Mahkemesinde ileri sürülebilir. Bu nedenle zamanaşımı  
savunmasının İcra Mahkemesinde incelenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir.30 
 
 3- İtirazın iptali davasında  
  Borçlunun borca veya imzaya itiraz etmesi üzerine, alacaklı  “itirazın iptali” davası 
(İİK.m.67) açmış ise, borçlu, icra dairesine yaptığı itirazında zamanaşımını bildirmemiş olsa 
bile, itirazın iptali davasında (esasa cevap süresi içinde) dava konusu borcun zamanaşımına 
uğramış olduğunu ileri sürebilir. Çünkü, borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması kuralı 
(İİK.m.63) yalnızca alacaklının itirazın kaldırılmasını istemiş olması halinde (m.68) İcra 
Mahkemesinde uygulanır. Alacaklı mahkemede itirazın iptali davası açarsa (m.67), borçlu, bu 
davada itirazında bildirdiği sebeplerle bağlı olmayıp, bütün savunma sebeplerini ileri 
sürebilir.31 
 
 4- Kambiyo senetlerine özgü takipte  
 a) Zamanaşımı itirazı  
     Borçlu, takibin dayanağı kambiyo senedindeki vadeye göre, borcun zamanaşımına 
uğradığını bildirerek ödeme emrine itiraz edebilir. (6762 sayılı TTK.m.661,690,726; 6102 
sayılı TTK.m.749,778, 814 ve İİK. m.168/5) Zamanaşımı itirazını kambiyo senedindeki vade 
tarihine göre kanıtlayabilir. (İİK.m.169a, IV) 
  Poliçeyi kabul eden veya bonoyu düzenleyen (keşideci) hakkındaki üç yıllık 
zamanaşımı, vade tarihinden işlemeye başlar. Çekte yetkili hamilin cirantalara, keşideciye ve 
diğer  çek borçlularına karşı başvuru hakkına ilişkin altı aylık zamanaşımı, çekin ibraz 
süresinin bitiminden işlemeye başlar.32 
 
 b) İcra Mahkemesinde 
  İİK.m.168 hükmüne göre borçlu, zamanaşımı itirazını beş gün içinde İcra 
Mahkemesine dilekçe ile bildirmek zorundadır. 
  Borçlu, İcra Hakimliğine verdiği başvuru dilekçesinde itiraz sebeplerini bildirmiş, 
ancak zamanaşımı itirazında bulunmamış ise, beş günlük  itiraz süresi geçtikten sonra 
verilen dilekçe ile zamanaşımı itirazında bulunamaz. 
  Kambiyo senetlerine özgü yolla yapılan icra takiplerinde İİK.nun 170/b maddesinin 
yollamasıyla İİK.63. maddesinde öngörülen itiraz nedenlerinin değiştirilemeyeceği ve 
genişletilemeyeceği kuralı uygulanır. 
  İİK.nun 63. maddesinin yaptığı gönderme nedeniyle İİK.nun 62/4. maddesinde 
öngörülen senet metninden anlaşılan itirazların ilk duruşmada ileri sürülebileceğine ilişkin 

                                                   
28 Yarg. 12.HD. 24.5.1984, 4382-6634 ve  12.HD. 10.8.1983, 4282-5972 sayılı kararları. 
29 Prof.Dr. Baki Kuru, a.g.e., sf.378 
30 Yarg. 12. H.D. 27.11.1986, 2650-13078 ve 1.2.1982,439-680 
31 Prof. Dr. B.Kuru, a.g.e, sf.293-Yarg. 4.HDb 5.3.1987, 748-1585 (Yasa, 1987/11-1626) 
32 B.Kuru, a.g.e, C.II, 1990, sf.1747 vd. 
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ayrık durumun uygulanabilmesi için borçlunun itirazında, itiraz nedenlerini bildirmemiş 
olması gerekir.33 
  Borçlu, eğer, itiraz nedenlerini bildiren dilekçesinde zamanaşımı itirazında 
bulunmamışsa, İİK.nun 62/4. maddesindeki ayrık durumun uygulanma koşulları 
gerçekleşmediğinden, beş günlük itiraz süresi geçtikten sonra verdiği dilekçe ile 
zamanaşımını ileri süremez.34   
  İcra Mahkemesindeki ilk duruşmada zamanaşımını ileri sürmeyen borçlu, sonraki 
duruşmalarda alacaklının onamı olmadıkça zamanaşımını ileri süremez. Başka bir deyişle, 
alacaklı itirazın genişletilmesine karşı çıkarsa, İcra Hakimi zamanaşımı itirazını inceleme 
konusu yapamaz. 
  İcra Hakimi, borçlunun zamanaşımı itirazını öncelikle ve alacaklının dayandığı 
kambiyo senedindeki vade tarihine göre inceler; eğer zamanaşımı senetteki tarihe göre 
gerçekleşmiş ise, alacaklı zamanaşımının kesildiğini veya ertelendiğini resmi veya imzası 
ikrar edilmiş bir belge ile kanıtlayamazsa, İcra Hakimi itirazın kabulüne ve takibin iptaline 
karar verir. 
 
 5- İlamların icrasında  
  Alacaklı zamanaşımına uğramış olan bir ilamı icraya koyarsa veya ilam icra emrinin 
tebliğinden sonra zamanaşımına uğrarsa, borçlu İcra Mahkemesinden zamanaşımı nedeniyle 
icranın geri bırakılmasına karar verilmesini isteyebilir; yani zamanaşımı itirazında bulunabilir. 
(m.33) 
  Borçlu, icra emrinin tebliğinden önceki dönemde ilamın zamanaşımına uğramış 
olduğunu ileri sürerse, zamanaşımı itirazını (icra emrinin kendisine tebliği gününden) yedi 
gün içinde yapabilir. 
  Borçlu, icra emrinin tebliğinden sonraki bir dönemde ilamın zamanaşımına uğradığı 
iddiasında ise, bu zamanaşımı itirazını her zaman ileri sürebilir. (m.33,II)35 
 
 
 IX-ZAMANAŞIMI SAVUNMASINDAN VAZGEÇME 
 
 1- Zamanaşımından önceden vazgeçme geçersizdir  
  818 sayılı BK.139.(6098 sayılı TBK.160.) maddesine göre:“ Zamanaşımından 
önceden vazgeçme geçersizdir.” Yasanın bu hükmüne göre, borçlu alacaklı ile yapacağı 
anlaşmada zamanaşımını ileri sürmeyeceği sözü veremez. Başka bir deyişle, zamanaşımından 
“önceden vazgeçme geçersizdir.” Burada “önceden” sözcüğünün iki anlamı vardır : 
 
  Birincisi, borçlu (başlangıçta) borç ilişkisi kurulurken (ilerde) zamanaşımını ileri 
sürmeyeceği sözü veremez. 
  İkincisi, borcun ödeme günü gelip zamanaşımının işlemeye başlamasından “önceki” 
bir aşamada da bu haktan vazgeçilemez. Başka bir deyişle, borçlunun zamanaşımı süresi 
dolmadan önceki bir aşamada da bu savunma hakkından vazgeçmesi yasaklanmıştır. 
 
  Zamanaşımından “önceden” vazgeçmeye ilişkin bu tür anlaşmalar 818 sayılı Borçlar 
Yasası m.139/1. hükmüne (6098 sayılı TBK.160/1) göre hiçbir sonuç doğurmaz. Böyle bir 
anlaşma butlan türünden bir geçersizlik yaptırımını zorunlu kılar; BK.m.19-20 (TBK.26-27)  
hükümleri gereğince, borçlu için bağlayıcı olmaz, bu anlaşmaya karşın borçlu zamanaşımı 
savunmasında bulunabilir. 
 
 2- Zamanaşımı süresi dolduktan sonra vazgeçme geçerlidir  
  Başlangıçta, zamanaşımından vazgeçmenin yasaklanmış olmasına karşın (818/ m. 
139/1 ve 6098/m.160/1), borç zamanaşımına uğradıktan sonra borçlu bunu ileri sürme 
hakkından vazgeçebilir. Çünkü burada doğmuş bir haktan vazgeçme söz konusudur.36 
                                                   
33 Aynı kural HGK. 14.10.1987 gün 1986/12-714 E. 1987/715 K. sayılı kararında da benimsenmiştir. 
34 Yarg.HGK. 01.04.1998 gün 1998/12-252 E. 1998/251 K. sayılı kararı .(YKD. 1999/5-600) 
35 Prof.Dr. B.Kuru, a.g.e, C.III, sf. 2298 vd. 
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 3- Vazgeçme biçimleri  
  Zamanaşımı savunmasından vazgeçme açık veya örtülü olabilir. Bu konuda anlaşma 
da yapılabilir. Vazgeçme için bir davanın veya icra kovuşturmasının varlığı gerekmez. Borçlu 
tarafından alacaklıya karşı yöneltilmiş  tek yanlı ve biçime bağlı olmayan bir irade açıklaması 
yeterlidir.37 Buna göre: 
 
 a) Açık vazgeçme : 
  Borcu tanıma, yeni bir anlaşma yapma, örneğin zamanaşımına uğramış borç için yeni 
bir senet vb. verme biçiminde olabilir. 
 
 b) Örtülü vazgeçme : 
  Açılan bir davaya veya icra kovuşturmasına karşı, zamanaşımını ileri sürmeyen 
davalı (borçlu), bu hakkından “örtülü” olarak vazgeçmiş sayılır.38 
  Ayrıca, zamanaşımına uğramış bir borcu ödeme de zamanaşımı savunmasından 
vazgeçme olarak nitelenebilir. Burada şöyle bir ayrım yapabiliriz : 
 
 aa)Eğer borçlu, zamanaşımına uğramış bir borcu, zamanaşımına uğradığını 
“bilmeksizin” ödemişse, böyle bir ödeme  geçerli olur; alacaklı için nedensiz zenginleşme 
oluşturmaz ve buna dayanarak borçlu ödediğini geri isteyemez. (818 BK.m.62/2 ve 6098 
TBK.m.78/2)39 
 
 bb)Buna karşılık, borçlu, borcun zamanaşımına uğradığını “bilerek” ödemede 
bulunursa, “örtülü” olarak zamanaşımından vazgeçmiş demektir. 
 
 cc)Zamanaşımına uğramış borç varlığını koruyacağından ve geçerli bir borç olarak 
kalacağından, borçlunun zamanaşımı konusunda yanılması (hataya düşmesi) ve  bunun 
sonucu zamanaşımı süresi dolmuş bir borcu (hataya düşerek) ödemesi de zamanaşımından 
“örtülü” vazgeçme sayılır. Borçlu, hataya düşerek ödediğini geri isteyemez ve bu durum 
alacaklı yönünden haksız zenginleşme oluşturmaz. 
 
 dd)Ahlaki bir görevin yerine getirilmesi amaçlı ödemelerde de, örneğin kumar ve bahis 
borçlarında, evlenme tellallığından doğan borçlarda da, zamanaşımına uğramış borçların 
ödenmesi geri isteme hakkı vermez ve bu gibi durumlarda da borçlunun zamanaşımını ileri 
sürmekten örtülü olarak vazgeçtiği sonucunun çıkarılması gerekir.40 
 
 4- Vazgeçmenin öteki borçlulara etkisi  
 
 a) Dayanışmalı borçlular yönünden : 
  Dayanışmalı borçlulardan birinin zamanaşımından vazgeçmesi, öteki dayanışmalı 
borçluları etkilemez ve onlara karşı ileri sürülemez. (818/m.139/2 ve 6098/m.160/2) 

                                                                                                                                                               
36 Prof.Dr. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1999, Cilt:2, sf.1281; Prof.Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu, 
Borçlar Hukuku, 2002, sf.615; Tekinay Borçlar Hukuku, 1993, sf.1070-1072 – Yarg.2.HD.19.2.1963, 5924-6419 
(İKİD.1966/4726) 
37 Yarg. 14. HD. 8.2.1979, 241-809 “Borcun tanındığına ilişkin ve ikrarı kapsayan irade açıklaması zamanaşımı 
savunmasından vazgeçildiğini gösterir. Zamanaşımı savusundan vazgeçme açık veya örtülü olabilir. Ve bu 
savudan vazgeçme için bir davanın varlığı gerekmez. Vazgeçme için bütün savularda olduğu gibi, alacaklıya 
karşı yöneltilmiş tek taraflı ve biçime bağlı olmayan bir irade açıklaması yeterlidir. (YKD. 1979/5-689) 
38 Yarg. HGK. 23.02.2000, E.15/71, K.116 (Yargı Dünyası, 2000/4-83). Ayrıca Yarg. 11.HD. 21.12.1979 gün 
5603-5827 sayılı kararına göre “Zamanaşımı defini dava veya takip sırasında ileri sürmeyen borçlu, alacağın 
zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle bir menfi tesbit veya istirdat davası açamaz. Buna borç ödemeye mahkum 
eden hükmün kesinliği ve İcra Hukuku esasları engeldir. Yargıtay bu durumda, borçlunun zamanaşımı defini 
vaktinde kullanmamış olmasını “defiden feragat” saymaktadır. (HGK. 15.4.1972, 265-241) (YKD. 1980/8-1118) 
39 Yarg. 11.HD. 21.12.1979, 5603-5827 (YKD. 1980/8-1118) 
40 Prof. Dr. M.Kemal Oğuzman /Prof. Dr. M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2000, sf. 741 
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  Başka bir deyişle, dayanışmalı borçlulardan birinin zamanaşımından vazgeçmesi, 
yalnızca vazgeçen borçlu açısından hüküm ve sonuç doğurur; öteki borçluları etkilemez. 
Burada vazgeçmeye subjektif (öznel) etkiler bağlanmıştır. Yasa, bu hükümle zamanaşımından 
vazgeçmenin borçlular açısından ağır sonuçlar doğuracağı düşüncesinden hareketle, bunun 
öteki borçluları etkilemeyeceğini kabul etmiştir. 
 
