
 

 

 

İSTİNAF BAŞVURUSUNDA SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ* 

 

 

……1…..BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (…2) CEZA DAİRESİ BAŞKANLIĞINA3 
Gönderilmek Üzere 

.…..4…… (…5) …6… (MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA)7 

 

DOSYA NO    :    Esas no: ………8……. 

SANIK  :      ………9…….  

MÜDAFİİ/VEKİLİ :      .……10…….. 

KONU     :  Gerekçeli karar tarafımıza tebliğ edildiğinde başlayacak 
süresi içinde bir istinaf başvuru dilekçesi verebilmemiz için süre tutumu13 ve nihayetinde de 
istinaf merciince, başvurumuzun aşağıda belirtilen şekilde kabulü talebidir.  

KARARIN TEBLİĞ TARİHİ  :  …11….. 

 
                                                           
*   E-Posta: iletisim@hukukiyaklasim.com  

Kapsamlı açıklama: 1-) Bu dilekçe örneğinin daha iyi anlaşılması için, https://www.hukukiyaklasim.com/makaleler/yargilama-
hukukunda-sure-tutum-dilekceleri/ adresindeki “Yargılama hukukunda süre tutum dilekçeleri adlı yazıya bakılabilir.  

2-) Bu örnek dilekçe şablonu ve verilen bilgiler sadece kanaatlerimizi içermektedir ve her hakkı saklıdır. İzin almadan iktibas olu-
namaz ve yayınlanamaz. İzin alındığında da usulüne uygun atıf yapılarak iktibas edilebilir ya da yayınlanabilir. Bu sitenin yasal uyarı 
bölümüne de bakmanızı öneriye değer görmekteyiz. 

3-) Bu dilekçe örneği; istinafta sunulması gereken “süre tutum talepli” dilekçe örneğidir.  Ceza davasında istinaf istemi, hükmün açık-
lanmasından itibaren yedi gün içinde, hükmü veren mahkemeye yapılabilir.  7 günlük süre yerel mahkemenin kararının tebellüğ tari-
hinden itibaren, gerekçeli kararın öğrenilmesine kadar beklendiğinde de süre bitmiş olabilecektir.  

Aslında gerekçeli karar olmadan hak arama hürriyeti tam olarak kullanılamaz. Anayasa Mahkemesi 2. Bölümünün 20/3/2014 
tarihli ve (kişisel başvuru: ) 2012/1034 sayılı karar kararına göre: hükme ilişkin tüm hususların gerekçesi ile birlikte tefhim edilmediği 
hallerde gerekçeli kararın taraflara tebliği zorunludur. Örneğin: Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 13.03.20212 tarihli ve esas: 2011/1-  
391 karar: 2012/91 sayılı kararı ve benzer kararları, itiraz süresinin gerekçeli kararın tefhimi veya tebliğinden sonra başlaya-
cağına hükmetmiştir. Keza, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 10.11.2015 tarihli ve esas.; 2015/13670 karar.: 2015/19965 sayılı kararı 
da; temyiz için sürenin belirlenmesinde gerekçeli kararın tefhimi ya da tebliği tarihinin esas alınacağını belirtmiştir. Bunlar-
dan, “kanun yolu süreleri”nin başlangıcında kararın değil; gerekçeli kararın tebliğinin esas alınacağı sonucuna varılabilecektir.  

Bu nedenle süre tutum dilekçesi vermeden bile, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapılacak istinaf başvu-
rusu; bizce, süre tutum dilekçesi yok diye reddedilmemelidir. Nitekim hukuk davalarında, genellikle, yerel mahkemelerin nihai 
kararlarından istinaf başvurusunun, mahkemenin gerekçeli kararının tebliği esas alınarak başlayacak süreye göre ve yasal süre 
içinde yapılacağı hususu yer almaktadır.  

