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İçtihatlar 
 

I. GENEL BAKIŞ 
 
 
 
 
 

 
 
  

Hoşgeldiniz ekranında İçtihat sekmesi altında 9 kalem içtihata ulaşabilirsiniz. Aşağıda 
Yargıtay kararlarına ulaşma ile ilgili anlatım yapılacak olup diğer kalemler de benzer 
şekilde kullanılır. 



II. YARGITAY KARARLARINDA ARAMA 
 
II. 1. Arama Penceresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Yukarıdaki ekrandan Yargıtay Kararları ikonuna tıkladığınızda aşağıdaki pencere açılır.  

Aramanın yapılacağı dairelerin 
seçimi bu alandan yapılır. 

3 farklı yöntemle arama işlemi gerçekleştirilir. 
Ayrıntıları açıklanacaktır. 

Görüntülenecek kararların 
tarih aralığı buradan seçilir. 

Bu pencerede arama ipuçları ve Arama Yardımı 
Videosu yeralır. 



II. 2. Arama Seçenekleri: 
 
II.2.1 Gelişmiş Ara:  
 
 Gelişmiş Ara sekmesinin mantığı, arama yapılırken herhangi bir işaret kullanmadan sonuçlara 
ulaşmaya dayalıdır. Bu pencere yardımıyla metinde geçmesi istenen veya istenmeyen kelime veya 
ibareler kutucuklara yazılır. 
 
 Aşağıdaki örnekte içerisinde: boşanma, telefon veya mesaj, kayıt veya kaydı, tesbit veya tespit 
kelimelerinin geçtiği fakat çocuk kelimesinin geçmediği kararlara ulaşılmak istenmektedir. 
 

 
 
 
 
  

Bu pencerede yer alan "Arama Yardımı Videosu" 
nu izleyiniz. 



II.2.2 Hızlı Ara:  
 
 Standart Arama: Hızlı Ara sekmesi internet arama motorları mantığıyla çalışır. Kutucuğa yazılan 
kelimelerin veya ibarelerin geçtiği kararlar hızlıca ekrana yansır. İçtihatta geçmesini istediğiniz 
kelimeleri ardarda aralarına birer boşluk koyarak yazarsanız o kelimelerin geçtiği içtihatlar ekrana 
hızlıca yansıtılacaktır. Örneğin kutucuğa [ boşanma nafaka terk çocuk ] yazıp aratırsanız, yazdığını her 
kelimenin geçtiği içtihatlar listelenir. 
 Program bu arama yönteminde yazdığınız kelimeleri tamamlar. Şöyle ki, kutucuğa borç yazıp 
aratırsanız "borç"la başlayan ve devamı ne olursa olsun tüm kelimeler arama sonuçlarında gösterilir. 
Yani, borçlu, borçdan, borçtan, borçludan, borçluya, borçlunun ..... şeklinde yazdığınız kelimenin ek 
almış tüm halleri bulunur.  
 Yazdığınız kelimenin ekli hallerinin bulunmasını istemiyorsanız, arama kutucuğunun altında yer 
alan "Tam Kelime Eşleşmesi"nin seçimlik kutusunu işaretlemeniz gerekir. 
 
 İbare Arama: Bulmak istediğiniz metnin bir ibare şeklinde, yani yazdığınız gibi metinde 
geçmesini istiyorsanız, yazdığınız ibareyi tırnak içine ("x") almanız gerekir. Şöyle ki; kutucuğa [ tüzel 
kişi] yazıp arama yaptırırsanız program [ tüzel kişi ] kelimelerini bir bütün olarak kabul etmez ve 
içtihadın içinde ayrı ayrı yerlerde geçse bile arama sonuçlarında o içtihadı görüntüler. Eğer tırnak 
içinde [ "tüzel kişi" ] yazıp aratırsanız bunu bir ibare olarak kabul eder ve yazıldığı şekilde ardarda 
geçtiği içtihatları listeler. 
 
 Negatif Arama: Arama yaparken ulaşmaya çalıştığınız içtihadın içerisinde geçmesini 
istemediğiniz kelime veya ibarelerin başına eksi ( - ) işareti koyunuz.  
 Kutucuğa [ boşanma nafaka terk - çocuk ] yazarsanız, içerisinde boşanma, nafaka ve terk 
kelimelerinin geçtiği fakat çocuk kelimesinin geçmediği kararlar bulunacaktır. 
 Kutucuğa [ tebligat adres -"tüzel kişi" ] yazarsanız, içerisinde tebligat ve adres kelimelerinin 
geçtiği fakat "tüzel kişi" ibaresinin geçmediği kararlar bulunacaktır. 
 