  BK.m.139/2 hükmü (TBK.160/2) ile BK.144. (TBK:165. maddesindeki “Yasa veya 
sözleşme ile aksi belirlenmedikçe, dayanışmalı borçlulardan biri kendi kişisel eylemiyle öteki 
borçluların durumunu ağırlaştıramaz.” hükmü birbiriyle bağlantılı ve birbirini 
tamamlamaktadır. Bu nedenledir ki, dayanışmalı borçlulardan birinin zamanaşımını ileri 
sürmekten vazgeçmesi, öteki dayanışmalı borçluları etkilemez ve onların durumlarını 
ağırlaştıramaz. 
 
 b) Ortaklaşa borçlular yönünden : 
  Bölünmesi olanaksız bir borcun ortak borçlularından biri zamanaşımından 
vazgeçmişse, bu durum öteki borçluları etkilemez. (818/m.139/3 ve 6098/m.160/3) 
  Burada da, dayanışmalı borçlarda olduğu gibi, (subjektif) öznel etkiler söz konusu 
olup, öteki borçlular (içlerinden birinin vazgeçmiş olmasına karşın) alacaklıya karşı 
zamanaşımını ileri sürme haklarını kullanabileceklerdir. 
 
 c) Kefillikte : 
  818/m.139/3 c.2’ye (6098/m.160/4’e) göre, asıl borçlunun zamanaşımı 
savunmasından vazgeçmesi kefili etkilemez. Kefil, alacaklıya karşı zamanaşımını ileri 
sürebilir. 
 
 X- ZAMANAŞIMI SÜRELERİNİN SÖZLEŞME İLE DEĞİŞTİRİLEMEMESİ   
 
 1- Sürelerin kesinliği ve değiştirme yasağı  
  818 sayılı Borçlar Yasası 127. maddesinin başlığı “zamanaşımı sürelerinin 
kesinliği”ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’nun 148.maddesinin başlığı sürelerin 
kesinliği” adını taşımaktadır. Bu maddeye göre “Bu ayrımda belirlenen zamanaşımı 
süreleri, sözleşmeyle değiştirilemez.” Bu madde emredici bir hukuk kuralıdır. Sürelerin 
kesinliği kuralı  ve “zamanaşımı sürelerini değiştirme yasağı” öngörülmüştür. Değiştirme 
yasağı, zamanaşımı sürelerinin hem uzatılması ve hem de kısaltılması yönünden geçerlidir. 
  Zamanaşımı sürelerinin uzatılamaması veya kısaltılamaması kuralı, kamu düzeniyle 
ilgili bir kural olup, bir yandan borçluyu koruma, öte yandan da gereksiz davalarla 
mahkemelerin yükünü artırmama amaçlanmıştır. 
  818 sayılı Yasanın değiştirme yasağı koyduğu süreler 125 ve 126. maddelerdeki 
sürelerdir. (yeni 6098 sayılı Yasa’da 146 ve 147.maddelerdeki süreler) Bu sürelerin, sözleşme 
ile hak düşürücü sürelere dönüştürülmeleri de olanaksızdır. 41 
 
 2- Yasak dışında kalan süreler  
  818/BK.m.127’deki (6098/ TBK.m.148’deki) “zamanaşımı sürelerini değiştirme 
yasağı”nın 818/m.125-126’daki (6098/m.146-147’deki) süreler hakkında geçerli olduğu, bu 
maddeler dışındaki zamanaşımı sürelerinin sözleşme ile değiştirileceği savunulmakta; ancak 
yalnızca kısaltılmaları mı, yoksa hem kısaltılmaları ve hem de uzatılmaları olanağı bulunup 
bulunmadığı tartışılmaktadır. 
  Bir görüşe göre, sınırsız uzatma sakıncalıdır ve uzatılan süre on yılı aşmamalıdır. 
Eğer kısaltma söz konusu ise, kısaltılan süre de hiçbir zaman alacaklının yasal yollara 
başvurmasını zorlaştıracak kadar kısa olmamalıdır. 

  Zamanaşımı sürelerini değiştirme yasağı dışında kalan yasa hükümlerine örnek 
olarak 818 sayılı Borçlar Yasası 207. maddesi (6098 sayılı TBK.231.maddesi) 

                                                   
41 Tekinay Borçlar Hukuku, sf.1070-1073; F.Eren,a.g.e, sf. 1274-1276; A. Kılıçoğlu, a.g.e,  614-615 
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gösterilmektedir. Bu maddeye göre, satım sözleşmesinde satıcının ayıplardan doğan 
sorumluluğuna ilişkin zamanaşımı süresi bir yıl (yeni 6098 sayılı yasada iki yıl) olup, bu süre 
taraflarca uzatılabilecektir. 6762 sayılı Ticaret Kanununda bu süre ticari satışlar bakımından 
altı aya indirilmiş ve taraflarca daha da kısaltılabileceği kabul edilmiş iken (m.25/4.), yeni 
6102.sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23.maddesinde bir süre konulmayıp, 1’inci fıkrada “Bu 
maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler arasındaki satış ve mal değişimlerinde 
de Türk Borçlar Kanununun satış sözleşmesi ile mal değişim sözleşmesine ilişkin hükümleri 
uygulanır” denilmiştir. Eski ve yeni Ticaret Kanunlarının her ikisi de aynı olan 6.maddesinde: 
“Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça ticari hükümler koyan kanunlarla tayin olunan 
zamanaşımı süreleri sözleşme ile değiştirilemez” hükmü yer almıştır.42 

  XI- ZAMANAŞIMI SAVUNMASININ KÖTÜYE KULLANILMASI  
 
  Her hak gibi, zamanaşımını  savunma hakkı da dürüstlük kuralı çerçevesinde 
kullanılmalı, “hakkın kötüye kullanılması” yasağına uyulmalıdır. 
  Borçlunun ileri süreceği zamanaşımı savunmasının hangi durumlarda “hakkın kötüye 
kullanılması” niteliğinde sayılacağı konusunda çeşitli görüşler vardır. Buna göre : 
 
 1) Uygulamada zamanaşımı savunmasının kötüye kullanılmasına en tipik örnek olarak, 
taşınmaz satış vaadi sözleşmesinden sonra, taşınmazın zilyetliğinin alıcıya teslimine karşın, 
tapuda ferağ verilmemesi ve taşınmazın zilyetliğini elde edene karşı zamanaşımı iddiasında 
bulunulması görülmektedir.43 
  Bir başka örnekte : ”Şirkete ayni sermaye koyma taahhüdünde bulunan ve ayni 
sermaye konusu taşınmazı şirkete teslim etmesine rağmen, tapuda henüz şirket adına tescil 
ettirmeyen ortağın, şirketin tescil istemine karşı zamanaşımı iddiasında bulunması kabul 
edilmemiştir.” 44 
 
 2) Borçlunun, alacaklıya ödemede bulunacağı veya uzlaşmaya varacağı yolundaki 
güven verici davranışlardan sonra zamanaşımı savunmasında bulunması dürüstlük kuralına 
aykırıdır. (M.K.m.2) Böyle bir savunmanın reddi gerekir. Bu sonuca varılması için, borçlunun 
alacaklıyı mutlaka kandırmış olması gerekmez. Alacaklıyı, hakkını yasal yollardan aramaktan 
alıkoyan bir ortamın borçlu tarafından yaratılması yeterlidir. 
  Zamanaşımı savunmasının hangi durumlarda “hakkın kötüye kullanılması” anlamına 
geleceğini önceden saptamak ve bu konuda genel ölçüler koymak güçtür. Bu nedenle, her 
somut olayın özelliğine, taraflar arasındaki ilişkinin gelişimine ve yaşamın olağan akışı içinde 
oluşan genel değer yargıları ile toplumda geçerli dürüstlük ve namus anlayışına göre yargıç 
bir değerlendirme yapacak ve takdir hakkını kullanacaktır.45 
 
 3) Konuya biraz daha açıklık getirmek için şu örnekleri verebiliriz : 
  Örneğin, borçlu, uzun süreden beri alacaklı ile ticari ilişkiler içinde bulunuyor ve 
borçlarını düzenli biçimde ödüyorsa, alacaklı üzerinde “güvenilir bir borçlu” izlenimi 
bırakmış demektir. Böyle bir ilişkide alacaklının borçluya  güven duyması ve bir gecikmeyle 
karşılaştığında yargı yoluna başvurmaması doğaldır. Ancak, alacaklının güvene dayanan 
eylemsizliği çok kısa zamanaşımı süreleri bakımından doğal ve haklı sayılabilir. Örneklenen 
ilişki biçimi ve kısa süreli borçlarda, borçlunun zamanaşımı savunmasında bulunması iyiniyet 
kuralları ile bağdaşmaz. 
  Başka bir örnekte, alacaklı, borcunu ödeyebilmesi için borçluya bir takım kolaylıklar 
tanımış, örneğin borcun küçük taksitlerle ve uzun sürelerde verilmesini kabul etmiş, hatta 
borçlunun isteği üzerine ek süre tanımış ise, bu durumda borçlunun zamanaşımına dayanarak 

                                                   
42 Tekinay, sf. 1070, Dip not :42a, Yarg.11.HD. 5.4.1979,1512-1798, YKD. 1981/1-57 
43 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu / Altop, age. sf. 1076, Dip not :51’de Yarg. 14. HD. 25.2.1991, 1416-1911 
“Taşınmazların zilyetliğinin de devir ve teslimi halinde iyiniyet kuralları ile bağdaşmayacağından zamanaşımı 
defi dinlenemez.” – Ayrıca HGK. 8.5.1987, E. 1986/14- 69 K. 1987/358 (YKD. 1988/3-318) 
44 Yarg. 11.HD. 18.4.1989, 1988/2888 – 1989/2366 (YKD.1990/5-689) 
45 Mehmet Akif Tutumlu, Türk Borçlar Hukukunda Zamanaşımı ve Uygulaması, 2001, sf. 210 vd. 
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borcunu ödemekten kaçınması, bir hakkın tam anlamıyla kötüye kullanılması anlamına gelir. 
Böyle bir durumda yargıcın zamanaşımı savunmasını dikkate almaması ve alacağın tahsiline 
hükmetmesi gerekir. (MK.m.2)46 
 
 4) Bir görüşe göre, zamanaşımı savunmasını kötüye kullanan borçluya karşı, alacaklı, 
BK.m.41/f.2’ye (TBK.m.49/f.2’ye) dayanan bir tazminat davası açabilir. Bu dava ile alacaklı, 
zamanaşımına uğrayan alacağının karşılığını tazminat olarak elde edecektir. Ancak ne var ki, 
zamanaşımı savunmasının kötüye kullanıldığı durumlarda, savunmanın yargıç tarafından 
dikkate alınmaması gerektiği görüşü daha kesin ve kısa bir çözüm yoludur.47 
 
 XII-YARGICIN ZAMANAŞIMI SAVUNMASINI İNCELEMESİ  
 
 1- Zamanaşımı ileri sürülmezse, yargıç bunu kendiliğinden gözönüne alamaz. (BK. 
m.140; TBK.m.161)) 
 a) Davalı zamanaşımı savunması yapmadığı sürece, o hak ve alacak için zamanaşımı 
süresi dolsa bile, yargıç bunu kendiliğinden gözetemez; davayı sürdürmek ve alacağı hüküm 
altına almak zorundadır. (818/.m.140 ve 6098/m.161) Bir Yargıtay kararında denildiği gibi, 
zamanaşımı alacaklılık ve borçluluk ilişkisini ortadan kaldırmaz. Zamanaşımına uğrayan 
borç, eksik bir borç olarak varlığını sürdürür. Zamanaşımının alacaklıya karşı etkisini 
göstermesi, borçlu tarafından ileri sürülmesine bağlıdır.48 
 
 b) Usul Hukuku yönünden de zamanaşımı, kişisel bir savunma olup, bütün öteki 
savunmalarda olduğu gibi ve itirazlardan farklı olarak, savunulmadığı zaman mahkemece 
doğrudan doğruya gözetilemez, uygulanamaz. Bir başka yönden de zamanaşımı, 
mahkemenin kendiliğinden dikkate alması gereken hak düşürücü sürelerden değildir.49 
 
  Eski ve yeni Hukuk Yargılama Yasalarına göre “Yasada öngörülen ayrık durumlar 
dışında, yargıç, iki taraftan birinin söylemediği bir şeyi veya savunma nedenlerini 
kendiliğinden gözönüne alamaz ve onları hatırlatabilecek davranışlarda dahi bulunamaz. 
(818/m.75/1 ve 6100/m.25/1) 
  Buna göre yargıç, zamanaşımını kendiliğinden dikkate alamayacağı gibi, bunu 
taraflara hatırlatabilecek söz ve davranışlardan sakınmak zorundadır. (818/BK.m.140, 
6098/TBK.m.161)) 
 
 c) Ecrimisil davaları (5) yıllık zamanaşımına tabi ise de, yargıç, ileri sürülmemesi 
durumunda zamanaşımını doğrudan ve kendiliğinden dikkate alamaz.50 
 
 d) Kamu alacaklarında da zamanaşımı doğrudan gözetilemez.51 
 
 f) Bonoya ilişkin menfi tespit davasında, bononun zamanaşımına uğradığı hususu ileri 
sürülmedikçe, mahkemece doğrudan gözetilemez. Zamanaşımı ileri sürülmemişse, 
mahkemece işin esası incelenip sonucuna göre karar verilmelidir.52  
 
 2- Zamanaşımı savunması öncelikle incelenmelidir  
  Zamanaşımı savunması hakkında olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden işin 
esasına girilmemelidir. Zamanaşımı, ilk itirazlardan değil ise de, bir “ön sorun” olarak 
incelenmeli; gerçekleşip gerçekleşmediği  yöntemince araştırıldıktan sonra bu konuda bir 

                                                   
46 Tutumlu, age.sf.213 
47 Prof.Dr. M. Kemal Oğuzman/Prof. Dr. M. Turgut Öz. Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 2000, sf.466 
48 Yarg. 11.HD. 21.12.1979, 5603-5827 ( YKD. 1980/8-1118) 
49 Prof.Dr. B.Kuru, age., C.II, sf. 1763-1764 
50 Karar örnekleri: Yarg. 3.HD.25.09.2008, 14581-15705 sayılı ve 12.04.2007, 5044-5731 sayılı kararları   
    (Mahmut Bilgen, Özel Hukukta Zamanaşımı,2010, Adalet Kitabevi,sf.336) 
51  Yarg.10.HD.30.05.2006, 783-7860 (M.Bilgen,age.,sf.336) 
52  Yarg.13.HD.14.03.2007, E.2006/16360-K.2007/3577 (B.Bilgen,age.,sf.336) 
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karar oluşturulup, daha sonra davanın incelenmesi aşamasına geçilmelidir. (1086 sayılı 
HYY.m.195 ve 6100 sayılı HYY.m.142)53 
  Bu konuda 6100 sayılı yeni Hukuk Yargılama Yasası’nın 142.maddesinde:  
  “Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra, hâkim tahkikata başlamadan önce, 
hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki itiraz ve def’ileri inceleyerek karara bağlar” 
denilmiştir. 
  Usul ekonomisi yönünden de, zamanaşımı savunmasının öncelikle incelenmesi 
yargılamada basitlik ve çabukluk sağlar, iş yükünü azaltır. Bu nedenle, davalı zamanaşımı 
definde bulunmuşsa, zamanaşımının diğer itiraz ve defilerden önce incelenmesi gerekir. 
Çünkü, zamanaşımı savunmasının kabulü durumunda, dava zamanaşımı nedeniyle 
reddedileceğinden, artık diğer itiraz ve defilerin incelenmesine gerek kalmaz. 
 
