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BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNİN (İSTİNAF) KURULUŞ SERÜVENİ
GİRİŞ
Daha önce ilk derece mahkemelerinden verilen kararlar için kanun yolu, temyiz incelemesi
yapan Yargıtay Başkanlığına dosyanın gönderilmesi ile mümkün oluyordu. Yargıtay’ın iş
yükünün azaltılması amacıyla istinaf kanun yolu 6100 sayılı Kanunla hukuk sistemimize
girmiş ancak uygulanması sağlanamamıştır.
İstinaf mahkemeleri kurulurken; ikili yargı denetimi ile âdil yargılanma hakkının
gerçekleştirilmesi, olayın İstinaf Mahkemesinde maddi yönüyle de incelenerek adli hataların
en aza indirilmesi, Yargıtay’ın da asıl işi olan hukuk birliği sağlanması ve içtihat mahkemesi
özelliğine sahip olması amaçlanmaktadır.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda (HMK) “Kanun Yolları” başlığı ile Sekizinci
kısımda İstinaf ve Temyiz yer almaktadır. 341 ila 360. maddeler arasında İstinaf Kanun Yolu
ve 361 ila 373. maddeler arasında Temyiz Kanun Yolu düzenlenmiştir. Yargıtay ve
Danıştay’ın iş yükünün azalması, davaların daha hızlı biçimde kesin karara bağlanması
amacıyla Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş
Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 26.09.2004 tarihli olmasına ve 01.06.2005 tarihinde
yürürlüğe girmesine rağmen bugüne kadar kurulup işlevlerini yerine getirememişlerdir.
HMK.nun Geçici 3. Maddesinde; “Bölge Adliye Mahkemelerinin 26.09.2004 tarihli ve 5235
sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev
ve Yetkileri Hakkında Kanunun Geçici 2. maddesi uyarınca Resmi Gazetede ilan edilecek
göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun
temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” şeklinde
düzenleme yer almaktadır.
5235 sayılı Kanunun 25. maddesine göre; “Bölge adliye mahkemeleri, bölgelerin coğrafi
durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde, Hâkimler ve Savcılar
Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığınca kurulur. Bölge adliye
mahkemelerinin yargı çevrelerinin belirlenmesine, değiştirilmesine veya bu mahkemelerin
kaldırılmasına Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek
Kurulunca karar verilir. Birinci ve ikinci fıkra gereğince alınacak kararlar, Resmî
Gazetede yayımlanır.”
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Adalet Bakanlığının 07.11.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararları uyarınca esasen
kağıt üzerinde kurulmuş olan Bölge Adliye Mahkemeleri 20.07.2016 tarihi itibariyle faaliyete
geçecek ve Bölge İdare Mahkemelerinin görev tanımı değişecek ve Türk Yargı Sisteminde
yeni bir dönem başlayacaktır.
Adalet Bakanlığının verdiği kararlara göre; bölgelerin coğrafi durumu ve iş hacmine göre
belirlenen bu illerde kurulan Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri, bu ilin ve ilk derece
mahkemelerine ilaveten kendi bölgelerinde yer alan diğer illerde yer alan ilk derece
mahkemelerinin verdiği kararların da denetim merci olacaktır.
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 07.06.2011 tarihli kararıyla 5235 sayılı
Kanunun 25. maddesi uyarınca HSYK’nun olumlu görüşü alınarak Adalet Bakanlığı
tarafından 15 Bölge Adliye Mahkemesi kurulduğunu ve bunların yargı çevrelerinin HSYK
tarafından belirlendiğini duyurmuştur.
Sonrasında alınan kararla; Bölge Adliye Mahkemelerinin ilk etapta 7 merkezde faaliyete
geçirilmesine karar verildi. Her bir bölge için daire sayısının artırılması suretiyle
Yargıtay'daki ihtisaslaşmaya benzer bir şekilde ihtisas daireleri oluşturularak uygulama
birliğinin temin edilebileceği ve bu şekilde içtihat farklılıklarının azaltılarak ihtisaslaşmada
etkinlik ve verimliliğin sağlanabileceği gerekçesiyle bazı yer Bölge Adliye Mahkemelerinin
yargı alanlarının yeniden belirlenmesinin uygun olacağına yönelik de karar alınmıştır.
