
 

 

Hukuk dili ve adli yazışmalar FİNAL ders notları 

Mevkufiyet tutuklama anlamına gelir. 

Davanın verdiği 2. cevaba düplik layihası denmektedir. 

Talimat; hakimin Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, sanık kişinin adresini tam olarak tespit edilerek 

sonucun acele olarak mahkemeye gönderilmesini istediği bir belge türüdür. 

 Eski hale getirme istemi bir ara karar türüdür. 

 Taşınırın açık arttırma şartnamesini ve tutanağında alacakların eğitim durumu yer ALMAZ. 

Basın İlan Kurumu kanuna göre reklam; satışı arttırmak ya da ticari bir gaye ile veya bir fikre rağbet 

sağlamak için maddi ya da manevi menfaat temini amacıyla, gazete ya da dergilerde resim, çizgi ya da 

yazılarla yapılan ilan demektir. 

Sözleşme; tarafların bir hukuki sonucu doğurmaya yönelik olarak ve birbirine uygun olan irade 

açıklamalarından oluşan bir hukuki işlemdir. 

 Vekalet sözleşmesi iş görme sözleşmelerinden biridir. 

 Karma ve bileşik sözleşmeler kanunlarla düzenlenmiş sözleşmelerden değildir. 

 Noterler adalet bakanı tarafından görevlendirilir. 

 Onaylama şerhinde ilgilinin adı soyadı adresin noterin adı ve noterin mühür ve imzası bulunur. 

 Noter bir hukuki işlem için kendisine müracaat edildiğinde şu hususları tespit etmekle yükümlüdür: 

- Kimlik tespiti 

- Adres tespiti 

- Gerçek isteğin tespiti 

- Yeteneğin  tespiti 

 Düzenleme şeklinde yapılan geri alma hakkı sözleşmesinde şu hususlar bulunmalıdır: 

- Satıcının adı soyadı 

- Alıcının adı soyadı 

- Noterin adı soyadı 

- Noterin imza ve resmi mührü 

 Dil tek bir kalıpta olmaz. 

 Teşri, yasama anlamına gelir 

 Dava dilekçesinin içeriğinde şunlar yer alır: 

- Davanın dayandığı sebepler 

- Deliller 

- Davacının imzası 

- İstem sonucu 

Replik dilekçesi; dava dilekçesinde karşı davalının vermiş olduğu cevaba karşılık olarak davacının 

verdiği yanıt demektir. 



 

 

İcrayı geri bırakma belgesi; borçluya icra iflas Kanunu madde 36 ya göre icrayı geri bırakma kararı 

getirmesi için tebliğ tarihinden itibaren 45 günlük süre verildiğini gösterir belgedir. 

 Üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “arz ve rica ederim” şeklinde bitirilir. 

 Davadan feragat; mahkemenin dosyadan el çekmesi sonucunu doğuran bir karardır 

 Mahkumiyet hükmünün gerekçesinde şu hususlar yer alır: 

- İddia ve savunmanın ileri sürülen görüşler 

- Delillerin tartışılması 

- Varılan kanaat 

- Cezaya mahkumiyet yerine uygulanacak güvenlik tedbirleri 

Takip talebi; takibe girişen kişinin belirli bir miktar paranın ödenmesi ya da teminat olarak 

gösterilmesi için icra  takibi yapılması yönündeki icra dairesinden talebidir. 

Resmi tebligat, niteliğine göre tebligat çeşitlerinden biridir 

Şu durumlarda ilan verilmesi gerekir: 

- Taşınmazın açık artırma ilanı 

- Vasi atanması 

- İsim değişikliği 

- Gaipliğe karar verilmesi ilanı 

 Tasfiyenin tatili ilanında, iflas dairesinin adından sonra “dosya numarası” gelir. 