  Yargıtay 11.04.1940 gün E.1939/15 K.1940/70 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına 
ve  çeşitli daire kararlarında belirtildiği üzere: ”Davalı zamanaşımı definde bulunmuşsa, 
öncelikle işin esasına girişilmeden bu konuda karar verilmesi gerekir. Davada zamanaşımı 
bulunduğu kabul edildiğine göre, dava öncelikle zamanaşımı yönünden reddedilecek iken, 
esası da incelenmek suretiyle karar verilmiş olması doğru değildir.54 “Davanın hem 
zamanaşımı ve hem de esas yönünden reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”55 
 
 3- Sonradan yapılan zamanaşımı savunması da öncelikle incelenmelidir  
  Zamanaşımı savunması davanın her aşamasında ileri sürülebilir. Bu durumda 
savunmanın genişletilmesi söz konusu olur. Eğer davacı (savunmanın genişletilmesine) 
karşı çıkmazsa, yada süresinde ve yöntemince “savunmanın genişletilmesine onamı 
olmadığını” kesin ve açık bir biçimde, duruşma sırasında ya da cevaba cevap süresi içinde 
yazılı olarak açıklamazsa, savunmanın genişletilmesine “örtülü  olarak” onam verdiği 
biçiminde yorumlanır. Bu gibi durumlarda yargıç, zamanaşımı savunmasının yerinde olup 
olmadığını öncelikle incelemek ve sonucuna göre bir karar vermek durumundadır. 
 
  Bir Yargıtay kararında açıklandığı üzere: “Davacı taraf,  zamanaşımının süresinde 
ileri sürülmediği yolunda, duruşma sırasında beyanda bulunmamış olmakla, savunmanın 
genişletilmesi hususunda davalı taraf yararına usuli kazanılmış hak oluşmuştur. Bu hak 
sonradan yapılan bir itirazla ortadan kaldırılamaz. Bu nedenle, zamanaşımı savunmasının 
yerinde olup olmadığı incelenerek sonucu uyarınca karar verilmek gerekir.56 
 
  Bir başka karara göre de :”Davalı (bozmadan sonra) mahkemeye verdiği dilekçe ile 
zamanaşımı defini ileri sürmüş, bu dilekçenin bir sureti oturumda davacıya verilmesine 
rağmen savunmanın genişletilmesi itirazında bulunulmamıştır. Zamanaşımı defi, davanın 
her aşamasında ileri sürülebileceğinden, mahkemece sonucuna göre bir karar verilmelidir.57 
 
  Yargıtay, sonradan yapılan zamanaşımı savunmasına karşı, davacının “savunmanın 
genişletilmesine onamı olmadığı” biçiminde hemen açık ve net bir yanıt vermesini 
istemektedir. Eğer davacı bunu yapmayıp, savunmanın esasına girerek “zamanaşımının 
gerçekleşmediği” biçiminde bir tartışmaya yol açarsa, bunun geçerli olmayacağı ve 

                                                   
53 Yarg. 4.HD.04.02.2002,2001/10464 E. 2002/1237 K. “Davalı vekili cevap dilekçesi ile zamanaşımı definde 
bulunmuştur. Bu durumda öncelikle ön sorun olarak zamanaşımının gerçekleşip gerçekleşmediği hususunda bir 
karar verilmesi gerekir. Zamanaşımı defi hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilmeden işin esası hakkında 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. (HMUK. m.195)  (Yargı Dünyası, 2002/6-78) 
54 B.Kuru, age., C.II, sf.1943-1945 – Yargıtay BGK.11.04.1940 gün E.1939/15 K.1940/70 sayılı İçt.Bir.K.  
55 Yarg. HGK. 2.11.1983, 11/2802-1047 (İKİD. 1984/281-2603), 13 HD. 28.11.1983, 7141-823; HGK. 
28.3.1986, 13/784-305 (İKİD. 1986/310-4447) – 4.HD. 9.7.1974, 5990-4469 (YKD. 1975/8-91)- Yarg. 4.HD. 
1.4.1997 gün 1996/12775 E. 1997/3465 K. sayılı kararında şöyle denilmiştir : “ Bir dava, hem zamanaşımı ve 
hem de esas yönünden reddedilemez. Zamanaşımının gerçekleşmesi durumunda esasa girilmesi olanaksızdır. 
Yerel Mahkemece anılan kural gözetilmeksizin davanın hem zamanaşımı ve hem de esas yönden reddi bozmayı 
gerektirmiştir.” 
56 Yarg. 2.HD. 10.5.1983, 2631-4244 (Yasa,1985/6-916, no:401) 
57 Yarg. 9.HD. 17.5.2001, 8030-8597 (YKD. 2002/1-45) 
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zamanaşımı savına “örtülü” olarak onam vermiş sayılacağı görüşündedir.58 Biz bu görüşü son 
derece biçimsel ve hakkın  özüne zarar verici buluyoruz. Çünkü, davacının şu veya bu 
biçimde yanıt vermesi önemli olmayıp, sonradan yapılan zamanaşımı savunmasına karşı 
çıkmış olması yeterlidir. 
 
 4- Zamanaşımı savunması incelenmeden esasa girilmesi ve her ikisi yönünden 
karar verilmesi doğru değildir.   
  Bazı Yargıtay kararlarında, seyrek de olsa, “zamanaşımı savunmasının, yargılama 
bittikten sonra karar yerinde değerlendirilmesine ve hüküm altına alınmasına engel bir durum 
olmadığı; hükmün gerekçesinde veya hüküm fıkrasında karara bağlanması yeterli olup, ayrıca 
duruşmanın devamı sırasında ara kararı ile bu konuda karar verilmesi zorunluluğu 
bulunmadığı” biçiminde kararlar verildiği  görülmekte ise de, bu asla doğru değildir.59 Artık, 
bundan böyle 6100 sayılı yeni  Yasa’nın 142.maddesindeki kesin hüküm karşısında bu tür 
yanlış kararlar verilemeyecek; “hâkim, tahkikata başlamadan önce, hak düşürücü süreler ile 
zamanaşımı hakkındaki itiraz ve def’ileri inceleyerek karara bağlamakla” yükümlü olacaktır. 
 
  Yargıtay BGK.11.04.1940 gün E.1939/15  K.1940/70 sayılı İçtihadı Birleştirme 
Kararına göre: “Zamanaşımı savunması davanın ve yargılamanın herhangi bir safhasında ileri 
sürülürse,  esasa girilmeden öncelikle incelenmek ve sonuca bağlanmak;  eğer gerçekleşmişse, 
artık esas hakkında incelemeye ve yargılamaya devam olunmayıp,  davanın zamanaşımından 
reddine karar verilmek gerekir.” 
 
     Bilindiği gibi, Yargıtay Kanunu’nun 45/5 maddesine göre: ”İçtihadı birleştirme 
kararları benzer hukukî konularda Yargıtay Genel Kurullarını, dairelerini ve adliye 
mahkemelerini bağlar.” Bu husus gözden kaçırılmamalıdır. Hem, zamanaşımı gerçekleşmişse, 
esasa girilip yıllarca davaların sürdürülmesi iş ve zaman kaybıdır.  
 
  Yargıtay’ın yerleşik kararları, İçtihadı Birleştirme Kararı doğrultusunda olup, birkaç 
örnek vermek gerekirse şu tür açıklamalar yapılmıştır:   
 
  Zamanaşımı defi, mahkemece ön hadise olarak çözümlenmesi gereken hususlardan 
olup, bu konuda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi zorunludur.  
  (HGK.23.12.2009,  E.2009/2-476 - K.2009/589) 
 

 Davalının zamanaşımı def'i mahkemece değerlendirilmeden hüküm kurulması 
hatalıdır. (9.HD.16.05.2008,  E.2007/19952 - K.2008/12416) 
 
  Zamanaşımı defi konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden işin esasına 
girilmesi  usul ve yasaya aykırıdır.  
  (4.HD 29.05.2003,  E.2003/2307 - K.2003/7297) 

 
 Zamanaşımı def'i konusunda olumlu yada olumsuz bir karar verilmesi gerekir. 

  11.HD.23.09.2003,  E.2003/8282 - K.2003/8225 
 
  Zamanaşımı defi konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeden, hüküm 
kurulması isabetli değildir.  
  (19.HD.15.06.2001,   E.2001/747 - K.2001/4645) 
 
  Zamanaşımı def'i, bir hakkın ileri sürülebilmesine engel olgulardandır. Bu nedenle, 
öncelikle ve hadise hükümleri ( HUMK.m.222 vd.) uyarınca çözümlenmesi gerekir.  
                                                   
58 Yarg.4. HD. 23.1.1981, 1980/11363 E. 1981/451 sayılı karara göre: “Genişletilen savunmanın esasına cevap 
verilmesi ve özellikle belli nedenlerle bu savunmanın varit olmadığının ve olayda zamanaşımı süresinin 
dolmadığının ileri sürülmesi, savunmanın genişletilmesine zımnen muvafakat edildiği şeklinde 
yorumlanmalıdır.” (YKD. 1981/10-1265) 
59 Yarg.HGK.23.12.2009, E.2009/2-476  K.2009/589 (M.Bilgen, age.,sf.367) 
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 4.HD.26.04.2004,   E.2003/15907 - K.2004/5479 
 
  Bir dava hem zamanaşımı ve hem de esas yönünden reddedilemez. Zamanaşımının 
gerçekleşmesi durumunda esasa girilmesi olanaksızdır.  
  4.HD.01.04.1997,   E.1996/12775 - K.1997/3465 
   
  Zamanaşımı defi, bir hakkın ileri sürülebilmesine engel olgulardandır. Bu nedenle de 
öncelikle ve olay (hadise) hükümleri (HUK.m.222 vd.) uyarınca çözümlenmesi 
gerekmektedir.  (4.HD.22.09.2008,  E.2007/15083 - K.2008/10814) 
 
  Zamanaşımı defi hadise şeklinde ve bir ön sorun olarak incelenip zamanaşımı 
gerçekleşmişse işin esasına girilmeden dava salt bu nedenle reddedilir.   
  4.HD.20.03.2008,  E.2008/7615 - K.2008/3736 
 
  Zamanaşımı definin öncelikle incelenmesi gerekir. 
  13.HD.23.09.2008,  E.2008/5059 - K.2008/10932 
 
  Mahkeme davayı hem zamanaşımından hem de esastan reddedemez.   
  13.HD.27.02.2007,  E.2006/15021 - K.2007/2682 
 
  Usulden dava reddedilecek ise, davanın esasına girilmemesi gerekir. 
  13.HD.25.12.2008,  E.2008/8880 - K.2008/15669 
 
 
 XIII- ALACAKLININ ÖDEMEZLİK SAVUNMASI   
 
 1- Genel olarak  
  Zamanaşımına uğramış bir alacak, borçlunun zamanaşımı definden sonra da 
alacaklıya bu alacak üzerinde eksik bir alacak hakkı verir. Alacaklı 818/BK. m.81’e göre 
(6098/TBK.m.97’ye göre)  ödemezlik defini, kendi alacağı zamanaşımına uğramış olsa 
bile, ileri sürebilir. Bu hak alacaklıya, haksız eylemden veya nedensiz zenginleşmeden zarar 
görmesi durumlarında da tanınmış olup, 818/BK.nun 60/3. ve 66/3. maddelerine göre, (6098 / 
TBK.72/2 ve 82/2’ye göre) alacaklı, kendi alacağı zamanaşımına uğradığı için hakkını 
alamıyorsa ve karşı tarafın da onda bir alacağı doğmuşsa, bunu ödemekten kaçınma hakkını 
kullanabilir. Bu kaçınma hakkına, yaygın söylenişle “daimi defi” veya “ödemezlik defi” 
denmekte olup, aşağıda ayrıntıları üzerinde durulacaktır. 
 
 2- Haksız eylemden zarar görenin ödemezlik defi : 
  818 sayılı Borçlar Yasası m. 60/3’e (6098 sayılı TBK.m.72/2’ye) göre :” Eğer haksız 
eylem, zarar görene bir borç yüklemişse, kendisinin tazminat istemi zamanaşımına uğramış 
olsa bile, zarar gören, o borcu ödemekten kaçınabilir” 
  Zarar görenin ödemezlik savunması belirli bir zaman ile sınırlandırılmış değildir. 
Ancak karşı tarafın haksız eylemle elde ettiği alacağın ödenmesini istemesine bağlanmıştır. 
Eğer karşı taraf alacağını isterse, zarar gören, ödemezlik defini kullanarak ödemekten 
kurtulma olanağını elde eder. BK. m.60/I’deki (TBK.m.72/1’deki) süreler dolmuş olsa bile, 
zarar gören, bu haktan yararlanır. 
 
 3- Hile ve korkutma ile borçlandırılan kişinin ödemezlik defi : 
  Hile ve korkutma nitelikçe haksız eylem olduğundan, aldatılan ve korkutulan kişi, 
aradan bir yıl geçtikten sonra bile defi hakkını kullanabilir. 
  Hile ve korkutma sonucu kurulan sözleşme başlangıçta BK.m.31 (TBK.m.39) 
uyarınca geçersizdir. Bir yıl içinde geçersizliği ileri sürülmezse ve iptali istemezse, sözleşme 
geçerlik kazanır. BK. m.31’de (TBK.m.39’da) öngörülen bu bir yıllık süre, hak düşürücü 
süredir. Ancak bir yıllık hak düşürücü süre geçmiş olsa dahi, BK. m.60/3, (TBK.m.72/2) 
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hükmü, hile ve korkutma ile borçlandırılan kişiye, kendisine karşı açılacak alacak davasında 
hile ve aldatma nedeniyle ödemezlik defini ileri sürme olanağı verir. 
 