Bölge Adliye Mahkemeleri yargı çevreleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin;
Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta, Mersin
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin;
Ankara, Aksaray, Bartın, Bolu,Çankırı,Düzce, Eskişehir, Kırıkkale,Karaman,
Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas,Yozgat, Zonguldak,
Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin;
Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane,
Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Tunceli, Van
Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin;
Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ,Gaziantep, Hatay,Kahramanmaraş, Kilis, Mala
tya, Mardin, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak,
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin;
Bilecik, Bursa, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova,
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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin;
Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Kütahya,Manisa, Muğla, Uşak,
Samsun Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin;
Amasya,Çorum, Giresun, Ordu, Rize,Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon
illerinin mülki hudutlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine karar verildi.
İstinaf Mahkemelerinin çalışmaya başlaması ile hukuk Sistemimizde nasıl değişiklikler
olacağını daha geniş şekilde izah etmeye çalışalım.
İSTİNAF
İstinaf yasa yolu, ilk derece mahkemesi ile temyiz incelemesi arasında, ikinci derece bir
denetim mekanizması ve kanun yoludur. İstinaf yasa yolunun uygulanması durumunda, ilk
derece mahkemesi kararından sonra, karar önce istinaf denetimine tâbi tutulacak, istinaf
denetiminden sonra temyiz yolu açıksa temyize başvurulabilecektir.
İstinafta, belirli bölgelerde teşkilâtlanacak olan bölge adliye mahkemeleri, istinaf incelemesini
yapacaklardır.
A- HUKUK YARGILAMASINDA İSTİNAF VE TEMYİZ
A.1. İSTİNAF YASA YOLU
İstinaf yasa yoluna başvurulabilen kararlar
HMK.nun 341. maddesinde düzenlenmiştir.
1- İlk derece mahkemelerinden verilen nihai kararlar ile ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz
taleplerinin reddi ve bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilecek kararlara karşı
istinaf yoluna başvurulabilir.
2- Miktar veya değeri bin beş yüz Türk Lirasını geçmeyen malvarlığı davalarına ilişkin
kararlar kesindir.
3- Alacağın bir kısmının dava edilmiş olması durumunda bin beş yüz Türk Liralık kesinlik
sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
4- Alacağın tamamının dava edilmiş olması durumunda, kararda asıl talebinin kabul
edilmeyen bölümü bin beş yüz Türk Lirasını geçmeyen taraf, istinaf yoluna başvuramaz.
5- İlk derece mahkemelerinin diğer kanunlarda temyiz edilebileceği veya
haklarında Yargıtay’a başvurulabileceği belirtilmiş olup da bölge adliye mahkemelerinin
görev alanına giren dava ve işlere ilişkin nihai kararlarına karşı, bölge adliye mahkemelerine
başvurulabilir.
Başvuru süresi
İstinaf yoluna başvuru süresi iki haftadır. Bu süre, ilamın usulen taraflardan her birine
tebliğiyle işlemeye başlar. İstinaf yoluna başvuru süresine ilişkin özel kanun hükümleri
saklıdır.
İncelemenin kapsamı
İnceleme, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılır.
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Ancak, bölge adliye mahkemesi kamu düzenine aykırılık gördüğü takdirde bunu resen gözetir.
Yapılamayacak işlemler
1- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinde karşı dava açılamaz, davaya müdahale
talebinde bulunulamaz, davanın ıslahı ve 166 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü saklı kalmak
üzere davaların birleştirilmesi istenemez, bölge adliye mahkemesince resen göz önünde
tutulacaklar dışında, ilk derece mahkemesinde ileri sürülmeyen iddia ve savunmalar
dinlenemez, yeni delillere dayanılamaz.
2- Bölge adliye mahkemeleri için yetki sözleşmesi yapılamaz.
