HUKUK YARGILAMASI USULÜNDE DİKKAT EDİLMESİ
GEREKLİ USULİ İŞLEM, SÜRE, ŞART VE İTİRAZLAR (6100 sy. HMK)
VAR
DAVA
DİLEKÇESİ
İÇERİĞİ
(MD.119)
ÖNEMLİ
NOT :

YOK

A. MAHKEMENİN ADI
B. DAVACI İLE DAVALININ ADI, SOYADI VE ADRESLERİ
C. DAVACININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI
Ç. VARSA TARAFLARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN VE DAVACI VEKİLİNİN ADI, SOYADI VE ADRESLERİ
D. DAVANIN KONUSU VE MALVARLIĞI HAKLARINA İLİŞKİN DAVALARDA, DAVA KONUSUNUN DEĞERİ
E. DAVACININ İDDİASININ DAYANAĞI OLAN BÜTÜN VAKIALARIN SIRA NUMARASI ALTINDA AÇIK ÖZETLERİ
F. İDDİA EDİLEN HER BİR VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİ
G. DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER
Ğ. AÇIK BİR ŞEKİLDE TALEP SONUCU
H. DAVACININ, VARSA KANUNİ TEMSİLCİSİNİN VEYA VEKİLİNİN İMZASI
(a), (d), (e), (f) ve (g) bentleri dışında kalan hususların eksik olması hâlinde, hâkim davacıya eksikliği tamamlaması için bir haftalık kesin süre
verir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması hâlinde dava açılmamış sayılır.

VAR

YOK

A. MAHKEMENİN ADI
B. DAVACI İLE DAVALININ ADI, SOYADI VE ADRESLERİ; DAVALI YURT DIŞINDA İSE AÇILAN DAVA İLE İLGİLİ

CEVAP
DİLEKÇESİ
İÇERİĞİ
(MD.129)
ÖNEMLİ
NOT :

İŞLEMLERE ESAS OLMAK ÜZERE YURT İÇİNDE GÖSTERECEĞİ BİR ADRES

C. DAVALININ TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK NUMARASI
Ç. VARSA, TARAFLARIN KANUNİ TEMSİLCİLERİNİN VE DAVACI VEKİLİNİN ADI, SOYADI VE ADRESLERİ
D. DAVALININ SAVUNMASININ DAYANAĞI OLAN BÜTÜN VAKIALARIN SIRA NUMARASI ALTINDA AÇIK ÖZETLERİ
E. SAVUNMANIN DAYANAĞI OLARAK İLERİ SÜRÜLEN HER BİR VAKIANIN HANGİ DELİLLERLE İSPAT EDİLECEĞİ
F. DAYANILAN HUKUKİ SEBEPLER
G. AÇIK BİR ŞEKİLDE TALEP SONUCU
Ğ. DAVALININ VEYA VARSA KANUNİ TEMSİLCİSİNİN YAHUT VEKİLİNİN İMZASI
(a), (b), (c), (ç) ve (ğ) bentlerinin cevap dilekçesinde eksik olması hâlinde, bunun giderilmesi için hâkim tarafından bir haftalık süre verilir;
eksikliğin bu süre zarfında da giderilmemesi hâlinde cevap dilekçesi verilmemiş sayılır.

VAR

YOK

DAVA
ŞARTLARI
(MD.114)

ÖNEMLİ NOT :

A. TÜRK MAHKEMELERİNİN YARGI HAKKININ BULUNMASI
B. YARGI YOLUNUN CAİZ OLMASI
C. MAHKEMENİN GÖREVLİ OLMASI
Ç. YETKİNİN KESİN OLDUĞU HÂLLERDE, MAHKEMENİN YETKİLİ BULUNMASI
D. TARAFLARIN, TARAF VE DAVA EHLİYETİNE SAHİP OLMALARI; KANUNİ TEMSİLİN SÖZ KONUSU OLDUĞU
HÂLLERDE, TEMSİLCİNİN GEREKLİ NİTELİĞE SAHİP BULUNMASI
E. DAVA TAKİP YETKİSİNE SAHİP OLUNMASI
F. VEKİL ARACILIĞIYLA TAKİP EDİLEN DAVALARDA, VEKİLİN DAVAYA VEKÂLET EHLİYETİNE SAHİP OLMASI
VE USULÜNE UYGUN DÜZENLENMİŞ BİR VEKÂLETNAMESİNİN BULUNMASI