Aşağıda tüm durumların gösterildiği bir arama örneği verilmiştir. 
 Aşağıdaki aramanın açılımı şudur. Ulaşmaya çalışılan kararda, çocuk ve kaçırma kelimelerinin 
geçmesi, uygun olmadığı ibaresinin geçmesi, velayet kelimesinin geçmemesi ve son olarak da 
depresyon rahatsızlığı ibaresinin geçmemesi istenmektedir. 

 
 
 

Burada yer alan "Arama Yardımı Videosu"nu izleyiniz. 



 
II.2.3 Esas / Karar Ara:  
 
 Esas / Karar Arama penceresi, içtihatlara künye bilgilerinden ulaşmak için kullanılır. Aşağıda yer 
alan 4 adet kutucuğun en az 1 tanesi doldurularak arama yapılabilir. 
 

 
 
 
 
  

Burada yer alan "Arama Yardımı Videosu"nu 
izleyiniz. 



II. 3. İçtihat Arama Sonuçları Penceresi: 
 
 Hızlı ara kutucuğuna [ boşanma nafaka terk çocuk ] kelimeleri yazılarak yapılan arama 
sonucunda aşağıda pencere ile karşılaşırsınız. 
 
 
 
 

 
  

Bu satırda, arama sonucunda bulunan karar sayısı, gösterilen karar sayısı ve 
arama süresi gösterilir. Corpus bulunan karar sayısı 500'den fazla ise ilk 500 
kararı görüntüler.  

Arama sonuçlarının bu 
pencerede listelenir. 

Arama penceresinden seçilen içtihat bu pencerede, 
aranan kelimeler reklendirilerek görüntülenir. 



 
II. 3. 1. İçtihat Arama Sonuçları Penceresi işlemleri: 
 

 
 
 
 
 
 

 

Kararı kopyalamak için "Kararı Kopyala" 
butonuna basınız. 

Kararı yazdırmak için "Yazdır" butonuna 
tıklayınız. 

İçtihatın referansında verilen maddeyi görüntülemek için madde 
numarasının üzerine basmanız yeterlidir. Bu durumda aşağıdaki pencere 
ekrana gelir. Aynı şekilde Kanun numarasına basılırsa, kanunun künye 
bilgileri ekrana yansır. 



İçtihat Arşivi Oluşturma:  
 
 
 

 
 
Yukarıda gösterilen "Arşive Ekle" butonuna tıkladığınızda aşağıdaki pencere ekrana yansır. Burada 
önceden oluşturduğunuz bir klasöre veya yeni oluşturacağınız bir klasöre içtihadı arşivleyebilirsiniz. 
Böylece konuyla ilgili her içtihadın çıktısını almak zorunda kalmadan, davanızla ilgili içtihatları belli bir 
yerde toplayıp daha sonra ihtiyacınız olan içtihadın çıktısını alabilirsiniz. 
 

 
  

İncelediğiniz herhangi bir içtihadı arşivinize 
ekleyebilirsiniz.  

Herhangi bir klasörü seçtikten sonra, aşağıda yer alan 
"Arşivime Ekle" butonuna basarak içtihadı seçilen 
klasör altında arşivleyebilirsiniz. 



İçtihat Arşivini Yönetme: 
 
 

 
 
Yukarıda gösterilen "İçtihat Arşivim" butonuna tıkladığınızda aşağıdaki pencere ekrana gelir. Burada 
önceden arşivinize eklediğiniz bir içtihadı silebilir veya başka bir klasöre taşıyabilirsiniz. İçtihadı 
taşımak için fare ile içtihada basılı tutarak başka bir klasörün üzerine gelip fareyi bırakmanız yeterlidir.  
 
İçtihat taşıma işlemi gibi bir klasörü başka bir klasöre de taşıyabilir veya klasörü silebilirsiniz. 
 

 
 

İçtihat arşivinizi yönetmek için "İçtihat Arşivim" 
butonuna basınız.  