3- İlk derece mahkemesinde usulüne uygun olarak gösterildiği hâlde incelenmeden reddedilen
veya mücbir bir sebeple gösterilmesine olanak bulunmayan deliller bölge adliye
mahkemesince incelenebilir.
İstinaftan verilen kararların bir kısmı kesin olduğundan bu kararlar bakımından temyiz yoluna
gidilemeyecektir.
A.2. TEMYİZ YASA YOLU
Temyiz edilebilen kararlar
1- Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem
kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde
temyiz yoluna başvurulabilir.
2- Davada haklı çıkmış olan taraf da hukuki yararı bulunmak şartıyla temyiz yoluna
başvurabilir.”
Temyiz edilemeyen kararlar
1- Bölge adliye mahkemelerinin aşağıdaki kararları hakkında temyiz yoluna başvurulamaz:
a) Miktar veya değeri yirmi beş bin Türk Lirasını (bu tutar dâhil) geçmeyen davalara
ilişkin kararlar.
b) 4 üncü maddede gösterilen davalar ile (23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti
Kanunundan doğup taşınmazın aynına ilişkin olan davalar hariç) özel kanunlarda sulh hukuk
mahkemesinin görevine girdiği belirtilen davalarla ilgili kararlar.
c) Yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemeleri arasındaki yetki ve görev
uyuşmazlıklarını çözmek için verilen kararlar ile merci tayinine ilişkin kararlar.
ç) Çekişmesiz yargı işlerinde verilen kararlar.
d) Soy bağına ilişkin sonuçlar doğuran davalar hariç olmak üzere, nüfus kayıtlarının
düzeltilmesine ilişkin davalarla ilgili kararlar.
e) Yargı çevresi içindeki ilk derece mahkemeleri hâkimlerinin davayı görmeye hukuki veya
fiilî engellerinin çıkması hâlinde, davanın o yargı çevresi içindeki başka bir mahkemeye
nakline ilişkin kararlar.
f) Geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar.
2- Birinci fıkranın (a) bendindeki kararlarda alacağın bir kısmının dava edilmiş olması
durumunda, yirmi beş bin Türk Liralık kesinlik sınırı alacağın tamamına göre belirlenir.
Alacağın tamamının dava edilmiş olması hâlinde, kararda asıl talebinin kabul edilmeyen
bölümü yirmi beş bin Türk Lirasını geçmeyen tarafın temyiz hakkı yoktur. Ancak, karşı taraf
temyiz yoluna başvurduğu takdirde, diğer taraf da düzenleyeceği cevap dilekçesiyle kararı
temyiz edebilir.
B- CEZA YARGILAMASINDA İSTİNAF VE TEMYİZ
B.1. İSTİNAF YASA YOLU
İstinaf yoluna başvurulabilecek kararlar ve istisnaları
CMK.nun 272. maddesi ve devamında düzenlenmiştir.
İlk derece mahkemelerinden verilen hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulabilir.
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Ancak, onbeş yıl ve daha fazla hapis cezalarına ilişkin hükümler, bölge adliye
mahkemesince re'sen incelenir.
Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan
mahkeme kararlarına karşı da hükümle birlikte istinaf yoluna başvurulabilir.
Ancak;
Hapis cezasından çevrilen adlî para cezaları hariç olmak üzere, sonuç olarak belirlenen üç bin
Türk Lirası dâhil adlî para cezasına mahkûmiyet hükümlerine,
Üst sınırı beş yüz günü geçmeyen adlî para cezasını gerektiren suçlardan beraat hükümlerine,
kanunlarda kesin olduğu yazılı bulunan hükümlere karşı istinaf yoluna başvurulamaz.
İstinaf istemi ve süresi
İstinaf istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye bir
dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan
tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu sanık hakkında CMK 263 üncü
madde hükmü saklıdır.
Hüküm, istinaf yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda açıklanmışsa, süre tebliğ
tarihinden başlar
Ağır ceza mahkemelerinde bulunan Cumhuriyet savcıları, mahkemelerinin yargı çevresi
içerisindeki asliye mahkemelerinin hükümlerine karşı, kararın o yer Cumhuriyet
Başsavcılığına geliş tarihinden itibaren yedi gün içinde istinaf yoluna başvurabilirler.