 
 XIV-ZAMANAŞIMI SAVUNMASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 
 
 1- ESASA GİRİLMEDEN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ  HAKKINDA 

 
  Yargıtay BGK. 11.04.1940, E.1939/15  K.1940/70  İçt.Bir. K. 
  Zamanaşımı savunması davanın ve yargılamanın herhangi bir safhasında ileri 
sürülürse,  esasa girilmeden öncelikle incelenmek ve sonuca bağlanmak;  eğer gerçekleşmişse, 
artık esas hakkında incelemeye ve yargılamaya devam olunmayıp,  davanın zamanaşımından 
reddine karar verilmek gerekir. 
   
  Özel Daire kararları: 
 
  Zamanaşımı defi konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden işin esasına 
girilmesi  usul ve yasaya aykırıdır. 
  Davacı, trafik kazası nedeniyle uğradığı zararı dava, ek davalar ve 15/11/2001 tarihli ıslah 
dilekçesi ile istemiştir. Davacının 15/11/2001 tarihli ıslah dilekçesi duruşmada davalı tarafa tebliğ 
edilmiş, davalı Orman Genel Müdürlüğü vekilince 5/2/2002 tarihli dilekçe ile istemin zamanaşımına 
uğradığı belirtilerek zamanaşımı definde bulunulmuştur. Zamanaşımı mahkemece ön hadise olarak 
çözümlenmesi gereken hususlardandır. Şu durumda yerel mahkemece davalının zamanaşımı defi 
konusunda olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden işin esasına girilerek ıslah olunan miktara 
yönelik davanın kabulü usul ve yasaya aykırı görüldüğünden kararın bozulması gerekmiştir.  
  4.HD.29.05.2003,  E.2003/2307 - K.2003/7297 

 
 Zamanaşımı def'i konusunda olumlu yada olumsuz bir karar verilmesi gerekir. 

  Mahkemece "HUMK.nun 197.maddesi gereği esasa cevap verme süresinin ilk itirazlar hariç 
olmak üzere, duruşma gününden 7 gün öncesine kadar uzatılmasına" karar verilmiş, davalı vekili de 
verilen süre içinde verdiği cevap dilekçesinde "davanın zamanaşımına uğradığını" belirtmiştir.  
  Mahkemece, öncelikle davalı tarafın zamanaşımı def'i konusunda olumlu-olumsuz bir karar 
verilmesi gerekir.  
  11.HD.23.09.2003,  E.2003/8282 -  K.2003/8225 
 
  Zamanaşımı defi konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeden, hüküm 
kurulması isabetli değildir.  
  Dava, ayıplı çıkan mal karşılığı verilen bonolarla, borçlu bulunulmadığının tespiti ve icra 
takibi sırasında ödenen paranın istirdatı isteminden ibarettir. Davalı vekili süresinde verdiği cevap 
dilekçesinde zamanaşımı nedeniyle davanın reddini istemiştir. Davalının bu talebi özellikle istirdat 
davasına yönelik zamanaşımı defi konusunda olumlu ya da olumsuz bir karar verilmeden, hüküm 
kurulması isabetli değildir.  

 19.HD.15.06.2001,   E.2001/747 - K.2001/4645 
 
  Usulden dava reddedilecek ise, davanın esasına girilmemesi gerekir. 
  Bir dava hakkında mahkemece karar verilirken öncelikle usul, daha sonra da esas yönünden 
incelenir. Şayet dava usulden incelenerek reddedilecek ise davanın esasına girilmez ve esası hakkında 
hüküm kurulmaz. Somut olayda, mahkemece hem davanın esasına girilerek toplanan tüm delil ve 
beyanlara göre iddianın sübut bulmadığı belirtilmiş, hem de zamanaşımı süresi dolduktan sonra dava 
açıldığı belirtilerek davanın reddine karar verilmiştir. Usulden dava reddedildiğinde davanın esasına 
girilmemesi gerekirken, yazılı şekilde hem usulden hem de esası incelenerek davanın reddi usul ve 
yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 
  13.HD.25.12.2008,  E.2008/8880 - K.2008/15669 
   
  Zamanaşımı defi, bir hakkın ileri sürülebilmesine engel olgulardandır. Bu nedenle de 
öncelikle ve olay (hadise) hükümleri (HUK.m.222 vd.) uyarınca çözümlenmesi gerekmektedir.    
  Davalılar zamanaşımı definde bulunmuş, mahkemece olumlu yada olumsuz bir karar 
verilmemiştir. Zamanaşımı defi, bir hakkın ileri sürülebilmesine engel olgulardandır. Bu nedenle de 
öncelikle ve olay (hadise) hükümleri (HUK.m.222 vd.) uyarınca çözümlenmesi gerekmektedir. Şu 
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halde mahkemece zamanaşımı defi yönünden bir karar verilmesi gerekirken, işin esasına girilerek 
karar verilmesi doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir.   
  4.HD.22.09.2008,  E.2007/15083 - K.2008/10814 
 
  Zamanaşımı defi hadise şeklinde ve bir ön sorun olarak incelenip zamanaşımı 
gerçekleşmişse işin esasına girilmeden dava salt bu nedenle reddedilir. 
  Yasalarda defi, davalının yerine getirmesi gereken bir edimi özel  bir nedenle yerine 
getirmekten kaçınmasına olanak veren bir hak olarak tanımlanmaktadır. Bunlardan birisi olan 
zamanaşımı defi, davalı tarafından süresinde ve usulüne uygun olarak ileri sürüldüğü takdirde davanın 
esasının incelenmesine geçilemez ve bu defi hadise şeklinde ve bir ön sorun olarak incelenip 
zamanaşımı gerçekleşmişse işin esasına girilmeden dava salt bu nedenle reddedilir. 
  Davalı cevap dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuş olduğuna göre, yerel mahkemece 
zamanaşımı defi konusunda olumlu yada olumsuz bir karar verilmeden işin esası hakkında hüküm 
kurulmuş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.  
4.HD.20.03.2008,  E.2008/7615 - K.2008/3736 
 
  Zamanaşımı definin öncelikle incelenmesi gerekir. 
  Bir davada, defi niteliğinde olan zamanaşımı itirazının söz konusu olması durumunda, 
mahkemece istem hakkının zamanaşımına uğramış olduğu kabul edildiği takdirde, işin esasına 
geçilmeden davanın öncelikle zamanaşımı nedeniyle reddedilmesi gerekli olup, ancak dava konusu 
hakkında zamanaşımına uğramadığı yada zamanaşımı definin süresinde kullanılmadığının kabulü 
halinde, işin esası incelenerek esastan hüküm kurulabilir. Mahkemece bu yön gözardı edilerek yazılı 
şekilde davanın hem zamanaşımından hem de esastan reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya 
aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 13.HD.23.09.2008,  E.2008/5059 - K.2008/10932 
 
  Mahkeme davayı hem zamanaşımından hem de esastan reddedemez.   
  Mahkemenin kısa kararında ve gerekçeli kararın hüküm fıkrasında davanın zamanaşımı 
nedeniyle reddine karar verilmiş, ancak kararın gerekçesinde, danışıklı işlem nedeniyle  tasarrufun 
iptalinden dolayı davacının bir alacağı doğmadığı, davanın esastan reddi gerektiği kabul edilerek 
çelişki yaratılmıştır. Bu durumda dava hem usulden hem de esastan reddedilmiştir. Oysa usulden red 
sebebi var ise esasa girilmeden öncelikle davanın usulden reddi gerekir. Mahkemece bu yön gözardı 
edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 
  13.HD.27.02.2007,  E.2006/15021 - K.2007/2682   
 
  Zamanaşımı savunması öncelikle ele alınıp karar verilmeden esasa girilmemelidir. 
  Yargılama sırasında davalılar zamanaşımı savunmasında bulunmuştur. Mahkemece, bu 
konuda olumlu veya olumsuz bir karar verilmeden işin esası hakkında hüküm oluşturulmuştur. 
Zamanaşımı def'i, bir hakkın ileri sürülebilmesine engel olgulardandır. Bu nedenle, öncelikle ve hadise 
hükümleri ( HUMK.m.222 vd. ) uyarınca çözümlenmesi gerekir.  

 4.HD.26.04.2004,   E.2003/15907 - K.2004/5479 
 
  Bir dava hem zamanaşımı ve hem de esas yönünden reddedilemez. Zamanaşımının 
gerçekleşmesi durumunda esasa girilmesi olanaksızdır.  
  4.HD.01.04.1997,   E.1996/12775  K.1997/3465 
 
  Davalının zamanaşımı def'i mahkemece değerlendirilmeden hüküm kurulması 
hatalıdır. 9.HD.16.05.2008,  E.2007/19952 -  K.2008/12416 
 

2- SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİNE  KARŞI  ÇIKILMASI HAKKINDA    
 
 Cevap süresinden sonra ileri sürülen zamanaşımına karşı, davacının “savunmanın 

genişletilmesine onamı olmadığı” karşılığını vermesi gerekir. 
 Davalı cevap süresini geçirdikten sonra zamanaşımını ileri sürmüş; davacı “savunmanın 

genişletilmesine” karşı çıkmak yerine “zamanaşımı itirazını kabul etmiyoruz” diyerek zamanaşımının 
esası hakkında cevap vermiştir.Bu durumda zamanaşımı yönünden inceleme yapılıp, olumlu olumsuz 
bir karar verilmelidir. 

 2.HD.19.03.1985,  E.1985/2342 - K.1985/2597      
 Davacı, süresinde ileri sürülmeyen zamanaşımına karşı, “savunmanın genişletilmesi” 

itirazında bulunmadığı için, davalı yararına usuli kazanılmış bir hak  meydana gelmiştir.  
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 Zamanaşımı ilk itirazlardan olmadığı için yasal cevap süresinde verilecek dilekçede yer 
alması zorunluluğu yoktur. Ancak, cevap dilekçesinde söz edilmeyen zamanaşımı, daha sonra ileri 
sürülürse, davacı taraf “savunmanın genişletilmesine” karşı koyabilir. (HMUK.202)  İşte bu takdirde, 
zamanaşımı savunması incelenemez.   

 Olayda, davalı taraf yasal cevap süresinde zamanaşımından sözetmemiş, yargılama sırasında 
verdiği dilekçe ile zamanaşımı definde bulunmuş; davacı taraf “savunmanın genişletilmesine” karşı 
koymamış, “zamanaşımı itirazını kabul etmiyorum” şeklinde tutanağa geçirilen beyanı ile süreye 
değil, zamanaşımının esasına karşı koymuş;  ancak, daha sonra verdiği dilekçe ile süresinde 
yapılmayan zamanaşımı defini kabul etmediklerini bildirmiştir. 

 Davacı taraf, zamanaşımının süresinde ileri sürülmediği yolunda, duruşma sırasında 
beyanda bulunmamış olmakla, savunmanın genişletilmesi hususunda davalılar yararına usuli 
kazanılmış hak meydana gelmiştir. Bu hak sonradan yapılan itirazla ortadan kaldırılamaz. Öyle ise, 
zamanaşımı savunmasının yerinde olup olmadığının incelenmesi, sonucu uyarınca karar verilmesi 
zorunluluğu doğmuştur. 

 2.HD.10.05.1983,  E.1983/2631 - K.1983/4244 
 

    Davacı vekili, zamanaşımı definin süresinde yapılmadığı yönünde derhal ve açıkça 
karşı çıkmadığından, davalının zamanaşımı defi değerlendirilmelidir.   
  Davacı vekili, davalı vekilinin zamanaşımı defini de içeren bu itiraz dilekçesine karşı verdiği 
havale tarihli dilekçesinde, zamanaşımı definin süresinde yapılmadığı yönünde derhal ve açıkça karşı 
çıkmamıştır. Bu durumda davalının zamanaşımı defi değerlendirilmelidir. Mahkemece, davalının 
zamanaşımı def'i nazara alınmadan fazla mesai alacağına hükmedilmesi hatalı olup bozmayı 
gerektirmiştir.  

 9.HD.21.02.2008,   E.2007/10535 - K.2008/1601 
 
 Davacı vekili, savunmanın genişletilmesine karşı koymadığı için, davalı yararına 

kazanılmış hak oluşmuş ve zamanaşımının  dikkate alınması gerekmiştir. 
 Davalı vekili cevap süresinden sonra verdiği dilekçesinde zamanaşımı def’inde bulunmuş; 

davacı vekilinin, savunmanın genişletilmesine karşı koymadığı duraksamaya yer vermeyecek 
biçimde saptanmış; Yerel Mahkeme isabetli görüş ve değerlendirme ile zamanaşımı def’ini 
inceleyerek, dava ve işgalin sona erdirildiği tarihleri de nazara almak suretiyle dava tarihinden geriye 
yönelik ilk beş yıllık dönem için istemin kabulüne, ikinci beş yıllık dönem için istemin reddine karar 
vermiştir. 

 Davalının zamanaşımı def’i nazara alınmak suretiyle, zamanaşımına uğrayan dönem için 
davacının ecrimisil talebinin reddine dair verilen direnme kararı usul ve yasaya uygundur. Bu nedenle 
direnme kararı onanmalıdır. 
  HGK.06.02.2008,   E.2008/3-45 -  K.2008/103 
 
  Davacının derhal “savunmanın genişletilmesine” karşı çıkması gerekir.  
  Zamanaşımı ilk itirazlardan olmadığı için cevap süresinden sonra da ileri sürülebilir. Bu 
halde davacının uygun süre ve ortamda savunmanın genişletilmesine karşı koyması gerekir. Yoksa 
mahkeme kendiliğinden zamanaşımı itirazının süresinde olmadığını gözetemez. Yerel mahkemece bu 
yönler üzerinde durulmadan davacının savunmanın genişletilmesine karşı koyması bulunmadığı halde, 
kendiliğinden zamanaşımı itirazının süresinde olmadığının kabulü ile işin esasının incelenerek yazılı 
şekilde karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir. 
  4.HD.30.09.2003,   E.2003/1365 - K.2003/10868 
 
  Cevap süresi geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı savunmasının dikkate 
alınabilmesi  için, davacı tarafın savunmanın genişletilmesine itiraz etmemesi gerekir. 
  Zamanaşımı savunması ilk itiraz sebeplerinden değildir. Davanın her aşamasında 
zamanaşımı savunması ileri sürülebilir. Ancak cevap süresi geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı 
savunmasının dikkate alınabilmesi  için, davacı tarafın savunmanın genişletilmesine itiraz etmemesi 
gerekir. (HMUK. M.187, 202) 
  Zamanaşımı savunması usulün 187.maddesinde açıklanan iptidai itiraz sebeplerinden 
değildir. Bu nedenle davanın her safhasında zamanaşımı savunması ileri sürülebilir. Nitekim, davalı 
10 günlük cevap süresini geçirdikten sonra  verdiği cevap layihası ile zamanaşımı savunmasını ileri 
sürmüş;  davacılar vekili aynı oturumda bunun savunmanın genişletilmesi olduğunu beyan etmek 
suretiyle itirazda bulunmuştur. Süresi geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı savunmasının dikkate 
alınabilmesi için davacı tarafın savunmanın genişletilmesine itiraz etmemesi gerekir. Oysa bu davada 
davacılar vekili derhal savunmanın genişletilmesine itiraz etmiştir. Bu nedenle mahkemenin 
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zamanaşımı savunmasını benimsemesine ve davayı zamanaşımı nedeniyle reddetmesine imkan 
bulunmamıştır. 
  Açıklanan nedenlerle davalının zamanaşımı savunması reddedilerek onun hakkında da işin 
esası ile ilgili bir karar verilmesi zorunlu iken zamanaşımı sebebiyle hakkındaki davanın reddine karar 
verilmesi bozmayı gerektirir. 