Ancak, genel olarak ve bilhassa mahkeme kararlarında böyle bir içerik yok iken istinaf başvurusu için süre tutum dilekçesi vermeden 
gerekçeli kararı beklemek, sadece paylaşıma açtığımız bir “kanaat”tir. Bu sebeple; 

“Tedbirli olmak” açısından, genelde uygulanagelen usûl takip edilmeli ve kısa karar yüze açıklandıktan ya da tebellüğ edildikten son-
ra, istinaf başvuru süresi (olan ilk 7 gün) içinde süre tutum dilekçesi verilerek; gerekçeli kararı beklemek yoluna gidilmelidir. Mahke-
menin gerekçeli kararının öğrenilmesinden ya da tebellüğ edilmesinden sonra da ayrıca, bu süre tutum dilekçesi ile ilgisi 
kurularak gerekçeli istinaf talebi yapılmalıdır.  

Süre tutum talebi, temyizde daha belirgindir: 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 25.03.2019 tarihli ve esas: 2018/7210, karar: 2019/2004kararında da belirtildiği üzere, temyiz edilen 
kararın gerekçesi bölge adliye mahkemesince 7 gün içinde tebliğ edilmelidir. Temyiz eden bu kararı tebellüğ ettiğinde 7 gün içinde 
temyiz nedenlerini belirten ek dilekçe verebilecektir. Ama yine de gerekçeli karardan sonra verilecek ek dilekçe için, süreyi tutmak 
gibi bir talepte bulunmak gereklidir. 

https://www.hukukiyaklasim.com/makaleler/yargilama-hukukunda-sure-tutum-dilekceleri/
https://www.hukukiyaklasim.com/makaleler/yargilama-hukukunda-sure-tutum-dilekceleri/
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TALEBE KONU KARAR  : …4 …5  …6 Mahkemesinin,7 ……8…. esas numaralı dosyaya 
ilişkin ve …12…. tarihli nihaî kararıdır. 

 

AÇIKLAMALARIMIZ 

İstinaf başvurumuza konu olan ve yukarıda anılan kararın, hukuka aykırılıklar taşımak-
tadır.  Bu nedenle işbu istinaf yoluna başvurumuz gerekmiştir. Ancak, gerekçeli karar henüz ta-
rafımıza tebliğ edilmemiştir.  Bu nedenle netice ve talebimiz aşağıda belirtilmiştir: 

NETİCE VE TALEP   : Yukarıda açıklanan ve re'sen göz önüne alınacak sebep-
lerle, işbu istinaf başvurumuza konu olan ve yukarıda yazılı “talebe konu karar”a ilişkin olarak: 

1-) Gerekçeli kararın tarafımıza tebliğinden sonra ayrıntılı istinaf sebeplerini içeren bir 
dilekçeyle ayrıca başvuru hakkımızın saklı kalması için sürenin tutulmasını;13   

2-) Nihayetinde de, istinaf merciince; bu istinaf başvuru talebimizin kabulüyle birlikte;  

2a-) “İstinafımıza konu edilen ve yukarıda anılan kararın kaldırılmasını ve yerine yeni bir 
karar verilmesini;  

2b-) Bu talebimiz kabul görmezse anılan kararın yasal hükümler doğrultusunda bozula-
rak dava dosyasının, yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece 
mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine 
gönderilmesini;  

Anılan sanığın müdafii olarak, müvekkil adına arz ve talep ederim. (../../202..)14 

 

 

 Başvuran (Sanık) 
   Müdafii - Vekili 

             Av. …………15……………….. 

 

 

 

 

 

                                                           
  

1  Davanın nihaî olarak karara bağlandığı ve böylece dosyadan elini çekmiş olan yerel mahkemeyi kendi yargı çevresinde bulunduran 
(yer yönünden yetkili), bölge adliye mahkemesinin; “yer olarak” adı. Örneğin: BURSA, İSTANBUL gibi..  

2  Yerel mahkemenin verdiği nihai karara karşı, nezdinde istinaf başvurusu yapılan bölge adliye mahkemesi ilgili dairesinin numarası 
yazılacaktır. 2.,  3. gibi. Yerel mahkeme hükmünde istinaf başvurusu yapılacak daire numarası yazılmamışsa buraya “İlgili” kelimesini 
yazmak ya da sadece nokta nokta boş bırakmak da müşahedelerimize göre mümkün olabilecektir.    