Sanık ve bu Kanuna göre katılan sıfatını almış olanlar ile katılma isteği karara bağlanmamış,
reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanların dilekçe
veya beyanında, başvuruya ilişkin nedenlerin gösterilmemesi inceleme yapılmasına engel
olmaz.
Cumhuriyet savcısı, istinaf yoluna başvurma nedenlerini gerekçeleriyle birlikte yazılı
isteminde açıkça gösterir. Bu istem ilgililere tebliğ edilir. İlgililer, tebliğ tarihinden itibaren
yedi gün içinde bu husustaki cevaplarını bildirebilirler.
Süresi içinde yapılan istinaf başvurusu, hükmün kesinleşmesini engeller. Hüküm, istinaf
yoluna başvuran Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklanmamışsa,
hükme karşı istinaf yoluna başvurulduğunun mahkemece öğrenilmesinden itibaren gerekçe,
yedi gün içinde tebliğ edilir. İstinaf istemi, kanunî sürenin geçmesinden sonra veya aleyhine
istinaf yoluna başvurulamayacak bir hükme karşı yapılmışsa ya da istinaf yoluna başvuranın
buna hakkı yoksa, hükmü veren mahkeme bir kararla dilekçeyi reddeder.
İstinaf başvurusunda bulunan Cumhuriyet savcısı veya ilgililer, ret kararının kendilerine
tebliğinden itibaren yedi gün içinde bölge adliye mahkemesinden bu hususta bir karar
vermesini isteyebilirler. Bu takdirde dosya bölge adliye mahkemesine gönderilir. Ancak, bu
nedenle hükmün infazı ertelenemez.
İstinaf incelemesi
Dava dosyası, bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına geldiğinde incelenerek,
varsa tebligat eksikliklerinin giderilmesi sağlandıktan ve sunulması gereken belge ve deliller
de eklendikten sonra, yazılı düşünceyi içeren bir tebliğname ile birlikte bölge adliye
mahkemesi ceza dairesine verilir. Bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığınca
düzenlenen tebliğname ilgililere de tebliğ olunur. Sonunda bölge adliye mahkemesi,
Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğnamesini, dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan
delilleri inceledikten sonra;
a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın
bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından
değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine,
b) İlk derece mahkemesinin kararında bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde
hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü
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bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk
derece mahkemesine gönderilmesine,
c) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra (…) davanın yeniden görülmesine ve
duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına, Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi
istinaf başvurusunu esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden
hüküm kurar.
Bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnilemez ve bunlara karşı herhangi bir kanun
yoluna gidilemez. İtiraz ve temyize ilişkin hükümler saklıdır.

B.2. TEMYİZ YASA YOLU
CMK 286.ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.
Temyiz edilebilen kararlar ve istisnaları
Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma dışında kalan hükümleri temyiz edilebilir.
Ancak;
a) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezaları ile miktarı ne olursa
olsun adlî para cezalarına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine dair bölge adliye
mahkemesi kararları,
b) İlk derece mahkemelerinden verilen beş yıl veya daha az hapis cezalarını artırmayan bölge
adliye mahkemesi kararları,
c) İlk derece mahkemelerinin görevine giren ve kanunda üst sınırı iki yıla kadar (iki yıl dâhil)
hapis cezasını gerektiren suçlar ve bunlara bağlı adli para cezalarına ilişkin her türlü bölge
adliye mahkemesi kararları,
d) Adlî para cezasını gerektiren suçlarda ilk derece mahkemelerinden verilen hükümlere
ilişkin her türlü bölge adliye mahkemesi kararları,
e) Sadece eşya veya kazanç müsaderesine veya bunlara yer olmadığına ilişkin ilk derece
mahkemesi kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararları,
f) On yıl veya daha az hapis cezasını veya adlî para cezasını gerektiren suçlardan, ilk derece
mahkemesince verilen beraat kararları ile ilgili olarak istinaf başvurusunun esastan reddine
dair kararları,
g) Davanın düşmesine, ceza verilmesine yer olmadığına, güvenlik tedbirine ilişkin ilk derece
mahkemesi kararları ile ilgili olarak bölge adliye mahkemesince verilen bu tür kararlar veya
istinaf başvurusunun esastan reddine dair kararlar,
h) Yukarıdaki bentlerde yer alan sınırlar içinde kalmak koşuluyla aynı hükümde, cezalardan
ve kararlardan birden fazlasını içeren bölge adliye mahkemesi kararları, temyiz edilemez.