 4.HD.22.11.1983,   E.1983/9302 - K.1983/9770 
  

  Dilekçenin bir sureti davacı vekiline verilmesine rağmen, duruşma sırasında 
savunmanın genişletilmesi itirazında bulunmadığından, zamanaşımı itirazının incelenmesi 
gerekir.  
  Davalı vekili mahkemeye verdiği dilekçesinde, zamanaşımının defini ileri sürmüştür. Bu 
dilekçenin bir sureti de davacı vekiline verilmesine rağmen savunmanın genişletilmesi itirazında 
bulunulmamıştır. Bu durumda zaman aşımı defi davanın her safhasında ileri sürüleceğinden 
mahkemece davalının bu talebi usulü dairesinde tetkik olunarak sonuca göre bir karar verilmelidir.  
  Bozmadan sonra davalı vekili mahkemeye verdiği dilekçesinde, zamanaşımının defini ileri 
sürmüştür. Bu dilekçenin bir sureti 06/02/2001 tarihli oturumda davacı vekiline verilmesine rağmen 
savunmanın genişletilmesi itirazında bulunulmamıştır. Bu durumda zaman aşımı defi davanın her 
safhasında ileri sürüleceğinden mahkemece davalının bu talebi usulü dairesinde tetkik olunarak sonuca 
göre bir karar verilmelidir.   
  9.HD.17.05.2001,   E.2001/8030 -  K.2001/8597 
 
  Cevap süresinden sonra ileri sürülmesi halinde, zamanaşımının dinlenebilmesi için 
savunmanın genişletilmesi itirazıyla karşılaşmaması gerekir. 
  Davalı tarafın zamanaşımı define karşı, kendisine verilen süre içerisinde savunmanın 
genişletilmesi itirazında bulunmayan davacı tarafın, davanın ileriki aşamalarında savunmanın 
genişletilmesi itirazını ileri sürebilme olanağı yoktur.  
  Davacı sigortacının, TTK'nun 1301. maddesi hükmüne dayalı olarak açılan rücuan tazminat 
davasının yapılan yargılaması sonucunda, mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, 
davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.  
  Davalı vekili, cevap süresi geçtikten sonra zamanaşımı definde bulunmuştur. Bilindiği üzere, 
zamanaşımı defi ilk itirazlardan olmayıp, davanın her- aşamasında ileri sürülebilir ise de, cevap süresi 
geçtikten sonra ileri sürülmesi halinde dinlenebilmesi için savunmanın genişletilmesi itirazıyla 
karşılaşmaması gerekir.  
  Somut olayda, davalı vekilinin zamanaşımı define ilişkin dilekçesi davacı vekiline 
26.02.2004 günlü oturumda verilmesine ve kendisine cevap vermesi için 10 gün mehil verilmesine 
rağmen, savunmanın genişletilmesi itirazında bulunulmadığı gibi, tam tersine 22.04.2004 tarihli 
bir sonraki oturumda zamanaşımı definin yerinde olmadığından bahisle iddiaya cevap verilmiş 
olduğundan, davacı vekilinin bundan sonra karar oturumunda zamanaşımı definin süresinde 
yapılmadığından bahisle kabul etmediklerine dair beyanı hukuki bir değer taşıyamayacağından, davalı 
vekilinin zamanaşımı definin değerlendirilmesi ve bu hususta olumlu-olumsuz bir karar verilmesi 
gerekirken, yazılı gerekçe ile zamanaşımı definin değerlendirilmemiş olması hatalı olmuş ve kararın 
açıklanan nedenle davalı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir.  

 11.HD.18.04.2006,   E.2005/4543 - K.2006/4244 
   
 Süresinden sonra yapılan  zamanaşımı savunmasına karşı, davacı tarafın açıkça 

“savunmanın genişletilmesine” karşı çıkması gerekir. Başka tür bir karşı çıkma geçerli değildir.    
 Süresinde ileri sürülmeyen zamanaşımı savunmasına karşı, davacı vekili, savunmanın 

genişletilmesine karşı çıkmamış,“Zamanaşımı itirazını kabul etmiyoruz, davamız on yıllık 
zamanaşımına tabidir” şeklinde tutanağa geçirilen beyanı ile süreye değil, zamanaşımının esasına karşı 
çıkmış;  ancak, daha sonra verdiği dilekçe ile süresinde yapılmayan zamanaşımı savunmasını kabul 
etmediklerini bildirmiştir. Davacı taraf, zamanaşımının süresinde ileri sürülmediği yolunda duruşma 
sırasında beyanda bulunmamış olmakla, savunmanın genişletilmesi hususunda davalılar yararına usuli 
kazanılmış hak oluşmuştur. Bu hak sonradan yapılan itirazla ortadan kaldırılamaz.Bu durumda 
mahkemenin “zamanaşımı itirazı ilk itirazlardan olup, esasa cevap süresinde ileri sürülmediğinden 
reddine karar verilmiştir” şeklindeki gerekçesinde isabet olmayıp, zamanaşımı savunmasının yerinde 
olup olmadığının incelenmesi gerekir.     
  15.HD.19.02.2010, E.2009/6539 - K.2010/949 
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  Zamanaşımını, cevap dilekçesinde değil de, duruşma sırasında verdiği dilekçede ileri 
süren davalıya karşı, davacı vekilinin, aynı oturumda açıkça “savunmasının genişletilmesi” 
itirazında bulunmayıp, daha sonra verdiği dilekçede bunu açıklaması hukuki sonuç doğurmaz. 

 Davalılar esasa cevap dilekçelerinde zamanaşımı definde bulunmamış iseler de, duruşmada 
davacı vekiline tebliğ edilen beyan dilekçelerinde zamanaşımı definde bulunmuşlar; davacı vekili aynı 
duruşmada “savunmanın genişletilmesi” itirazında bulunmaksızın, aldığı dilekçedeki “görüşlere 
katılmadıklarını”şeklinde beyanda bulunmuş; daha sonra verdiği dilekçeyle “savunmanın 
genişletilmesine muvafakat etmediklerini” belirtmiştir. Bu durumda, davacı vekilinin, zamanaşımı 
definin yapıldığı dilekçeye karşı duruşmada beyanda bulunduktan sonra, duruşma arası verdiği 
dilekçe ile savunmanın genişletilmesine muvafakat etmediğini bildirmesi hukuki sonuç doğurmaz.     

 15.HD.26.05.2009, E.2008/3393 - K.2009/3102 
 

  Davacı, savunmanın genişletilemesine karşı koymalıdır. 
  Zamanaşımı savunması Usulün 187.maddesinde sayılan iptidai itiraz nedenlerinden 
olmadığından, cevap süresinin geçmesinden sonra ileri sürülebilir. Ne varki mahkemece dikkate 
alınabilmesi için, davacının savunmasının genişletilemeyeceğini ileri sürüp itiraz etmemiş olması 
gerekir.   
  4.HD.05.03.1981,  E.1981/612 - K.1981/2635   
 
  Savunmanın genişletilmesine karşı konulmamışsa, davalının zamanaşımı itirazı 
incelenmelidir. 
  Zamanaşımı defi ilk itirazlardan olmadığından duruşmanın her aşamasında ileri sürülebilir. 
Süresi geçtikten sonra yapılan zamanaşımı define, davacının onamı bulunup bulunmadığı üzerinde 
durulmalıdır.  
  “Zamanaşımı iddiası yerinde değildir” açıklaması nitelikçe genişletilen savunmaya karşı usul 
hukuku yönünden muvafakat edilmemesi değil, esas hukuk yönünden zamanaşımı definin yersiz 
bulunduğunu açıklamaktan ibarettir. 
  Bu durumda zamanaşımı definin incelenmesi gerekirken mahkemece doğrudan süresinde 
yapılmadığından bahisle reddine karar verilmesi bozmayı gerektirir.  
  4.HD.02.12.1986, E.1986/7465 - K.1986/8123 
 
  Davalı on günlük cevap süresi geçtikten sonra zamanaşımı savunmasında bulunmuş; 
davacı “savunmanın genişletilmesine” karşı çıkmak yerine, “zamanaşımının söz konusu 
olmadığı” şeklinde bir yanıtla zamanaşımının esasına itiraz etmiştir. 
   Bu durumda davacı, savunmanın genişletilmesine zımnen muvafakat etmiş 
sayılacağından, mahkemece, zamanaşımı savunması incelenmeli; sonucuna göre bir karar 
verilmelidir. 
  Davalı, süresi geçtikten sonra zamanaşımı savunmasında bulunmuştur. Mahkeme, 
zamanaşımı savunmasının on günlük cevap süresi içinde ileri sürülmesi geldiğini, bu bakımdan on 
günlük cevap süresi geçtikten sonra ileri sürülen zamanaşımı savunmasının incelenemeyeceğini 
belirterek, bu savunmanın reddine karar vermiştir. 
  Oysa, yasal dayanaktan yoksun olan bu gerekçeye katılmak mümkün değildir. Şöyle ki; 
Dairemizin 30.4.1975 gün ve 2095/5718 sayılı kararında da etraflıca belirtildiği ( karar için bakınız: 
Yargıtay Kararları Dergisi, cilt 2, Mayıs 1976, sayfa 629, sayı 5 ) ve Yargıtay'ca da oybirliğiyle 
benimsendiği veçhile zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden "dava 
edilebilme" niteliğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Bu tariften de anlaşılabileceği gibi 
zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip, sadece onu "eksik bir borç" haline dönüştürür ve 
dolayısiyle "alacağın dava edilebilme" niteliğini ortadan kaldırır. Zamanaşımı, Borçlar Yasasının 140. 
maddesinde yer alan ( ..ileri sürülmezse, hakim bunu kendiliğinden gözönüne alamaz.. ) kuralından da 
anlaşılacağı üzere, kişisel bir savunma nedeni olup, bütün öteki savunmalarda olduğu gibi ve özellikle 
(itiraz nedenlerinden) de farklı olarak savunulmadığı zaman mahkemece doğrudan doğruya 
gözetilemez, uygulanamaz (HUMK.nun 75/1). Demek oluyor ki, zamanaşımının davayı etkisiz 
bırakması kendiliğinden gerçekleşmemekte ve ancak borçlunun iradesine bağlı bulunmaktadır. 
  Genel olarak savunma nedenlerinin ve bu arada zamanaşımı savunmasının esasa cevap süresi 
içinde bildirilmesi gereklidir. Ancak, 20.12.1974 gün ve 6155-17127 sayılı Daire kararında da 
belirtildiği veçhile (bu karar için yukarıda anılan dergi, sayfa 637 ve devamına  bakınız); savunma 
nedenlerinin ve savunma nedenlerinden olan zamanaşımının yasanın öngördüğü cevap süresi geçtikten 
sonra ileri sürülmesi, diğer bir ifade ile (savunmanın genişletilmesi), bazı kayıt ve şartlarla 
mümkündür (HUMK. 202/11). Bu tek şart, savunmanın genişletilmesine karşı tarafın (hasmın) 
muvafakatıdır. Eğer karşı taraf savunmanın genişletilmesine muvafakat etmez ve dolayısiyle 
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(savunmanın genişletildiği) yollu bir itirazda bulunursa, o takdirde ancak mahkemenin ileri sürülen 
savunma nedenlerini (bu arada zamanaşımı savunmasını) incelemesi olanağı yoktur; bu durumda ise 
mahkeme hemen savunma nedenlerini reddetmelidir. Usulün 202. 187. ve 188. maddelerinin birlikte 
incelemesinden çıkan sonuç budur.  
  Özetle belirtmek gerekirse, “savunmanın genişletildiği itirazı” ile karşılaşılmadığı sürece 
zamanaşımı savunmasının geç ileri sürülmesi, incelenmesine engel değildir. ( Baki Kuru - Hukuku 
Muhakemeleri Usulü - 4. Baskı 1980 - Cilt II - Sayfa 1213,1216,1217, 1226 vd. 1245 vd. ). Çünkü 
zamanaşımı savunması ilk itirazlardan değildir. 
  Temyize konu bu davadaki duruma gelince: 
  Dava dilekçesinin 31.10.1978 gününde davalıya tebliğ olunmasına rağmen davalının on 
günlük cevap süresi geçtikten sonra 27.2.1979 gününde verdiği bir cevap dilekçesi ile zamanaşımı 
savunmasında bulunduğu anlaşılmaktadır. Esasen bu yerde bir uyuşmazlık söz konusu değildir. 
Davacı vekili tarafından verilen 6.4.1979 günlü cevaba cevap dilekçesinde savunmanın 
genişletilmesine karşı konulmamış, aksine "..davalının arsamıza tecavüz etmek suretiyle 37,95 
metrekare-inşaat yaptığı hususu komşu parsele inşaat yapılacağı sırada ölçü sırasında- anlaşılmış ve 
durum derhal müteahhide ve davalıya bildirilmiştir. “Bu nedenle zamanaşımı söz konusu olamaz, 
davalının itirazı yersizdir…” şeklindeki sözlerle sadece zamanaşımının gerçekleşmediği ileri 
sürülmüştür. 
  Gerek bilimsel görüşlerde ve gerekse uygulamada oybirliği ile kabul edilen görüşe göre; 
savunmanın genişletilmesine muvafakat açık (sarih) olabileceği gibi, zımni de olabilir. Davalının 
savunmayı genişletmesi üzerine, davacı hemen buna (yani savunmayı genişletmeye)  itiraz etmezse 
ve özellikle de genişletilen savunmanın esasına cevap verir ve bu savunmanın belli nedenlerle 
varit olmadığını ve olayda zamanaşımının dolmadığını bildirirse bu takdirde savunmayı 
genişletmeye zımnen muvafakat etmiş sayılır. Bu takdirde ise davalı tarafından dermeyan edilen 
zamanaşımı savunmasının incelenmesi zorunludur. Çünkü, incelenmesi mümkün bir zamanaşımı 
savunması mevcut iken işin esasına girilip, uyuşmazlığın çözümlenmesi mümkün değildir ( Kuru - 
a.g.e - 1260 vd. ve orada anılan kararlar ). 
  O halde mahkemece, davalıya, zamanaşımı savunmasını ispat olanağı tanınmak ve onun 
göstereceği deliller incelenmek ve sonucuna göre bu savunma hakkında bir karar verilmek gerekirken, 
zamanaşımı savunmasının niteliğinde hataya düşülerek "bu savunmanın on günlük cevap süresi içinde 
ileri sürülmediğinden bahisle reddine karar verilmesi" bozmayı gerektirir. 
  3 - 2. bentte sevkedilen bozma nedenine göre davalı ile davacıların işin esasına ve özellikle 
tazminatın kapsamına ilişkin temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.. ) 
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; 
mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
  Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği 
anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 
  Özel Daire bozma ilamının 2. bendinde de çok açık ve etraflı bir şekilde vurgulandığı 
veçhile,  
  Davalı on günlük cevap süresi geçtikten sonra verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı 
savunmasında bulunmuştur. Ancak, davacı buna karşı koymamış, aksine zamanaşımı savunmasının 
esasına itiraz etmiştir. O halde, davacı, savunmanın genişletilmesine zımnen muvafakat etmiş 
sayılacağından, mahkemece, davalıya, zamanaşımı savunmasını ispat olanağı tanınmak ve göstereceği 
deliller incelenmek gerekirken, zamanaşımı savunmasının niteliğinde hataya düşülerek, "bu 
savunmanın 10 günlük cevap süresi içinde ileri sürülmediğinden bahisle reddine karar verilmesi" ve 
bu kararda direnilmesi doğru değildir. 
  HGK. 29.02.1984  E.1981/4-1158 - K.1984/168 
 
