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Konu : Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndaki Önemli Değişiklikler 

Tarih : 29 Temmuz 2020 

 

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınlanmıştır. Buna göre Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda (“HMK”) yapılan reformist 

nitelikteki değişikliklerin özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur: 

• Duruşmaların Gizliliği: Duruşmaların aleniyeti ilkesine yeni bir istisna getirilmiş ve 

duruşmaların gizli yapılması sebepleri arasına “yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün 

menfaati bulunması” durumu eklenmiştir (HMK 28). 

• Hakimin Reddi: Hakimin, dava konusu uyuşmazlıkta evvelden arabuluculuk veya 

uzlaştırmacılık yapmış olması, hakimin reddi sebebi olmuştur (HMK 36). 

• Kesin Sürenin Geçerliliği: Yargıtay uygulamasına paralel olarak, hakim kesin süre verir 

iken kesin süreye konu olan işlemi ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçları, çok açık bir şekilde 

açıklanmalı ve tutanağa geçirilerek ihtar edilmelidir (HMK 94). 

• Belirsiz Alacağın Belirli Olmasının Sonucu: Belirsiz alacak davalarında, alacağın miktarı 

veya değerinin tam ve kesin olarak belirlendiği andan itibaren talep artırımı için davacıya 2 haftalık 

kesin süre verilecektir. Aksi halde hakim, dava açıldığı andaki dava değeri üzerinden karar verecektir 

(HMK 107). 

• Savunmanın Genişletilmesi: Ön inceleme duruşmasına taraflardan birinin gelmemesi 

durumunda duruşmaya gelmeyen taraf aleyhine iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına 

tanınan istisna kaldırılmıştır. 

• Delil Sunmak İçin Kesin Süre: Ön inceleme duruşması sırasında delil sunulması imkanı 

ortadan kaldırılmıştır. Artık taraflara delillerini sunmaları için ön inceleme duruşmasına ilişkin 

davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilecektir (HMK 139). Ayrıca yapılan işbu 

değişiklikle birlikte artık dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra karşı tarafın açık rızası ve ıslah 

durumları hariç olmak üzere iddia ve savunmanın genişletilemeyeceği ve değiştirilemeyeceği kabul 

edilmiştir.  

• Tek Hakimle Görülen Ticari Dava Sınırı Artırımı: Tek hakimle görülen ve basit yargılama 

usulü uygulan ticari davalarda bakımından dava değeri 500.000,00-TL’ye yükseltilmiştir. 

• Duruşmaya Ses/Görüntü Kaydıyla Katılım: Tarafların, tanığın, bilirkişinin veya uzmanın ses 

ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşmalara katılım şartları kolaylaştırılmıştır (HMK 149). 

• Bilirkişi Raporuna İtiraz: Bilirkişi raporuna itirazda ek süre istenebilmesine mümkün kılınmış 

olup bu hususun talep edilmesi halinde verilecek sürenin tek seferlik ve iki haftayı geçmeyeceği 

düzenlenmiştir (HMK 281). 
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• Hükmün Tamamlanması: Yerel mahkeme kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde 

tarafların mahkemeden hükmün tamamlanması talep edilebilecek hale gelmiştir. Bu tamamlama 

sonucunda oluşan hüküm için de kanun yollarına tabi başvurulabilecektir (305/A). 

• İhtiyati Tedbir Kapsamındaki Düzenlemeler: İhtiyati tedbir kararının kabulü veya reddi 

halinde itiraz üzerine verilen kararlar için istinaf kanun yoluna başvurulabilecektir (HMK 391). 

• İhtiyati tedbire muhalefet durumu detaylandırılarak, muhalefet halinde 6 aya kadar 

disiplin hapsi ile cezalandırılma müessesi öngörülmüştür (HMK 398). 

• Yabancı devlet mahkemeleri veya tahkimde çözülecek uyuşmazlıklarda Türk 

mahkemelerinden istenebilecek ihtiyati tedbir kararları bakımından yetkili Türk mahkemesi ve ihtiyati 

tedbiri tamamlayan merasim konularında düzenlenmeler yapılmıştır.  