3  İstinaf başvurusunun hangi Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığının hangi dairesine ne kadar sürede başvurulacağının, yerel mahkeme 
kararında belirtilmesi gerektiği, Anayasanın 40/2. maddesinden anlaşılmaktadır.  

4  Nihaî (son) kararı veren ve böylelikle dosyadan elini çeken yerel mahkemenin bulunduğu yer adı yazılacaktır. Mesela; ANKARA, 
İSTANBUL, BURSA, İNEGÖL, YALVAÇ gibi. 

5  Nihaî (son) kararı veren ve böylelikle dosyadan elini çeken yerel mahkemenin birden fazla dairesi (≈bölümü, kurulu) varsa bu nihaî 
kararı veren mahkeme (dairesinin)nin numarası yazılacaktır. Örneğin 2., 3.   gibi.. Davanın görüldüğü yerel ceza mahkemesinin birden 
fazla dairesi yoksa numaraya lüzum yoktur.  
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6  Nihai kararı veren yerel mahkemenin; “asliye ceza”, “ağır ceza”, “asliye hukuk”, “sulh hukuk” gibi görev bölümüne göre adı yazılacaktır.  

7  Kararına karşı başvuru yapılacak olan merciin “sulh ceza hakimliği” olması hallerinde; başlıktaki “MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA” 
yerine; “SULH CEZA HÂKİMLİĞİNE” deyimi yazılmalıdır. 

8  Yerel mahkeme nihai kararı dava esas numarası yazılır. (Mahkeme henüz “gerekçeli karar”ı yazmadığından; karar numarası belirlen-
miş değildir).  

9  Hakkında yerel mahkemece nihaÎ karar verilen sanığın; adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık numarası ve adresi yazılmalıdır. 

10  Müdafi-vekil olan avukatın adı soyadı ve adresi yazılacaktır.   
11  Nihaî kararın duruşmada yüze karşı (=vicahen) okunması(=tefhimi) tarihi yazılacaktır. Eğer karar yüze karşı okunmamışsa, tebellüğ 

edildiği ya da öğrenildiği (=muttali olunduğu) tarih yazılacaktır. Tarih yazıldıktan sonra kararın duruşma da sonrada tebellüğle mi ya da 
öğrenme (ıttıla) ile mi; ne şekilde öğrenildiği de yazılsa, iyi olacaktır. 

12  Yerel mahkemedeki, nihai (kısa) karar (verilen duruşma) tarihi.  

13  “Süre tutumu” deyimi yerine “müddeti muhafaza” ya da “muhafazai müddet” gibi deyimler de kullanılmaktadır. Dolayısıyla, bu talebi 
içeren bir dilekçede esasen; yerel mahkeme aracılığıyla istinaf merciine gerekçeli karara karşı, yasal süresi içinde yeni bir dilekçe ver-
me hakkının saklı tutulması hakkının tanınması dile getirlmektedir. Süre tutumunda sürenin, uygulamada gerekçeli kararın tebliğinde 
sonraki günden başlamak üzere, “7 gün” kabul edildiği müşahede edilmektedir.  

14  Dilekçeye verildiği tarih yazılmalıdır. Bu dilekçe, gerekçeli karar beklenmeden, kısa karara göre başlayan 7 günlük istinaf süresi içinde 
verilmelidir. Genelde, bu sürenin tebliğ ya da tefhimi (yüze karşı okunması) takip eden günden başlatılacağı belirtilmektedir. Yine de 
bu dilekçe, kararın tebliğ ya da tefhim tarihi esas alınarak, en fazla 5-6 gün içinde verilse, daha iyi olur.   

15  İlgili avukatın adı ve soyadı yazılmalıdır. Dilekçe ekine vekâletname konmalıdır. Avukat bilhassa davanın önceki aşamalarından vekil 
olarak tayin edilmemiş de ilk kez bu süre tutum amaçlı başvuru ile birlikte vekil tayin ediliyorsa, vekâletnamenin dilekçe ekine konul-
ması ihmal edilmemelidir.  