 3- ISLAH YOLUYLA ZAMANAŞIMI SAVUNMASI YAPILAMAYACAĞI  HAKKINDA 
   
  Davalının cevap dilekçesinde unuttuğu zamanaşımı savunmasını, ıslah yoluyla ileri 
sürmesi usul hükümlerine aykırı olup, bu yolla kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. 

 Her ne kadar HMUK.nun 83 ve sonraki maddelerine göre, davalının da usule ilişkin olarak 
yapmış olduğu işlemleri tamamen ıslah edebilme hakkı varsa da, genel  usul kurallarına göre ıslah 
yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Çünkü ıslahla ancak usule ilişkin bir işlemin 
düzeltilmesi amaçlanabilir. Davalının cevap dilekçesinde ileri sürmeyi unuttuğu zamanaşımı defini, 
ıslah yoluyla kullanmak istemesi, usule ilişkin olmayıp, buradaki amacı, savunmanın niteliğinde  
herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece zamanaşımını ileri sürerek davanın reddini sağlamak ve 
böylece davalı yararına oluşmuş bulunan kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak 
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yoktur. Bu, doğrudan doğruya savunmanın genişletilmesi olup kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaya 
yönelik bir davranıştır.”  4.HD.30.09.2002,  5913-10502  (YKD.2003/1-24) 

 
 Cevap süresi içinde zamanaşımı definde bulunmayan davalı, daha sonra ıslah 

dilekçesiyle bu yola başvurmuş olup, genel usul kurallarına göre, ıslah yoluyla da olsa 
kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. 
  Esasen  davalının yapmış olduğu işlem, HUMK 83. maddesine uygun bir ıslah da 
değildir. Çünkü ıslahla ancak usule ilişkin bir işlemin düzeltilmesi amaçlanabilir.  
  Somut olayda davalının bu istemi usule ilişkin olmayıp, buradaki amacı savunmanın 
genişletilerek davanın reddini sağlamak ve böylece davacı yararına oluşmuş bulunan kazanılmış 
hakkı ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak yoktur. 
  Davalı vekili, cevap dilekçesinde zamanaşımı def'ini ileri sürmemiş, daha sonra cevap 
dilekçesini ıslah yoluna başvurmuş ve ıslah dilekçesinde zamanaşımı savunmasında bulunmuş, davacı 
ise  bu usuli işleme karşı çıkmıştır.  
  HUMK 83. ve devamı maddelerine göre davalının da usule ilişkin olarak yapmış olduğu 
muameleyi tamamen ıslah edebilme hakkı vardır. Ancak genel usul kurallarına göre ıslah yoluyla da 
olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Esasen davalının yapmış olduğu işlem, HUMK 83. 
maddesine uygun bir ıslah da değildir. Çünkü ıslahla ancak usule ilişkin bir işlemin düzeltilmesi 
amaçlanabilir.  
  Somut olayda davalının bu istemi usule ilişkin olmayıp, buradaki amacı savunmanın 
genişletilerek davanın reddini sağlamak ve böylece davacı yararına oluşmuş bulunan kazanılmış hakkı 
ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak yoktur. Bu, doğrudan doğruya savunmanın genişletilmesi 
olup, kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaya yönelik bir davranıştır.  
  Davacı, genişletilen savunmaya açıkça karşı çıktığına ve HUMK 202. maddesi hükmünce 
davalı cevap dilekçesini hasmına tebliğ ettirdikten sonra onun izni olmaksızın savunma nedenlerini 
genişletemeyeceğine göre davalının ileri sürdüğü zamanaşımı def'inin reddi gerekir.  
  Bu durumda mahkemece davalının zamanaşımı def'inin reddi ile davanın esasına girilerek 
yapılacak yargılama sonunda uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken somut olaya 
uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 
19.HD.14.09.2009,  E.2008/11897 - K.2009/8161 

 
  Cevap dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmayan davalının, daha sonra ıslah 
dilekçesi vererek zamanaşımı definde bulunması savunmanın genişletilmesi niteliğinde olup, 
davacının savunmanın genişletilmesine itiraz etmesi durumunda zamanaşımı definin 
reddedilmesi gerekir.  
  Dava hukuki niteliği itibariyle haksız fiile dayalı tazminat davası olup, davanın (1) yıllık 
haksız fiile ilişkin zamanaşımı süresinin dolmasından sonra açıldığı tartışmasızdır.  
  Davada uyuşmazlık konusu olan husus, zamanaşımı konusunda cevap dilekçesinde bir def'i 
bulunmayan davalı tarafın, davada daha sonraki aşamada ileri sürdüğü bu def'in davacı tarafından 
savunmanın genişletilmesi itirazı ile karşılaşmasından sonra davalının bu defa cevap dilekçesini 
ıslah ederek zaman aşımı def'inde bulunup bulunamayacağı noktasındadır.  
  Bir davada davalı taraf cevap dilekçesinde ileri sürme hakkına sahip olduğu ve davanın 
reddini gerektiren savunma sebeplerinden zamanaşımı def'inde bulunmadığı takdirde önünde iki 
seçenek bulunmaktadır. Bunlardan ilki savunmayı genişleterek bu def'i daha sonra ileri sürmesi, 
veyahut da HUMK'nın 202/3. maddesinin kendisine tanıdığı aynı Yasa'nın 83. ve devamı 
maddelerinde düzenlenmiş bulunan ıslah müessesesine dayanarak, cevap dilekçesini ıslah etmek 
suretiyle bu savunma hakkına dayanması mümkün olabilecektir.  
  Savunmanın genişletilmesi yolunu tercih eden davalı, masrafsız ve külfetsiz bir yolu tercih 
etmekte, ne var ki karşı tarafın savunmanın genişletilmesine muvafakat etmemesi halinde bu def'i 
hakkını kullanılması önlenilmekte olup bundan sonra ancak davanın esası hakkında savunma 
sebeplerini ileri sürebilmek imkanına sahip bulunmaktadır. Görüldüğü gibi, bu yolun tercihi davalı 
tarafa büyük bir risk getirmektedir. Davalının tercih edebileceği ikinci yol ise HUMK'nın 86/1. 
maddesinin kendisine yüklediği parasal yükümlülüğü yerine getirmek suretiyle ıslah yoluna 
başvurarak cevap dilekçesinde kullanamadığı savunma hakkına, bu yolla kavuşabilmesidir.  
  Bu genel açıklamalardan sonra dava konusu olaya dönüldüğünde, davalı taraf süresinde 
verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı def'ini ileri sürmeyerek, davanın esasına yönelik savunmalarda 
bulunmuş, davacı tarafın cevaba cevap dilekçesinde gösterdiği delillerin toplanılması istemine karşı 
davalı taraf da karşı delillerini mahkemeye sunmuştur. Bu aşamadan sonra her iki tarafın delilleri 
toplanılmış, taraf tanıkları dinlenildikten sonra davalı taraf (…) günlü dilekçesinde zamanaşımı 
def'inde bulunmuş, davacı taraf ise, derhal verdiği (…) günlü dilekçesi ile zamanaşımı def'inin ileri 
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sürülmesine yani savunmanın genişletilmesine muvafakat etmediklerini bildirerek davalı yanın bu 
hukuki yola başvurması önlenilmiştir.  
  İşte bu usuli işlemlerden sonra davalı taraf bu defa ıslah yoluna  (HUMK'nın 86/1. 
maddesinin getirdiği mali yükümlerini yerine getirmeden) başvurmuş davacı taraf ise bu usuli işleme 
de karşı çıkmıştır.  
  Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere davalı taraf, cevap dilekçesinde zamanaşımı 
def'inde bulunmadıktan ve mahkemece işin esasına girilip, taraf delilleri toplanıldıktan sonra ve 
davalının riskli bir usuli yol olan savunmanın genişletilmesi yolu ile ileri sürmeye çalıştığı zamanaşımı 
def'ini, davacı tarafın karşı çıkması ile ileri sürememesi sonucu bu usuli sorun kendi mecrasında 
davacı taraf yararına bu şekilde çözülmüş bulunmaktadır. Bu aşamadan sonra, davalı tarafın yasanın 
öngördüğü koşulları dahi yerine getirmeden, bu defa ıslah yolu ile sürdüğü zamanaşımı def'in kabulü 
yoluna gidilmesi isabetsizdir. HUMK'nın 202/3. maddesinin ancak aynı maddenin 2.fıkrasındaki yola 
başvurmayan davalı tarafa tanınan bir usul müessesesi olduğunun kabulü yargılamanın kısa sürede ve 
adil bir çözüme kavuşturulması ilkesinin bir sonucu olmalıdır. Kaldı ki, somut olayda yukarıda 
ayrıntıları ile açıklandığı üzere, davanın esasına girildikten ve taraf delilleri toplanıldıktan sonra, 
zamanında kullanılması gereken bir hakkın bu aşamadan sonra kullanılmış olması, somut olay 
adaleti yönünden MK'nın 2. maddesinde öngörülen dürüst davranma ilkesine de aykırı 
olduğunun kabulü gerekir. Nitekim, Yargıtay 3 ve 4. Hukuk Daireleri'nin uygulamalarının bu yönde 
olduğu dosyaya mübrez içtihat örneklerinden anlaşılmaktadır. Dairemizin örnek olarak gösterilen 
kararı da somut olayın özelliği bakımından bu davada emsal olarak dikkate alınamayacağı 
anlaşılmaktadır.  
  O halde, yukarıda yapılan açıklamalar karşısında, mahkemece davalı tarafın ıslah yolu ile 
ileri sürdüğü zamanaşımı def'inin reddi ile davanın esası hakkında tahkikat sonuçlandırılarak hüküm 
kurulması gerektiğinden kararın davacı taraf yararına bozulması gerekmiştir. 11.HD.28.05.2004,   
E.2003/11314 - K.2004/6003 

 
 Islah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz ve davacının savunmanın 

genişletilmesine karşı çıkması halinde süresi geçtikten sonra ıslah yoluyla zamanaşımı def'inde 
bulunulmaz. (1086/m.83, 202) 
  HUMK.'nun 83. ve devamı maddelerinin hükümlerine göre davalının da usule ilişkin olarak 
yapmış olduğu muameleyi tamamen ıslah edebilme hakkı vardır. Ancak genel usul kurallarına göre 
ıslah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Esasen davalının yapmış olduğu işlem 
HUMK.'nun 83. maddesine uygun bir ıslah da değildir. Çünkü ıslahla ancak usule ilişkin bir işlemin 
düzeltilmesi amaçlanabilir. Somut olayda davalının bu istemi usule ilişkin olmayıp buradaki amacı 
savunmanın niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece cevap dilekçesinde ileri sürülmesi 
unutulmuş bulunan zamanaşımı def'ini eklenmek suretiyle savunmayı genişletip davanın bu nedenle 
reddini sağlamak ve böylece davacı yararına oluşmuş bulunan kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaktır. 
Buna usulen olanak yoktur. Bu doğrudan doğruya savunmanın genişletilmesi olup kazanılmış hakkı 
ortadan kaldırmaya yönelik bir davranıştır.  
  Somut olayda davacı genişletilen savunmaya karşı çıktığına ve HUMK.'nun 202. maddesi 
hükmünce davalı cevap dilekçesini hasmına tebliğ ettirdikten sonra onun izni olmaksızın savunma 
nedenlerini genişletemeyeceğine göre davalının zamanaşımı def'inin reddine karar verilerek işin 
esasının incelenmesi gerekirken davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş olması usul ve 
yasaya aykırı olmakla kararın bozulması gerekmiştir.  
  4.HD.30.9.2002,  E.2002/5913  - K.2002/10502 