 Şunlar iş görme sözleşmeleridir: 

- Hizmet sözleşmesi 

- İstisna sözleşmesi 

- Vekalet sözleşmesi 

- Vedia sözleşmesi 

 Şunlar kanunla düzenlenmiş sözleşmelerdir: 

- Emanet sözleşmesi 

- Kefalet sözleşmesi 

- Ödünç sözleşmesi 

- Kredi sözleşmesi 

 Şunlar basit bir sözleşme örneği de yer alması gereken asgari hususlardır: 

- Tarafların adı soyadı ve adresleri 

- Sözleşmenin konusu 

- Tarafların imzası 

- Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri 

 Şunlar, okuryazarlar için düzenleme şeklinde vekaletnamede bulunması gereken hususlardır: 

- Vekalet verenin adı soyadı 

- Noterin adı soyadı 

- Noterin resmi mühür ve imzası 

- Vekalet verenin imzası 



 

 

 Şunlar noterin, Noterlik Kanunu madde 60 uyarınca görevlerindendir: 

- Protesto ihbarname ihtarname göndermek 

- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapmak 

- Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek 

- Yapılması kanunla başka makam veya mercie verilmemiş her türlü hukuki işlemi düzenlemek 

Şunlar edinilmiş mallara katılım sözleşmesinde bulunması gereken hususlardandır: 

- Eşlerin ad ve soyadları 

- Evlilik tarihleri 

- Noterin imzası ve mührü 

- Yevmiye numarası 

Şunlar hukuk dilinin özelliklerindendir: 

- Açıklık 

- Bilimsel tutarlılık 

- Sadelik 

- Kesinlik 

- Çok biçimlilik 

 Dilekçenin sağ üst kısmına, dilekçenin verildiği tarih yazılır. 

İstida, bir dilek ya da şikayette bulunmak için resmi makamlara sunulan imzalı ve tarihini mektuptur.  

Dilekçe anlamına da gelir. 

Kağıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az iki nüsha düzenlenir. 

İlgi, resmi yazıda 2. bölümde yer alır. 

 Nihai karar, hukuk davalarında mahkemenin dosyadan el çekmesi sonucunu doğurur. 

 Ceza muhakemesi kanununa göre keşif bir hüküm değildir. 

 Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emirlerinde çocuğun cinsiyeti yer 

almaz. 

Davet kağıdında, artırmanın yeri bulunmaz. 

Adi tasfiye ve iflasın açılması anında, iflasın açıldığı tarihten önce “ müflisin adı soyadı ve adresi”  

gelir. 

Basın İlan Kurumu'nun şubesinin olmadığı yerlerde resmi ilanların yayınlanmasına Valilik aracılık eder. 

Yargısal tebligat, konusuna göre tebligat çeşitlerinden biridir. 

 Kira sözleşmesi, kullandırmaya yönelik sözleşmelerden birisidir. 

Tarafların belirli bir Hukuki sonuç doğurmaya yönelik ve karşılıklı olarak irade açıklamalarından oluşan 

hukuki işleme akit, mukavele, bağıt veya sözleşme denir. 

Satış sözleşmesi, mülkiyet hakkının geçirmeye yönelik sözleşmelerden birisidir. 

 Türkiye Noterler Birliği'nin merkezi İstanbul'da değildir. 

 Noterlik Kanunu'na göre noter katibi olabilmek için şu şartlara sahip olmak gerekir: 



 

 

- Devlet memurları kanunundaki şartlara sahip olmak 

- Ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmamış olmak 

- 6 aylık adaylık suresini geçirmek 

- Yeterliliği noter tarafından Onaylanmış olmak 

Noter; hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren gerçek 

kişidir. 

Madde başlıklarının sonunda noktalama işaretlerine yer verilmez. 

Üst yazı, belgenin varsa ek listesi ve dağıtım listesi dahil, ek hariç kısmıdır. 

 Anayasa mahkemesine bireysel başvuru süresi 30 gündür. 

Tensip tutanağı, hukuk mahkemelerinde davanın açılmasından sonra, dilekçeler aşamasının başında 

düzenlenen bir tutanaktır. 

 Şunlar ceza muhakemesi kanununda sayılan hüküm çeşitleridir: 

- Beraat kararı 

- Ceza verilmesine yer olmadığı kararı 

- Davanın reddi kararı 

- Davanın düşmesi kararı 

 İlam, taraflardan her birine verilen hüküm nüshasıdır. 

 İlamlı takiplerde alacaklının takip talebi üzerine, icra dairesi tarafından borçluya icra emri gönderilir. 

