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İŞ MAHKEMESİ İÇ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Madde 1: Kapsam
Justinianus Mahkeme Simülasyonuna ilişkin uygulanacak tüm genel prosedürler aksi
Sekretarya tarafından belirtilmedikçe, bu kitapçığa uygun olduğu dairede uygulanacaktır.
Usule ilişkin uygulanacak tüm esaslar, Sekretarya tarafından mahkeme salonunda bulunan
tüm katılımcılara açıklanacaktır.
Mahkeme kapsamındaki usul işlemlerine, bu İç Tüzük ve 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu (HMK) hükümleri uygulanacaktır. Her üç
mevzuatın hükümleri arasında çelişki olması halinde, bu İç Tüzükteki hükümler esas
alınacaktır.
İç Tüzük ve HMK’da uygulanabilecek hüküm yok yahut hükmün uygulanması Mahkeme
Simülasyonu olanakları içerisinde fiilen imkansız ise Baş Hakim uygulanacak hükmü takdir
etme yetkisini haizdir.
Madde 2: Tanımlar
Bu İç Tüzüğün uygulanması kapsamında;
JMC: Justinianus Mahkeme Simülasyonları,
Genel Sekreter: Justinianus Mahkeme Simülasyonları Genel Sekreterini,
Sekretarya: Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı veya Yardımcılarını ve Akademik
Asistanını,
Mahkeme Heyeti: Mahkemenin tüm hakimlerini,
Baş Hakim: Mahkeme heyeti başkanını,
ifade eder.
Madde 3:Dil
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Mahkemede dava Türkçe olarak görülür.
Madde 4:Kılık ve Kıyafet
Mahkemenin istisnasız tüm katılımcıları mahkeme sırasında resmi kıyafet giymelidir. Erkek
katılımcıların kravat takmaları ve Baş Hakimin iznini almadıkça ceketlerini giymeleri
gerekmektedir.
Madde 5:Nezaket Kuralları
Tüm katılımcılar, mahkeme boyunca genel nezaket kurallarına uygun şekilde hareket etmekle
mükelleftir.
Ancak, bir katılımcı ısrarla İç Tüzük hükümlerine aykırı davrandığında Baş Hakim ve
Sekretaryanın talebi üzerine Genel Sekreter tarafından resmi uyarı verilebilir.
Madde 6: Kimlik Bilgileri
Tüm katılımcıların kimlik bilgileri JMC 2019 organizasyonu başında kayıt masaları
tarafından kayıt altına alınacaktır.
Herhangi

bir

katılımcının

haklarının,

yükümlülüklerinin

veya

kimlik

belgelerinin

değiştirilmesi ile ilgili eylemler, Genel Sekreterin izni olmaksızın başlatılamaz.

İKİNCİ BÖLÜM
MAHKEME GÖREVLİLERİ VE GÖREVLERİ

Madde 7: Sekretarya
Sekretarya, İç Tüzüğün en iyi şekilde uygulanmasını takip etmekle görevlidir.
Genel Sekreter uygun gördüğü her zaman mahkeme salonunda bulunabilir. Genel Sekreter
veya herhangi bir zamanda kendisi tarafından atanan Sekretarya üyesi, duruşmalarda tanık
veya bilirkişi olarak görev alabilir, izleyici olarak katılabilir.
Genel Sekreterin yokluğun halinde, kendisine Genel Sekreter yardımcıları aynı görev ve
yetkilerle birlikte vekalet eder.
Sekretaryanın kendi yetki alanındaki kararları kesindir ve itiraz konusu yapılamaz.
Madde 8: Genel Sekreter