• Tüketici Davalarında Arabuluculuk: Tüketici Kanunu’nda yapılan değişiklik ile istisnaları 

olmakla birlikte tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklar için dava şartı olarak arabuluculuk 

getirilmiştir. 

• Sigorta Alacağına Temlik Sınırlaması: Sigorta alacakları, yalnızca tazminat hakkı 

sahibinin kanuni temsilcisine ve/veya birinci derece yakınlarına temlik edilebilecektir. 

 

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim 

bizlere ulaşabilirsiniz. 
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Re : Amendments on Code on Civil Procedure 

Date : 29 July 2020 

 

Amendment on Civil Procedure Code no. 6100 and Certain Other Laws was published in the 

Official Gazette on 28 July 2020 as a part of Judicial Reform Strategy. The summary of reformist 

amendments on the Code on Civil Procedure (“HMK”) are stated below: 

• Confidentiality of the Hearings: A new exception has been introduced to the principle 

of public hearings and “individuals related to the hearing must have superior interests that worth 

protecting” clause has been added to the reasons of confidential hearings (HMK 28). 

• Judicial Disqualification: The judge's previous appointment as a mediator or conciliator 

in the said dispute has been inserted to HMK as one of the reasons for judicial disqualification (HMK 

36). 

• The Validity of Peremptory Term: In parallel with the judicial implementation as a result 

of the Court of Cassation’s precedential decisions, the new amendment for peremptory terms is 

that the subject and the legal consequences of failure to comply with the peremptory term must 

be stated in absolute clarity and included under the minutes and notified to the parties (HMK 94). 

• Limited Deadline for Unquantified Debt to Become Quantified: In cases of unquantified 

debts, judges may grant a limited deadline of 2 weeks to claimants to increase their claims from the 

moment the amount or value of the receivables is determined in full and precise terms. Otherwise, 

the judge will decide on the value of the case at the time the lawsuit was filed (HMK 107). 

• Expansion of Defense: In case one of the parties does not attend the preliminary 

examination hearing, the participating party may no longer extend or amend its claim or defense. 

• Peremptory Term for Submission of Evidence: The evidence submission during the 

preliminary examination hearing has been removed. The parties will now be given a peremptory 

term of two weeks from the notification of the invitation for the preliminary examination hearing to 

present their evidence (HMK139). Furthermore, with this amendment, it is now accepted that the 

claim and defense cannot be extended and amended, except for the explicit consent of the 

opposing party and the cases of reclamation after the exchange of petitions has been completed. 

• Commercial Case Value Threshold Increase with Sole Judge: The case value threshold 

for commercial cases heard by a sole judge and that apply the fast track adjudication procedure 

has been increased to TRY 500,000.00 . 

• Attendance to the Hearing by Audio/Video Recording: The conditions for participation 

in the hearings have been facilitated by the transmission of audio and video of the parties, witness, 

expert, or specialist (HMK 149). 

• Objections to Expert’s Report: It was now possible to request additional time to appeal 

to the expert report for once as a peremptory term of two weeks (HMK 281). 
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• Additional Resolution Request:  Parties may request for the court of first instance to make 

a ruling on any issues that were not resolved in the court of first instance’s first judgment within 1 

month from service of the decision (HMK 305/A). 

• Amendments on Preliminary Injunction: Parties can now appeal the interim rulings on 

objection on acceptance or denial of preliminary injunction rulings (HMK 391). 

• The adjudication procedure has been detailed for persons who fail to comply with 

orders regarding the implementation of preliminary injunctions, or for persons who violate preliminary 

injunctions, which may result in up to 6 months imprisonment (HMK 398). 

• Rules have been introduced for determining the competent Turkish court and the 

supplementary procedure for preliminary injunctions that may be requested from Turkish courts in 

disputes being resolved by foreign courts or arbitration. 

• Mediation in Consumer Cases: Mandatory mediation procedure has been introduced 

as a cause of action for disputes in consumer courts with certain exceptions. 

• Limitation of Assignment of Insurance Indemnity: Insurance claims can only be assigned 

to the legal representative and/or first-degree relatives of the owner of the right to compensation 

with this new amednment. 

 

Should you require any further clarification with this newsletter, please do not hesitate to 

contact us. 
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