 İlamsız takipte icra tutanaklarının ilk sayfası ödeme emrini içermez. 

Kira bedelinin ödenmemesi sebebiyle taşınmazın tahliyesinde ilamsız icra istenebilir. 

İcra ve İflas dairesinin yaptığı işlemin kanuna aykırı olduğu veya olaya uygun bulunmadığı nedeniyle 

icra mahkemesine yapılan başvuruya şikayet denir. 

Tebliğ mazbatasında muhatabın başvurabileceği hukuki imkanlar yer almaz . 

Yabancı bir ülkeye gönderilecek olan ve belli bir günü içeren tebliğ evrakı, tebliği çıkaran makam 

tarafından, belirlenen günden en az 3 ay önce ilgili bakanlığa gönderilmelidir. 

Tebliğ olunacak evrakın ve ilan suresinin bir ay süreyle herkesin kolayca görebileceği bir yere 

asılmasına ilanen tebligat denir. 

 Şu işler noterlik ile birleşmez: 

- 657 sayılı devlet memurları kanununun 28. maddesindeki ticareti yapmak 

- Borsa oynamak 

- Kefil olmak 

- Aracı kullanmak 

 Noterler “vasiyeti tenfiz memurluğu” yapabilir. 

 Şu işlemler noter tarafından düzenleme şeklinde yapılması zorunlu işlemlerdir: 

- Vakıf senedi 

- Gayrimenkul satış vaadi 

- Evlenme mukavelesi 



 

 

- Vasiyetname 

 Simsarlık sözleşmesi, iş görme amacı taşıyan sözleşmelerdendir 

Noterlik Kanunu'nun 94 maddesinde sayılan belgelerin başkasına örnek olarak verilmesi, noterin bağlı 

olduğu Asliye Hukuk Mahkemesi hakiminin iznine tabidir. 

Yetkisizlik kararı bir ara karar değildir. 

İspat yükü aynı zamanda “Beyyine külfeti” anlamına gelir. 

İsticvap olunacak kişi mahkemenin bulunduğu ilden başka bir yerde oturuyorsa ve kişinin bulunduğu 

bu yerde aynı anda ses ve görüntü ile cevap alınması mümkün değilse, bu durumda başvurulacak 

hukuki imkan “istinabe”dir. 

Çekişmesiz yargı işlerinde kural olarak basit yargılama usulü uygulanır. 

Kovuşturma evresi, ceza yargılamasında iddianamenin kabulü ile başlayan ve hükmün kesinleşmesi 

ne kadar geçen süredir. 

İstinaf yoluna başvuru süresi ilamın tebliğinden itibaren iki haftadır. 

İlk derece Mahkemesi'nin hükmü üzerine ve bu hüküm kanuna uygunsa Yargıtay'ın vereceği karara 

“onama” denir. 

Yürütmenin durdurulması, Danıştay ya da idare Mahkemesi'nin geçici hukuki koruma kapsamında 

verdiği bir karardır. 

Hakimin yargılamanın devam etmesini sağlamak için verdiği ve davayı sona erdirmeyen karara ara 

karar denir. 

Kira süresi sona ererse, taşınmazın tahliyesi ilamsız icra takibi ile istenebilir. 

Genel haciz yoluyla takip yapılacaksa örnek no 9 ödeme emri kullanılır. 

 İlamlı takipte borçluya icra emri gönderilir. 

 Tebliğin nerede, ne zaman ve kime yapıldığını ispatlayan belge tebliğ mazbatasıdır. 

 Davetiye, kişilerin yargı önüne çağrılması amacıyla mahkemeye daveti içeren belgedir. 

 İlan yoluyla tebliğ son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. 

Noterlerin evrakları ve defterleri gizlidir. 

 Noterlerdeki çalışma süreleri o yerdeki resmi dairelerden en çok 1 saat fazla olabilir. 

 Şu işler noterlik görevi ile birleşebilir: 

- Vasiyeti tenfiz memurluğu 

- Yargı mercilerinin vereceği işler 

- Hayır Kurumu Başkanlığı 

- Hakemlik 

 