2

İŞ MAHKEMESİ

JUSTINIANUS MOOT COURTS 2019

Genel Sekreter, tüm JMC 2019 süresince tam yetki ile hareket eder ve kendisine intikal eden
konularda nihai karar merciidir.
Genel Sekreter, JMC 2019 organizasyonunu ulusal ve uluslararası düzeyde temsil eder ve
makamının gerektirdiği sorumluluğun ağırlığına uygun olarak hareket etmekle mükelleftir.
Her katılımcı, Genel Sekreterin ve çalışanlarının ulusal ve uluslararası karakterine ve
sorumluluklarına saygı göstermek ve sorumluluklarını yerine getirirken onları etkilemekten
kaçınmakla mükelleftir.
Madde 9: Baş Hakim
Baş Hakim, oturumların moderatörü sıfatıyla, İç Tüzük, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu
ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu uyarınca usul kurallarının en uygun şekilde
uygulanmasından sorumlu olup aynı zamanda Sekretaryanın da mahkeme heyetindeki
temsilcisidir.
Baş Hakim, tam bir tarafsızlık içerisinde oturumları idare etmekle yükümlüdür.
Baş Hakim, mahkeme üyeleri tarafında yapıldığını tespit ettiği kural ihlallerini Sekretaryaya
bildirir.
Baş Hakimin oyu, eşitlik halinde öngörülen istisna haricinde diğer hakimlerle eşittir.
Baş Hakim, katılımcı hareketleri için oy verme prosedürünü atlama yetkisine sahiptir. Bu
hareketleri kararlaştırırken kendisi tamamen takdir hakkına sahiptir.
Baş Hakim burada sayılanlar haricinde İç Tüzük,7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ve 6100
sayılı Hukuk Muhakemesi Kanununun kendisine yüklediği görevleri yerine getirir.
Madde 10: Katip
Katip, birincil olarak duruşma tutanağının tutulmasından sorumludur. Duruşma tutanağı
duruşmalar ile ilgili olarak tek ispat olanağı olduğundan Katip, mahkemenin işlemlerini,
tarafların iddialarını, mahkeme heyetinin esas hakkındaki müzakerelerini, tanık beyanlarını ve
Baş Hakim tarafından alınan usule ilişkin kararları büyük bir hassasiyet ve kendi görüşlerini
dahil etmeksizin tutanaklara kaydeder.
Katip, Mahkeme Heyeti üyesi ve hakim değildir. Bu nedenle oturumlar sırasında yargılama
işlemine dahil olamaz, oy kullanamaz ve müzakerelerde görüş bildiremez.
Katip, JMC 2019 süresince konferansın medya ekibinin Türk İş Mahkemesi adına
muhatabıdır. Medya ekibince talep edilen bilgiler, esasa ilişkin tartışmalarla ilgili olmadığı
müddetçe, katip tarafından sağlanır.
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Madde 11: Hakimler
Hakimler, mahkeme kararının oluşmasına vicdani kanaatlerine ve objektif olarak ilgili hukuk
kurallarına göre müzakerelerde gerekçeleri ile birlikte açıklayacak görüşler ve kullanacakları
oylarla katkı sunmakla yükümlüdürler. Hakimlerden, bu hususlarda tam bir tarafsızlık içinde
hareket etmeleri beklenir.
Mahkeme tarafından yapılacak müzakerelerde ortaya çıkacak fikirler, karar ve karşı görüş
olarak mahkeme kararında yer alır.
Hakimler, mahkeme süresince yapılacak usuli işlemlerin ve müzakerelerin gizliliğini ihlal
edecek her türlü hareketten kaçınmalıdır.
Bu maddede belirtilen yükümlülüklerine aykırı hareket eden Hakim, Sekretarya veya Baş
Hakim tarafından uyarılır.
JMC 2019 İş Mahkemesinde Hakimlerden beklenen;
-Uyuşmazlığı çözüme kavuşturmak adına yapılacak tahkikata katılma, tanık dinleme ve
kanıtları inceleme,
- Baş Hakimin vereceği görevleri eksiksizce yerine getirme,
-İki tarafın da kanıtlarının aynı olması durumunda hangi kanıtın geçerli sayılacağına oy
çokluğu ile karar verme,
-Tanıklara söz konusu uyuşmazlık ile ilgili vakıalara ilişkin sorular yöneltme
-Hakimlerin kendi arasında gerçekleşecek olan Hakimler Kurulu Delegasyonlarında, kurallı
veya kuralsız şekilde belirlenecek konuşmalarda görüş bildirme,
-Gerekçeli kararı yazma çalışmalarında bulunma.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OYLAMA, MÜZAKERE VE MAHKEME ÜYELERİ ARASI İLİŞKİLER
Madde 12: Katılım ve Oylama
Tüm hakimler eşit oy hakkına sahiptir.
Öneri, karar, ara karar ve teklifler hazır bulunan Mahkeme heyetinin salt çoğunluğuyla karara
bağlanır. Oyların eşitliği halinde, Baş Hakimin kararı esas alınır.
Madde 13: Müzakere (Hakimler Arası Kurul Delegasyonu)
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Oturumlarda gerekli usuli işlemler tamamlandıktan sonra ve kararın açıklanması celsesinden
önce, hakimlerden birinin talebi üzerine yahut Baş Hakimin re’sen vereceği karar üzerine
Mahkeme Heyeti, maddi vakıa ve olguları ve hukuki uyuşmazlıkları değerlendirmek için
müzakere aşamasına alınır.
Müzakere aşamasına geçilirken, Mahkeme Heyeti ve katip dışında duruşma salonunda
bulunanlar mübaşir tarafından dışarı çıkartılır.
Müzakere aşamasında, JMC 2019 Medya ve Reklam ekibinin Baş Hakimin izni olmaksızın
duruşma salonuna girmeleri yasaktır.
Müzakere, Mahkeme Heyeti üyesi hakimlerin önerisi yahut Baş Hakimin re’sen kararı