 
  Islah yoluyla zamanaşımı savunması yapılamaz. Çünkü, genel usul kurallarına göre 
ıslah yoluyla da olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Esasen davalının yapmış olduğu 
işlem HUMK.nun 83.maddesine uygun bir ıslah da değildir. Çünkü ıslahla ancak usule ilişkin 
bir işlemin düzeltilmesi amaçlanabilir.  
  Somut olayda davalının bu istemi usule ilişkin olmayıp, buradaki amacı savunmanın 
niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece cevap dilekçesinde ileri sürülmesi 
unutulmuş bulunan zaman aşımı def’ini eklemek suretiyle savunmayı genişletip davanın bu 
nedenle reddini sağlamak ve böylece davacı yararına oluşmuş bulunan kazanılmış hakkı 
ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak yoktur. Bu doğrudan doğruya savunmanın 
genişletilmesi olup, kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaya yönelik bir davranıştır.  
  Uyuşmazlık, cevap dilekçesinde zamanaşımı def'inde bulunmayan davalı tarafın daha 
sonraki aşamada ileri sürdüğü bu def’in davacı tarafın savunmanın genişletilmesi itirazı ile 
karşılaşmasından sonra davalının bu defa cevap dilekçesini ıslah ederek zamanaşımı def’inde bulunup 
bulunamayacağı noktasındadır.  
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  Davalı taraf süresinde verdiği 21.02.2006 günlü cevap dilekçesinde zamanaşımı def’ini ileri 
sürmeyerek davanın esasına yönelik savunmalarda bulunmuş,daha sonra 27.11.2006 tarihli 
dilekçesiyle ıslah yoluna başvurmuş ve ıslah dilekçesinde zamanaşımı savunmasında bulunmuş, 
davacı taraf ise bu usuli işleme 12.12.2006 havale tarihli dilekçesiyle karşı çıkmıştır.  
  HUMK.nun 83. ve devamı maddelerine göre davalının da usule ilişkin olarak yapmış olduğu 
muameleyi tamamen ıslah edebilme hakkı vardır. Ancak genel usul kurallarına göre ıslah yoluyla da 
olsa kazanılmış haklar ortadan kaldırılamaz. Esasen davalının yapmış olduğu işlem HUMK.nun 
83.maddesine uygun bir ıslah da değildir. Çünkü ıslahla ancak usule ilişkin bir işlemin düzeltilmesi 
amaçlanabilir.  
  Somut olayda davalının bu istemi usule ilişkin olmayıp, buradaki amacı savunmanın 
niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece cevap dilekçesinde ileri sürülmesi unutulmuş 
bulunan zaman aşımı def’ini eklemek suretiyle savunmayı genişletip davanın bu nedenle reddini 
sağlamak ve böylece davacı yararına oluşmuş bulunan kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaktır. Buna 
usulen olanak yoktur. Bu doğrudan doğruya savunmanın genişletilmesi olup, kazanılmış hakkı ortadan 
kaldırmaya yönelik bir davranıştır.  
  Davacı genişletilen savunmaya açıkça karşı çıktığına ve HUMK.nun 202.maddesi hükmünce 
davalı cevap dilekçesini hasmına tebliğ ettirdikten sonra onun izni olmaksızın savunma nedenlerini 
genişletemeyeceğine göre davalının sonradan ileri sürdüğü zamanaşımı def’inin reddi gerekir. ( Bkz. 
Yargıtay 4. HUKUK Dairesinin 30.09.2002 T. 5913-10502, Yargıtay 4 Hukuk Dairesi 02.05.1979 T. 
1979/2180-5796 K. sayılı Kararları )  
  Kaldı ki somut olayda yukarıda ayrıntılarıyla açıklandığı üzere davanın esasına girildikten ve 
taraf delilleri toplanıldıktan sonra zamanında kullanılması gereken bir hakkın bu aşamadan sonra 
kullanılmış olması somut olay adaleti yönünden M.K.nun 2.maddesinde öngörülen dürüst davranma 
ilkesine aykırıdır. ( Yargıtay 11. HUKUK Dairesi 28.05.2004 T. 2003/11314 E. 2004/6003 Karar 
sayılı Kararı )  
  Bu durumda mahkemece davalı tarafın zamanaşımı def’inin reddi ile davanın esasına 
girilerek yapılacak yargılama sonucunda uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, somut 
olaya uygun düşmeyen gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir. 
19.HD.24.11.2008,  E.2007/6175 - K.2008/11388 

    
  Davalı, süresinde verilmeyen cevap dilekçesini, süresinde verilmiş hale getirmek için 
ıslah yolunu kullanamaz; kullanmış olması da hukuki sonuç doğurmaz. 

 (1086/m.83,195)   
  Davalı, kanuni süresinden sonra verdiği cevap dilekçesinde istemin zamanaşımı nedeniyle 
reddini dilemiş, daha sonra cevap dilekçesini ıslah ederek, bu ıslah edilen cevap dilekçesinde de 
zamanaşımı defini yineleyerek davanın reddini savunmuştur. 
  Mahkemece, zamanaşımı nedeniyle dayanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı 
tarafından temyiz edilmiştir. 
  Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul işleminin, karşı tarafın oluruna bağlı 
olmaksızın tamamen veya kısmen düzeltilmesi olarak tanımlanabilir.Bu tanımlamadan sonra hemen 
belirtmek gerekir ki, bir davada cevap dilekçesinin verilmesi de bir usuli işlemdir. Davalı, cevap 
dilekçesinde ileri sürmediği bir savunmayı özellikle zamanaşımı defini cevap dilekçesini ıslah ederek 
ıslah edilmiş bu cevap dilekçesiyle ileri sürebilir. Ancak davalının bu nitelikte bir ıslah işlemini 
yapabilmesi, herşeyden evvel daha önce süresinde verilmiş bir cevap dilekçesinin varlığını gerektirir. 
Somut olayda, davalı davaya yasal cevap süresi içinde cevap vermemiş, esasen bu dilekçede ileri 
sürülen zamanaşımı defi de davacının savunmasının genişletilmesi itirazı ile karşılaşmıştır. Bu 
durumda, davalı ıslah yoluyla süresinde verilmeyen cevap dilekçesini, süresinde verilmiş hale 
getirmek için ıslah yolunu kullanmış olması da hukuki sonuç doğurmaz. 
  Mahkemece, davalının zamanaşımı defi reddedilip işin esâsına gidile ek sonucuna uygun bir 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozma nedenidir.  
13.HD.01.12.2000,  E.2000/9903 - K.2000/10802 
 
  Cevap layihasında unutulan zamanaşımı savunmasının “ıslah” yoluyla ileri sürülmesi 
HMUK.83. maddesine uygun bir ıslah değildir. Çünkü ıslah edilmek istenilen, aslında usule 
ilişkin bir işlem olmayıp, bundaki amaç, savunmanın niteliğinde herhangi bir değişiklik 
yapmaksızın sadece cevap dilekçesinde ileri sürülmesi unutulan zamanaşımı definin eklenmesi 
suretiyle savunmayı genişletip davanın bu nedenle reddini sağlamak ve böylece davacı yararına 
oluşmuş bulunan” kazanılmış hakkı” ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak yoktur. 
  Dava haksız eylemden doğma tazminat isteğidir. Davalı cevap dilekçesinde zamanaşımı 
definde bulunmamışken, cevap dilekçesini ıslah ettiğini bildiren ikinci bir dilekçe vermiştir. Davacı 
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vekili savunmanın genişletilmesine karşı çıkarak ıslah yolu ile zamanaşımı definde 
bulunulamayacağını ileri sürmüştür. Ancak mahkemece HMUK.83 ve sonraki maddelerinin 
hükümlerine dayanılarak zamanaşımı  defi kabul edilmiştir. Gerçekten sözü edilen madde hükmünce 
davalının da usule ilişkin olarak yapmış olduğu işlemi tamamen ıslah edebilme hakkı vardır. Ancak 
genel usul kurallarına göre bu biçimde de olsa kazanılmış haklar ıslah ile ortadan kaldırılamaz. 
  Cevap layihasında unutulan zamanaşımı savunmasının ıslah yoluyla ileri sürülmesi, 
HMUK.83. maddesine uygun bir ıslah da değildir. Çünkü ıslah edilmek istenilen, aslında usule ilişkin 
bir işlem olmayıp, bundaki amaç, savunmanın niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece 
cevap dilekçesinde ileri sürülmesi unutulmuş bulunan zamanaşımı definin eklenmesi suretiyle 
savunmayı genişletip davanın bu nedenle reddini sağlamak ve böylece davacı yararına oluşmuş 
bulunan kazanılmış hakkı ortadan kaldırmaktır. Buna usulen imkan yoktur. O halde davacılar 
genişletilen savunmaya karşı çıktıklarına ve HMUK.202. maddesi hükmünce davalı cevap dilekçesini 
hasmına tebliğ ettirdikten sonra, onun muvafakatı olmaksızın savunma nedenlerini 
genişletemeyeceğine göre, davalının sonradan yapmış olduğu zamanaşımı definin reddine karar 
verilmek gerekirken, onun hakkındaki davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş olması, 
usule aykırı olmakla bozmayı gerektirir.  (4.HD.10.05.1983, 4160-5059) 
 
  Davalının, cevap süresinden sonra yaptığı zamanaşımı savunmasına “savunmanın 
genişletilmesine onamı olmadığını” belirterek karşı çıkan davacı yararına “kazanılmış hak” 
oluşur ve bu hak ıslah yoluyla ortadan kaldırılamaz.   
  Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme 
niteliğinden yoksun olmayı ifade eder. Zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu eksik 
borç haline dönüştürür. Borçlar Yasası’nın 140.maddesi gereğince kişisel bir defi olan zamanaşımı 
savunması yasal süresi içinde ileri sürülmediği zaman mahkemece kendiliğinden gözetilemez. Genel 
olarak savunma nedenlerinin ve bu arada zamanaşımı definin, HMUK’nun 195.maddesi gereğince 
esasa cevap süresi içinde bildirilmesi gereklidir. Süre geçtikten sonra ileri sürülebilmesi, başka bir 
deyişle, savunmanın genişletilmesi, bazı koşulların bulunmasına bağlıdır. (HMUK.202/2) Davacı taraf 
“savunmanın genişletilmesine” karşı çıkarsa mahkeme, süresinde ileri sürülmeyen zamanaşımı 
savunmasına değer veremez.  
  Somut olayda, davalının süre geçtikten sonra ileri sürdüğü zamanaşımı savunmasına davacı 
karşı çıkmış ve süresinde ileri sürülmeyen zamanaşımı defini kabul etmediğini bildirmiştir. Davacının 
karşı çıkma iradesini bu şekilde açıklamasından sonra artık ıslah dilekçesinden söz edilerek 
zamanaşımı savunmasına değer verilemez.  
  Yerel mahkemece açıklanan yönler gözetilerek, davalının zamanaşımı defi reddedilip işin 
esası incelenerek varılacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan yazılı 
gerekçeyle, istemin zamanaşımı nedeniyle reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden 
kararın bozulması gerekmiştir. 
  4.HD.14.12.2009,  E.2009/13771 - K.2009/14125       
 
  Cevap dilekçesi usule ilişkin bir işlem olup, sürenin geçirilmesi durumunda 
başvurulacak yol “ıslah” değil “eski hale getirme”dir. Cevap dilekçesinin  süre yönünden ıslahı 
diye yasada bir hüküm yoktur ve usule uygun değildir. Bu yolla kazanılmış haklar ortadan 
kaldırılamaz. Çünkü ıslah edilmek istenilen aslında usule ilişkin bir işlem olmayıp, cevap 
dilekçesinde unutulan zamanaşımı savunmasının eklenmesi suretiyle savunmanın genişletilip 
davanın bu nedenle  reddini sağlamak ve böylece davacı yararına oluşmuş bulunan “kazanılmış 
hakkı” ortadan kaldırmaktır. Buna usulen olanak yoktur.    
  Dava haksız eylemden doğan bakiye zararın ödetilmesi isteğidir. Davalı on günlük süre 
geçtikten sonra vermiş bulunduğu cevap dilekçesinde zamanaşımı definde bulunmuştur. Davacılar, 
bu defi cevap süresi içinde yapılmadığından savunmanın genişletilmesine muvafakat etmediklerini 
açıklamışlardır. Bunun üzerine davalı yeni bir dilekçe vererek cevap layihasını süre yönünden  ıslah 
ettiğini bildirmiş ve mahkemece dava dilekçesinde cevap süresi gösterilmemiş olması karşısında 
davalının ilk oturuma kadar zamanaşımı definde bulunmaya hakkı olduğundan ve ıslah talebinde de 
bulunduğundan zamanaşımı yönünden davanın reddine karar vermiştir. 
  HMUK. 179. md.si hükmüne göre dava dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri de 
karşı tarafın hangi sürede cevap vereceğidir. Ancak m.195 ‘de davalının esas hakkındaki cevabını on 
gün veya hakim tarafından bir süre tayin edilmiş ise o süre içinde bildirmek  zorunda olduğu yolunda 
bir hüküm vardır. Bu hüküm karşısında eğer hakim tarafından ayrıca bir süre tayin edilmemişse dava 
dilekçesinde cevap süresi gösterilmemiş olsa bile on gün içinde cevabın bildirilmesi gerekmektedir. O 
halde mahkemenin dava dilekçesinde cevap süresinin gösterilmemiş olmasından ötürü ilk oturuma 
kadar zamanaşımı definde bulunabileceğine dair kabulü yasal dayanaktan yoksundur. 
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  Islah talebine gelince: HMUK. 83. md.si hükmüne göre iki taraftan her biri usule ilişkin 
olarak yaptığı işlemleri tamamen veya kısmen ıslah edebilir. Aynı kanunun 87. maddesi hükmüne göre 
ise ıslah talebinin doğurduğu sonuç teşmil edilen noktadan itibaren usule ilişkin bilcümle 
muamelelerin yapılmamış sayılmasıdır. İnceleme konusu olan bu davada davalının yapmış olduğu 
usule ilişkin işlem davaya cevap vermekten ibarettir. Bu işlemin ıslah edilmesinin istenilmesi halinde 
doğacak sonuç, önceki cevap dilekçesinin verilmemiş sayılması ve yeni bir cevap süresinde 
olmayacaktır. Usule ilişkin bir sürenin geçirilmesi halinde, bu sürenin geçirilmemiş sayılması için 
başvurulacak yol ıslah değil, eski hale getirmedir. HMUK.166. md.si hükmüne göre, bu kanunun 
veya hakimin belirlediği kesin sürenin geçmesiyle düşmüş olan hak,  hali sabıka irca edilebilir. Bu  
yolda ileri sürülecek talebin kabulü halinde düşmüş olan hak avdet etmiş olur. Ancak inceleme konusu 
olan bu olayda eski hale getirme isteğinde bulunulmamış, sadece kanunda olmayan cevap dilekçesinin 
süre yönünden ıslahı diye bir deyim kullanılarak cevabın on günlük süre içinde verilmiş bulunduğunun 
kabulü istenmiştir. Bu şekilde ileri sürülen istek hiçbir yönü ile usule uygun değildir. 
  Davalının bu isteği “cevabın ıslahı” olarak kabul edilse bile sonuç değişmez. Dairemiz 
2.5.1979 gün 1979/2190 E. 1979/5796 K. sayılı kararında davalının usule ilişkin olarak yaptığı 
muameleyi tamamen ıslah edebilme hakkı veren genel usul kurallarına göre, bu biçimde de olsa 
kazanılmış haklar ıslah ile ortadan kaldırılamayacağı, esasen onun yaptığı işlemin yasa hükmüne 
uygun bir ıslah olmadığı, çünkü ıslah edilmek istenilen aslında usule ilişkin bir işlem olmayıp 
bundaki amacın savunmanın niteliğinde herhangi bir değişiklik yapmaksızın sadece cevap 
dilekçesinde ileri sürülmesi unutulmuş olan zamanaşımı definin  eklenmesi suretiyle savunma 
genişletilip davanın bu nedenle reddini sağlamak ve böylece davacı yararına doğmuş bulunan 
kazanılmış hakkı ortadan kaldırmak olduğu ve buna da usulen cevaz bulunmadığı içtihat edilmiştir. 
  O halde zamanaşımı definin reddine karar verilmesi gerekirken, davanın zamanaşımı 
yönünden reddine karar verilmiş olması usule aykırıdır.  
  (4.HD.11.01.1988,  5186-8535)  (ABD.1989/2-371) 
 