Hükümden önce verilip hükme esas teşkil eden veya başkaca kanun yolu öngörülmemiş olan
mahkeme kararları da hükümle beraber temyiz olunabilir.
Temyiz nedenleri
Temyiz, ancak hükmün hukuka aykırı olması nedenine dayanır. Bir hukuk kuralının
uygulanmaması veya yanlış uygulanması hukuka aykırılıktır.
Hukuka kesin aykırılık hâlleri
(1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka
kesin aykırılık var sayılır:
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.
b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması.
c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu
hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin
hükme katılması.
d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi.
e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer
kişilerin yokluğunda duruşma yapılması.
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f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi.
g) Hükmün gerekçe içermemesi.
h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış
olması.
i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması.
Sanığın yararına olan hukuk kurallarına aykırılık, sanık aleyhine hükmün bozdurulması için
Cumhuriyet savcısına bir hak vermez.
Temyiz istemi ve süresi
Temyiz istemi, hükmün açıklanmasından itibaren yedi gün içinde hükmü veren mahkemeye
bir dilekçe verilmesi veya zabıt kâtibine bir beyanda bulunulması suretiyle yapılır; beyan
tutanağa geçirilir ve tutanak hâkime onaylattırılır. Tutuklu bulunan sanık hakkındaki
hükümler saklıdır. Hüküm, temyiz yoluna başvurma hakkı olanların yokluğunda
açıklanmışsa, süre tebliğ tarihinden başlar.
Temyiz incelemesinde Yargıtay, kural olarak sadece kararın hukuka uygun verilip
verilmediğini denetler, yani hukukî bir denetim yapar. Yargıtay temyiz başvurusu üzerine
kendisi maddi inceleme yapamaz. Oysa istinafta, ilgili bölge adliye mahkemesi, temyiz
incelemesinden farklı olarak, kararın hem hukukî hem de maddî yönden incelemesini yaparak
mahkeme kararının doğru olup olmadığını inceler. Ayrıca, bölge adliye mahkemesi belirli
durumlarda yeni bir yargılama yaparak yeniden karar verebilecektir. Temyiz incelemesinde
ise, sadece hukukî denetimle sınırlı bir inceleme söz konusu olmakta, karar hukuken doğru
bulunmadığında yeni bir yargılama yapılmamakta, sadece bozularak tekrar mahkemesine geri
gönderilmektedir.
SONUÇ
İstinaf kanun yolu ile ilk derece mahkemesi kararlarına karşı, iki dereceli bir kontrol
mekanizması oluşturulacaktır. Bir kararın iki ayrı üst yargı organınca denetlenmesi, daha
sağlıklı ve doğru karar verilmesine imkan sağlayacaktır. Ayrıca, istinaf aşamasında sadece
denetimle yetinilmeyip aynı zamanda gerektiğinde yeniden yargılama yapılması imkânının
olması, kararların daha sağlıklı verilmesini mümkün kılacaktır.
Ancak, en azından yakın bir gelecekte hızlı bir yargılama olmayacağı ve İstinaf Mahkemeleri
çalışmaya başladığında bugün ki duruma göre; Yargıtay’ın elinde olan davaların temyiz
aşamasını sonuçlandıracak ve istinafa devredemeyecek olması nedeniyle İstinaf
Mahkemelerinin amacına ulaşmasının zaman alacağı düşüncesini ifade etmek isteriz.
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