üzerine kurallı veya kuralsız olarak yapılabilir. Kurallı ve Kuralsız müzakereler bir toplam
çerçeve süre içerisinde yapılır ancak Kurallı müzakerelerde kuralsızlardan farklı olarak
görüşünü belirtecek her heyet üyesi için eşit olmak üzere bir konuşma süresi Baş Hakim
tarafından belirlenir.
Her iki tür müzakerede verilen süre yeterli gelir ve Baş Hakim müzakerenin amacına
ulaştığına kanaat getirirse müzakereyi sonlandırabilir ancak aksi halde Baş Hakim, müzakere
süresini JMC 2019 organizasyonu genel programını göz önünde bulundurarak uygun bir
ölçüde uzatabilir.
Müzakere sonunda Baş Hakim, mübaşire tarafların duruşma salonuna getirilmesini emreder.
Madde 14: Not Alışverişi
Hâkimler ile Baş Hakim arasındaki iletişim, mübaşir yardımıyla iletilen yazılı notlar
yardımıyla sağlanır. Bu not alışverişi sırasında, JMC 2019 Organizasyon ekibi tarafından
sağlanan not kağıtları kullanılır.
Taraflar ile hakimler arasında (Baş Hakim hariç olmak üzere) not alışverişi kesinlikle
yasaktır.
Taraf vekillerinin de karşı tarafın vekilleriyle mesaj kağıtları aracılığıyla konuşması yasaktır.
Dava Direktörü tüm katılımcılara mesaj yollayabilmektedir.
Madde 15: Elektronik Aletlerin Kullanımı
Baş Hakim, Tarafların ve Hakimlerin elektronik cihazları kullanmasına izin verebilir.
Bununla birlikte, Baş Hakim uygun gördüğü takdirde elektronik aletlerin kullanılmasını
yasaklamak konusunda takdir yetkisini haizdir.
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(Elektronik aletler denilmek suretiyle kast edilen; bilgisayar ve tablet gibi mahkeme içinde
kullanılması ile davanın çözümünü kolaylaştıracak materyalleri içeren teknolojik cihazlardır.
Onun dışındaki telefon konuşmaları ve mesajlaşmaları acil durumlar dışında kesinlikle
yasaktır, aksi takdirde Baş Hakim uyarı ve disiplin cezası vermekte takdir yetkisini haizdir.)
Elektronik cihazlar, İş Mahkemesi’nin işleyişi ve görevleri açısından, esas ve usul açısından
yararlı olduğu nispette kullanılır. Bu kapsam dışındaki kullanımlar kati suretle yasaktır.
Duruşma sırasında fotoğraf çekilemez ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılamaz.
Ancak, dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın zorunlu kıldığı hâllerde,
mahkemece çekim yapılabilir ve kayıt alınabilir. Bu şekilde yapılan çekim ve kayıtlar ile
kişilik haklarını ilgilendiren konuları içeren dava dosyası içindeki her türlü belge ve tutanak,
mahkemenin ve ilgili kişilerin açık izni olmadıkça hiçbir yerde yayımlanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DURUŞMA DÜZENİ
Madde 16: Yoklama
Konferans kapsamındaki her oturumun başında Baş Hakim tarafından yapılacak yoklamada,
mahkeme heyetinin salt çoğunluğu ve taraf vekillerinden de her iki taraf için en az birinin
hazır bulunması halinde, Baş Hakim duruşmayı açar. Bahsi geçen salt çoğunluğun hesabında
Baş Hakim ve Baş Hakim yardımcısı hesaba katılmaz.
Oturuma geç gelen üyeler, yargılamaya katılmak ve yoklama listesine eklenmek üzere Baş
Hakime bir not iletirler.
Taraflardan biri, JMC 2019 genel programında ilan edilen başlangıç saatinden otuz dakikadan
fazla geç kalırsa, Baş Hakim gıyaplarında oturumu başlatabilir ve Taraflar yokluklarında
yapılan usul işlemleri aleyhine iddialarda bulunamazlar.
Taraflardan birinin mazeretsiz olarak duruşmayı terki halinde duruşmaya devam edilir.
MADDE 17: Duruşmaların Aleniyeti
Duruşmalar aleniyet ilkesi uyarınca, kural olarak herkese açıktır.
Genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, duruşmanın bir
kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına mahkemece karar verilebilir.
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Duruşmanın kapalı yapılması konusundaki gerekçeli karar ile hüküm açık duruşmada
açıklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
TARAFLAR VE TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 18: Taraflar
Taraflar, davacı taraf ve davalı taraftır ve HMK usullerine tabidir.
Madde 19: İddia ve Savunmaya İlişkin Esaslar
Taraflar, mahkemeye sunulmuş olan dilekçelerde belirtilen vakıalar kapsamı dışına çıkacak
nitelikte iddia veya savunmalarda bulunamazlar.
Madde 20: İtiraz Hakkı
Tarafların birbirlerine karşı kural olarak, birbirlerinin duruşmada ifade ettiği iddia ve
savunmaya ilişkin beyanlarına yönelik olarak itiraz hakları vardır.
İtiraz hakkı, taraflarca kendilerine JMC 2019 organizasyonu kapsamında sağlanan isimliklerin
kaldırılmasıyla kullanılır. İtiraz hakkının, tarafların görüşlerini ifade etmesini engelleyecek
şekilde kullanımı yasaktır.
İtiraz hakkının, ne zaman ve ne şekilde kullanılacağını Baş Hakim takdir eder.
İtiraz Hakkı, tarafların dilekçelerinin sunulduğu mahkemenin ilk oturumunda, son sözlerinin
alındığı oturumda ve karar celsesinde kullanılamaz.