  Davalı yanca cevap dilekçesinde ileri sürülmeyen zamanaşımı definin, sonradan verilen 
bir dilekçe ile öne sürülmesinin düzeltim (ıslah) olarak kabulü düşünülemez.  
  Dava, taşınmaz mala elatmanın önlenmesi ve ecrimisil istemidir. Mahkemece, davalı tarafın 
zamanaşımı defi yönünden “ıslah” isteminin kabulü ile beş yıllık ecrimisile hükmedilmiştir. Oysa, 
yargılama sırasında davacı tarafın iddiası ve davalı tarafın savunmalarının niteliğinde bir değişiklik 
olmamıştır. Böyle bir durumda, davalı tarafça cevap dilekçesinde ileri sürülmeyen zamanaşımı definin 
sonradan verilen bir dilekçe ile öne sürülmesi ıslah olarak kabul edilemez. HMUK. 202. maddesi 
3.fıkrası; örneğin, cevap dilekçesinde sözleşmenin varlığını kabul eden davalı tarafın bu cevap 
dilekçesini ıslah etmek suretiyle savunmasını haksız eyleme dayanarak yapması ve bu arada 
zamanaşımı defini de ileri sürmesi halinde uygulanır.  
  O halde, davalı tarafın kabule şayan olmayan sözkonusu ıslah isteminin reddi gerekirken, 
aksine düşüncelerle ıslah isteminin kabulüne karar verilmesi yersizdir.  
  (3.HD.30.11.1987, 2621-11529)   (YKD.1988/6-759) 
 
  Hak düşürücü olan on günlük cevap süresi içinde zamanaşımı def'i ileri sürülmemiş, 
süresinden sonra yapılan zaman aşımı def'ine karşı çıkılmış ise, hakim, esasa girmeden davayı 
red etmekle yükümlüdür.  

 Hakim, süresi içinde zaman aşımı def'i yapılmamış ise davanın esasına girecektir.  
 Olayda davalı süresi geçtikten sonra zaman aşımı def'inde bulunmuştur. O halde, 

ıslahla giderilebilecek usule ilişkin hukuki bir yanlış işlemin varlığından da söz edilemez.  
 Yasal sürelerin ıslahla etkisiz hale getirilmesi de olası değildir. Zira yasal süreler 

tarafların yapması gereken usuli bir işlem değildir.  
 O halde davalı yönünden yapılmamış hükmünde olan zaman aşımı def'inin dikkate 

alınması, işin esasının incelenmemesi doğru bulunmamıştır. 
  (1086 s. HUMK/83, 84, 87, 163-180, 187, 201, 202) 
 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen 

hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.  
 Öncelikle usul hukukunun olayla ilgili temel kavramlarının tanımını yaptıktan sonra kanun 

irdelenmesi olayın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  
 
 Islahın Tanımı:  
1- Öğretideki hakim görüşe göre tanım: Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu bir usul 

işleminin tamamen veya kısmen düzeltmesidir. (Kuru-usul 1974 s. 608; Postacıoğlu-usul s. 453; 
Berkin-usul 145; Bilge/Önem s. 358; Karafakik s. 236; Üstündağ usul s. 454; Yılmaz-ıslah 1982 s. 26) 
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Benimsenen bu tanım Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83. maddesinde anlamını bulan tanıma 
en yakın tanımdır.  

2- Islah iddia ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağını ortadan kaldıran bir 
imkandır. (Üstündağ Medeni Yargılama Hukuku 1989.04.bası S. 454) Dava: Bir başkası tarafından 
(davalı) öznel (subjektif) hakkı zedelenen veya tehlikeye sokulan veya kendisinden haksız bir istekte 
bulunulan kimsenin (davacı) mahkemeden hukuki korunma istemesidir. Mahkemelerin hukuki 
korumayı, en çabuk en adil ve ekonomik koşullarda yerine getirmesini sağlamak üzere usuli kurallar 
düzenlenmiştir. Usul kurallar genellikle emredici kurallardır. Tarafların ve hakimin bu kurallara 
uyması zorunludur. Islahla (usule ilişkin işlemlerden kabul edilen) iddia ve savunmaların 
değiştirilebilmesine usulde yer verilmesi, davaların çabukluğu ve ekonomikliği nedenlerinden 
kaynaklanmaktadır.  

 
  Islahla ilgili Usul kuralları:  
 1- Usule ilişkin işlem tamamen veya kısmen ıslah edebilir. (HUMK.m.83) Tahkikata tabi 
davalarda ıslah tahkikat sona erinceye dek yapılabilir. (HUMK.m.84)  
 2- Islah yapan tarafın, ıslahı götürdüğü tarihe kadar yapılmış olan işlemlerin, yapılmamış 
olmasını sağlar. (HUMK.m.87)  

3- Davalı cevap dilekçesi ile karşılık dava dahil olmak üzere tüm iddia ve savunmalarını ve 
savunma nedenlerini birlikte bildirmek üzere cevap dilekçesini davacıya tebliğ ettirdikten sonra onun 
onayı olmadan savunma nedenlerini genişletemez, değiştiremez.(HUMK.m.202)  

 Islah, bu kuralların (HUMK.m.202/1.02.3) ayrıcasıdır. Öğretide tartışılan konu 
(HUMK.m.202/son) Islahın süreli usul işlemlerini kapsayıp kapsamayacağıdır.  

 Öğretideki bu tartışmaya girmeden önce, davanın açılması sonuçları iddia ve savunmanın ne 
şekilde yapılması gerektiğine ilişkin usul kurallarına değinmekte yarar vardır. Davacı dava dilekçesi 
ile iddiasını ve iddianın dayanağı olan tüm olayları hukuki nedenlerini açıklamak (HUMK.m.179), 
davada dayanacağı delilleri bildirmekle yükümlüdür. (HUMK.m.163-180)  
 
 
 
 
  Dava açılmakla taraflar yönünden oluşan sonuçlar:  

1- Davalının onayı olmadan davacı davasının takipsiz bırakamaz.  
2- Davalının onayı olmadan davacı davasını genişletemez, içeriğini değiştiremez. 
3- Davada feragat ve ıslah bu kuralların ayrıcasıdır. (HUMK.m.185)  
 
 İlk itirazlar ( HUMK.m.187) ilk itirazların ileri sürülme zamanı:  
 İlk itirazlar davalı için cevap için öngörülen on günlük süre (HUMK.m.195) içinde veya 

hakim bir süre belirlemiş ise belirlenen bu süre içinde bildirilmelidir. Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 198. maddesinin ön gördüğü ayrıcalıklardan yararlanma halinde öngörülen süre içinde bir 
itirazın yapılmış olması gerekir. Davalı cevap vermek zorunda değildir. Davayı cevapsız bırakabilir. 
Bu halde uygulama davanın tümüyle red edilmiş olması olarak değerlendirilmektedir. (HUMK.m.201) 
Ancak cevap verilmiş ise cevabın yasal süre içinde yapılmış olması ve davalının dayandığı tüm 
olayları ve yasal dayanaklarını iddia ve savunmalarını kapsaması gerekir. (HUMK.m.201-202)  

 
 Yasanın belirlediği sürelerin hukuki niteliği:  
 Yasanın belirlediği süreler kesindir. Bu süreler içinde yapılması gereken işlem 

yapılmamış ise bu hak sakıt olur. Hakim belirlediği sürenin kesin olduğunu kararlaştırılabilir. Aksi 
halde süreyi geçiren taraf yenisini isteyebilir. (HUMK.m.163)  

 Yasanın belirttiği süreler ve hakimin kesin olarak verdiği süreler ile hakimin verdiği ikinci 
süre hak düşürücü süredir. Bu husus yasada “bu hak sakıt olur”ve “ikinci süreyi kaçıran tarafa 
yeniden süre verilmez.”Sözleriyle açıklanmıştır. (HGK. 7.10.1994 gün 1417/612 sayılı karar) Hak 
düşürücü süreleri hakim tarafların ileri sürmesini beklemeksizin doğrudan dikkate alır. Zira yasa 
koruyucunun hak düşürücü süreyi koymasında kamu yarar egemendir.  

 Hukuki işlemin ıslahla düzeltilmesi, geçerli bir hukuki işlemin varlığını gerektirir. O 
halde dava dilekçesi olmadan davacının, cevap dilekçesi olmadan, davalının ıslah işlemine baş 
vurması mümkün değildir. Hak düşürücü süreye tabi bir dava, süre geçtikten sonra açılmış ise, dava 
koşulu bulunmadığından; dava belirlenen zaman aşımı süresi geçtikten sonra açılmış ise davalının 
yukarıda belirtilen ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 163. maddesi uyarınca, hak düşürüçü 
olan on günlük cevap süresi içinde zaman aşımı def'i ileri sürülmemiş, süresinden sonra yapılan 
zaman aşımı def'ine karşı çıkılmamış ise, hakim, esasa girmeden davayı red etmekle yükümlüdür. 

www.Ta
zm

ina
tH

uk
uk

u.c
om

http://www.TazminatHukuku.com


Hakim, süresi içinde zaman aşımı def'i yapılmamış ise davanın esasına girecektir. Süresinden sonra 
yapılmış olan zaman aşımı def'i hiç yapılmamış gibidir. (2.H.D. 31.03.1995 gün 2932/3861 ve 
12.06.1995 gün 6121/6916 s. kararları) Belirtilen bu kabul şekli, yargının kararlılık kazanmış 
görüşüdür. (15.H.D. 19.12.1975 gün 4013-5019 s. karar) Bu düşünceler çerçevesinde süresi geçtikten 
sonra yapılmış ve karşı çıkılmış bir savunma hiç yapılmamış gibidir. Aynı hukuki sonucu doğurur. 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83. maddesi taraflardan birinin usüle ilişkin işlemini ıslah 
yolu ile düzeltilmesi mümkün kılınmıştır. Davaya cevap verilmemiş, veya verilen cevap verilmemiş 
hükmünde kabul görmüş ise, ortada yapılmış bir işlem olmadığından, o işlemin düzeltilmesi de söz 
konusu edilemez.  

 Zaman aşımı def'i Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 187. maddesinde sayılan ilk 
itirazlardan olmamakla beraber öğreti ve uygulamada zaman aşımı def'inin de on günlük cevap süresi 
içinde yapılması gerektiğinde görüş birliği vardır. O halde cevap süresi içinde yapılmamış olan zaman 
aşımı def'inin dikkate alınması davacının karşı çıkmamış olması ile olasıdır. (HUMK.m.202/2) Diğer 
taraf onay vermemiş ise zaman aşımı def'i yapılmamış gibidir. Dikkate alınmaz. Somut olayda zaman 
aşımı def'i cevap için öngörülen on günlük hak düşürücü süre geçtikten sonra yargılama sırasında 
sözlü olarak yapılmış ve davacı bu def'a süresinde karşı çıkmıştır. O halde yukarıdaki açıklamalar 
gereği zaman aşımı def'i yapılmamış gibidir. Yapılmamış hukuki bir işlemin ıslahla düzeltilmesinin 
düşünülmesi temel hukuk kurallarıyla bağdaşmaz. (Üstündağ, süresinde cevap vermemenin 
müeyyidesi vardır. İstanbul barosu dergisi 1962 sayı 4 sh.34)  

2- Süresinde yapılmayan zaman aşımına karşı çıkılmakla karşı koyan taraf için yasadan 
kaynaklanan kazanılmış hak doğmuş olur. Kazanılmış bir hak ıslahla ortadan kaldırılamaz. Zira 
bir tarafa hak tanınırken, diğer tarafın hakkı ortadan kaldırılmakla Anayasal eşitlik ilkesi 
zedelenmektedir. (Anayasa Md.10)  

3- Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 202/son fıkrası cevap dilekçesini süresi içinde 
verenlere tanınmış bir olanaktır. Süreyi geçirmiş olanlar bu haktan yararlanamaz. (Üstündağ a.g.e. 
sh.35)  

4- Yargının kararlılık kazanan uygulamalarında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 202/son 
fıkrasının zaman aşımı def'inde, uygulanma olanağı bulunmadığı yönündedir. (13.H.D.01.12.2000 gün 
9903-10802 S.K.) Olayımızda davalı süresi geçtikten sonra zamanaşımı def'inde bulunmuştur. O 
halde, ıslahla giderilebilecek usule ilişkin hukuki bir yanlış işlemin varlığından da söz edilemez. Yasal 
sürelerin ıslahla etkisiz hale getirilmesi de olası değildir. Zira yasal süreler tarafların yapması 
gereken usuli bir işlem değildir. O halde davalı yönünden yapılmamış hükmünde olan zaman aşımı 
def'inin dikkate alınması, işin esasının incelenmemesi doğru bulunmamıştır. Hükmün açıklanan 
nedenlerle bozulmasına oyçokluğuyla karar verildi.  

 2.HD.04.06.2001,   E.2001/7431 - K.2001/8660 
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