ALTINCI BÖLÜM
TANIK, BİLİRKİŞİ VE DİĞER DELİLLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER
Madde 21: Tanık Dinleme
Avukatlar yani tarafların vekilleri, bu kısımda önce kendi tanıklarına daha sonra karşı tarafın
tanıklarına ve bilirkişilere duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler.
Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğini, Baş
Hakim karar verir. Gerektiğinde ilgililer yeniden soru sorabilir.
Her bir tanığın ifadesi alındıktan sonra o tanıkla ilgili olarak hakimler, JMC 2019 tarafından
verilmiş isimliklerini kaldırarak Baş Hakimden soru sormak için izin isterler.
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Baş Hakim, isimliklerini kaldıran hakimleri duruşma düzenine ve süresine uygun bir biçimde
olmak koşuluyla soru sormak üzere sıralandırır.
Hakimler, her söz aldıklarında yalnızca bir soru sorabilirler. Sorularıyla bağlantılı ikinci bir
soru sorabilmek için Baş Hakimden izin almaları gerekir.
Sorulacak soru sayısına, Baş Hakim tarafından duruşma düzeni ve oturum süreleri nazara
alınarak sınırlama getirilebilir.
Vekiller birbirlerine soru yöneltemezler.
Bu madde hükümleri, hakimlerin taraflara iddia ve savunmalarıyla ilgili delil ve hukuki
tezlerine yönelik soru sorması aşamasında da uygun düştüğü ölçüde kıyasen uygulanır.
Madde 22: Delillerin ve Hukuki Görüşlerin Değerlendirilmesi
Dilekçelerin okunması aşamasından sonra delillerin ortaya konulması aşamasına geçilir.
HMK m.198 hükmü uyarınca “kanuni istisnalar dışında hâkim delilleri serbestçe
değerlendirir.”
Mahkeme, kararını ancak duruşmaya getirilmiş ve huzurunda tartışılmış delillere
dayandırabilir. Bu deliller Mahkeme Heyeti tarafından vicdani kanaatlerine göre serbestçe
takdir edilir.
Deliller ve hukuki görüşler, Baş Hakimin belirlediği süre içinde kalmak kaydıyla önce davacı
adına davacı vekili tarafından mahkemeye anlatılır. Devamında davalı taraf bunlara karşı
savunmasını ve buna ilişkin delil ve hukuki görüşlerini ortaya koyar. Belirlenen süre yetersiz
kalır ise, talep üzerine Baş Hakim süreyi uygun ölçüde uzatabilir.
Delillerin veya hukuki görüşlerin açıklanması sırasında, tarafların iddialarını uygun illiyet
bağı içerisinde somut bir şekilde izah etmeleri, delilleri ile kanıtlamaları gerekir.
Ortaya konulması istenilen bir delil hakimlerin kararı sonucu aşağıdaki hallerde reddolunur:
a)Delil ile ispat edilmek istenilen olayın karara etkisi yoksa.
b)İstem sadece davayı uzatmak için yapılmışsa.
İki tarafın da müvekkilleri birlikte rıza gösterirlerse, tanığın dinlenilmesinden veya başka
herhangi bir delilin ortaya konulmasından vazgeçilebilir.
Madde 23: Tanık ve Bilirkişiler
Duruşma sırasında taraflar sadece ÜÇ tanık veya bilirkişi sunabilir.
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İki tarafın da aynı şahsı taraf listesinde belirtmesi sonucunda ortak tanık olarak dinlenir.
Duruşmaya bir kez çağrılır ve iki taraf da sırayla soru sorar.
Tanıklar, hâkimler tarafından ayrı ayrı dinlenir ve biri dinlenirken henüz dinlenmemiş olanlar
salonda bulunamazlar.
Tarafların söz veya hareketle tanığı övmeleri veya tahkir etmeleri yasaktır.
Tanık ile bilirkişi aynı statüye sahiptir.
Tarafların sunduğu tanık ve bilirkişiler, kendilerine bildirilmiş olan süre zarfı içerisinde liste
halinde mahkemeye sunulmak zorundadır.
Tanıklıktan çekinme hakkı
HMK m.247 vd. açıkça belirtilmiş olan hâllerde, tanık olarak çağrılmış bulunan kimse,
tanıklık yapmaktan çekinebilir.
Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme sebeplerinin varlığı hâlinde, hâkim tanık olarak
çağrılmış kimsenin çekinme hakkı bulunduğunu önceden hatırlatır.


HMK m.248 Kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinme

Aşağıdaki kimseler tanıklıktan çekinebilirler:
a) İki taraftan birinin nişanlısı.
b) Evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi.
c) Kendisi veya eşinin altsoy veya üstsoyu.
ç) Taraflardan biri ile arasında evlatlık bağı bulunanlar.
d) Üçüncü derece de dâhil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan
kalkmış olsa dahi kayın hısımları.
e) Koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altına alınan çocuk.


HMK m.249 Sır nedeniyle tanıklıktan çekinme

Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına başvurulacak
kimseler, bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilirler. Ancak, 19/3/1969 tarihli ve 1136
sayılı Avukatlık Kanunu hükmü saklı kalmak üzere sır sahibi tarafından sırrın açıklanmasına
izin verildiği takdirde, bu kimseler tanıklıktan çekinemezler.


HMK m.250 Menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme

Aşağıdaki hâllerde tanıklıktan çekinilebilir:
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a) Tanığın beyanı kendisine veya 248 inci maddede yazılı kimselerden birine doğrudan
doğruya maddi bir zarar verecekse.
b) Tanığın beyanı kendisinin veya 248 inci maddede yazılı kimselerden birinin şeref veya
itibarını ihlal edecek ya da ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına sebep olacaksa.
c) Tanığın beyanı, meslek veya sanatına ait olan sırların ortaya çıkmasına sebebiyet
verecekse.


HMK m.251 Tanıklıktan çekinme hakkının istisnaları

248 ve 249 uncu maddeler ile 250 nci maddenin (a) bendindeki hâllerde;
a) Bir hukuki işlemin yapılması sırasında tanık olarak bulundurulmuş olan kimse o işlemin
esası ve içeriği hakkında,
b) Aile bireylerinin doğum, ölüm veya evlenmelerinden kaynaklanan olaylar hakkında,
c) Aile bireyleri arasında, ailevi ilişkilerden kaynaklanan mali uyuşmazlıklara ilişkin vakıalar
hakkında,
ç) Taraflardan birinin hukuki selefi veya temsilcisi olarak kendisinin yaptığı işler hakkında,
tanıklıktan çekinilemez.


HMK m.256 Tanığa görevinin önemini anlatma

Tanığa dinlenmeden önce;
a) Gerçeği söylemesinin önemi,
b) Gerçeği söylememesi hâlinde yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağı,
c) Doğruyu söyleyeceği hususunda yemin edeceği,
ç) Duruşmada mahkeme başkanı veya hâkimin açık izni olmadan mahkeme salonunu terk
edemeyeceği ve gerekirse diğer tanıklarla yüzleştirilebileceği, anlatılır.


HMK m.257 Yeminsiz dinlenecekler

Aşağıdaki kimseler yeminsiz dinlenir:
a) Dinlendiği sırada on beş yaşını bitirmemiş olanlar.
b) Yeminin niteliğini ve önemini kavrayamayacak derecede ayırt etme gücüne sahip
olmayanlar.


HMK m.258 Yeminin zamanı ve şekli

Yemin, tanığın dinlenilmesinden önce eda edilir.
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Yemin eda edilirken, hâkim de dâhil olmak üzere hazır bulunan herkes ayağa kalkar.
Hâkim tanığa, “Tanık sıfatıyla sorulacak sorulara vereceğiniz cevapların gerçeğe aykırı
olmayacağına ve bilginizden hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal
saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin ediyor musunuz?” diye sorar.
Tanık da cevaben, “Sorulacak sorulara, hiçbir şey saklamadan doğru cevap vereceğime
namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ediyorum.”
demekle yemin eda edilmiş sayılır.


HMK m. 260 Tanığın bilgilendirilmesi

Tanık dinlenmeden önce hakkında tanıklık yapacağı olayla ilgili olarak, Baş Hâkim tarafından
kendisine bilgi verilir ve tanıklık edeceği konulara ilişkin bildiklerini söylemesi istenir.
Madde 24:Tarafların Son Sözleri
Taraflar, karar celsesinden önce Baş Hakimin belirleyeceği süre içinde son beyanlarında
bulunur. Bu esnada taraflardan karşı tarafın iddialarını çürütmesi ve son kez kendi iddialarını
hakimlere hatırlatması beklenir. Karşı taraf ve hakimler, son beyanlar sırasında beyanda
bulunan tarafa soru soramazlar.

YEDİNCİ BÖLÜM
SON HÜKÜMLER
Madde 25: Karar ve Hüküm
Karar celsesinde, duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Mahkeme, usule
veya esasa ilişkin bir nihai kararla davayı sona erdirir. Yargılama sonunda uyuşmazlığın esası
hakkında verilen nihai karar, hükümdür.
Hüküm, hakimler tarafından yazılı bir şekilde kurulacaktır. Hüküm, Anayasamızın
141.maddesi uyarınca, gerekçeli olarak yazılır ve karşı oy gerekçesini de ihtiva eder. Gerekçe
ve hüküm fıkrasının içeriği konusunda HMK 297-301. Madde hükümleri uygulanır.
Baş Hakim, JMC 2019'un son oturumunda kararı tarafların yüzüne karşı tefhim eder.
Gerekçeli karar, hükmün açıklanmasının ardından uygun bir süre içinde taraflara tebliğ edilir.
Madde 26: Yürütme
Bu İç Tüzük Hükümlerini, Sekretarya ve Mahkeme Heyeti adına Baş Hakim yürütür.
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Sekretarya ve Baş Hakim bu hususta yukarıda sayılan veya sayılmayan her türlü tedbiri
almaya yetkilidir.
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