G. DAVACININ YATIRMASI GEREKEN GİDER AVANSININ YATIRILMIŞ OLMASI
Ğ. TEMİNAT GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN KARARIN GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
H. DAVACININ, DAVA AÇMAKTA HUKUKİ YARARININ BULUNMASI
I. AYNI DAVANIN, DAHA ÖNCEDEN AÇILMIŞ VE HÂLEN GÖRÜLMEKTE OLMAMASI
İ. AYNI DAVANIN, DAHA ÖNCEDEN KESİN HÜKME BAĞLANMAMIŞ OLMASI
1. Mahkeme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında kendiliğinden araştırır.
2. Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi mümkün
ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiyle
usulden reddeder.
3. Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında
bu noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava usulden reddedilemez.
TARAF EHLİYETİ
VAR

EHLİYETLER
(MD. 50 vd.)

DAVA EHLİYETİ
YOK

Medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan,
davada taraf ehliyetine de sahiptir.

VAR

YOK

Dava ehliyeti, medenî
hakları kullanma ehliyetine
göre belirlenir.

DAVADA KANUNİ
TEMSİL
VAR
YOK

Medenî hakları kullanma
ehliyetine sahip olmayanlar
davada kanuni temsilcileri,
tüzel kişiler ise yetkili
organları tarafından temsil
edilir.

DAVA TAKİP
YETKİSİ
VAR
YOK

Dava takip yetkisi, talep
sonucu hakkında
hüküm alabilme
yetkisidir. Bu yetki,
kanunda belirtilen
istisnai durumlar
dışında, maddi
hukuktaki tasarruf
yetkisine göre tayin

edilir.

SIFAT
(HUSUMET)

DAVA ŞARTLARINDANDIR.

TEMİNAT
(MD.84)

Aşağıdaki hâllerde davalı tarafın muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak uygun bir teminat gösterilir:
a) Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşının dava açması, davacı yanında davaya müdahil olarak katılması veya takip yapması.
b) Davacının daha önceden iflasına karar verilmiş, hakkında konkordato veya uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma işlemlerinin başlatılmış
bulunması; borç ödemeden aciz belgesinin varlığı gibi sebeplerle, ödeme güçlüğü içinde bulunduğunun belgelenmesi.

(MÖHUK md. 32Yabancılar için
saklıdır.)

VAR
İLK
İTİRAZLAR
(MD.116)

A. KESİN YETKİ KURALININ BULUNMADIĞI HÂLLERDE YETKİ İTİRAZI
B. UYUŞMAZLIĞIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ GEREKTİĞİ İTİRAZI
C. İŞ BÖLÜMÜ İTİRAZI

ÖNEMLİ
NOT :

1. İlk itirazların hepsi cevap dilekçesinde ileri sürülmek zorundadır; aksi hâlde dinlenemez.
2. İlk itirazlar, dava şartlarından sonra incelenir.
3. İlk itirazlar, ön sorunlar gibi incelenir ve karara bağlanır.

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ
(Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın
aksine bir düzenleme olmadıkça)
1. Malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs
varlığına ilişkin davalar.

GÖREV
(MD.2-4)

2. Bu Kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme
bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava
ve işler bakımından da görevlidir.
3. Her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin
sorumlu olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut

YOK

SULH HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVİ
(Dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın)
1. Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre
ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden
doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu
davalara karşı açılan davalar.
2. Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine
ilişkin davalar.
3. Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar.

bütünlüğünün kısmen veya tamamen yitirilmesine
yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi
zararların tazminine ilişkin davalar.
4. Bu Kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini
görevlendirdiği davalar.

YETKİ
(MD.5 vd.)

AŞAĞIDADIR :

GENEL YETKİLİ

Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

MAHKEME

DAVALININ
BİRDEN FAZLA
OLMASI HÂLİNDE
BİR YERDE
GEÇİCİ OLARAK
OTURANLARA
KARŞI AÇILACAK
DAVALAR
TÜRKİYE’DE
YERLEŞİM
YERİNİN
BULUNMAMASI
HÂLİNDE
SÖZLEŞMEDEN
DOĞAN DAVALAR
MİRASTAN
DOĞAN DAVALAR

Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı
hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır.
Memur, işçi, öğrenci, asker gibi, bir yerde geçici olarak oturanlara karşı açılacak alacak veya taşınır mal davaları için, orada bulunmaları uzunca
bir süre devam edebilecekse, bulundukları yer mahkemesi de yetkilidir.

1. Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayanlar hakkında genel yetkili mahkeme, davalının Türkiye’deki mutad meskeninin bulunduğu yer
mahkemesidir.
2. Ancak, diğer özel yetki hâlleri saklı kalmak üzere, malvarlığı haklarına ilişkin dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı unsurunun bulunduğu
yerde de açılabilir.
Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.
Aşağıdaki davalarda, ölen kimsenin son yerleşim yeri mahkemesi kesin yetkilidir:
1. Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin geçersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle
istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden kaynaklanan davalar
2. Terekenin kesin paylaşımına kadar mirasçılara karşı açılacak tüm davalar
3. Terekede bulunan bir mal hakkında açılmak istenen istihkak davası, terekenin yazımı ve tespiti zamanında mal nerede bulunuyorsa, orada da
açılabilir.
4. Mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de

yetkilidir.
TAŞINMAZIN
AYNINDAN
DOĞAN

KARŞI DAVA
ŞUBELER VE
TÜZEL KİŞİLER

SİGORTA
SÖZLEŞMELERİ

İHTİYATİ
TEDBİR
DELİL TESPİTİ
HAKSIZ FİİLDEN
DOĞAN

YETKİ
SÖZLEŞMESİ
(MD.17)

1. Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut
alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
2. İrtifak haklarına ilişkin davalar, üzerinde irtifak hakkı kurulan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır.
3. Bu davalar, birden fazla taşınmaza ilişkinse, taşınmazlardan birinin bulunduğu yerde, diğerleri hakkında da açılabilir.
Kesin yetkinin söz konusu olmadığı hâllerde, asıl davaya bakan mahkeme, karşı davaya bakmaya da yetkilidir.
1. Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.
2. Özel hukuk tüzel kişilerinin, ortaklık veya üyelik ilişkileriyle sınırlı olmak kaydıyla, bir ortağına veya üyesine karşı veya bir ortağın yahut
üyenin bu sıfatla diğerlerine karşı açacakları davalar için, ilgili tüzel kişinin merkezinin bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.
1. Zarar sigortalarından doğan davalar, sigorta, bir taşınmaza veya niteliği gereği bir yerde sabit bulunması gereken yahut şart kılınan taşınıra
ilişkinse, malın bulunduğu yerde; bir yerde sabit bulunması gerekmeyen veya şart kılınmayan bir taşınıra ilişkinse, rizikonun gerçekleştiği
yerde de açılabilir.
2. Can sigortalarında, sigorta ettirenin, sigortalının veya lehtarın leh veya aleyhine açılacak davalarda onların yerleşim yeri mahkemesi kesin
yetkilidir.
3. Bu hüküm deniz sigortalarından doğan davalarda uygulanmaz.
İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü
mahkemeden talep edilir.
Henüz dava açılmamış olan hâllerde delil tespiti, esas hakkındaki davaya bakacak olan mahkemeden veya üzerinde keşif yahut bilirkişi
incelemesi yapılacak olan şeyin bulunduğu veya tanık olarak dinlenilecek kişinin oturduğu yer sulh mahkemesinden istenir.
Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu yer ya da zarar görenin
yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir.
1. Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi
sözleşmeyle yetkili kılabilirler.
2. Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu mahkemelerde açılır.
3. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri konular ile kesin yetki hâllerinde, yetki sözleşmesi yapılamaz.
4. Yetki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için yazılı olarak yapılması, uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir
olması ve yetkili kılınan mahkeme veya mahkemelerin gösterilmesi şarttır.
5. Yetkinin kesin olduğu davalarda, mahkeme yetkili olup olmadığını, davanın sonuna kadar kendiliğinden araştırmak zorundadır; taraflar da
mahkemenin yetkisiz olduğunu her zaman ileri sürebilir.
6. Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde ileri sürülmesi gerekir.
7. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi; birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi takdirde yetki itirazı
dikkate alınmaz.
8. Mahkeme, yetkisizlik kararında yetkili mahkemeyi de gösterir.

9. Yetkinin kesin olmadığı davalarda, davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme
yetkili hâle gelir.
YAZILI YARGILAMA USULÜ
Eski hâle getirme, işlemin
ESKİ HALE GETİRME (MD.96)
süresinde yapılamamasına sebep
olan engelin ortadan kalkmasından
itibaren 2 (iki) hafta içinde talep
edilmelidir.

DAVA TÜRLERİ
(MD.316)

SÜRELER

CEVAP DİLEKÇESİ (MD.127)

SÜRE UZATMA (MD.127)

Cevap dilekçesini verme süresi,
dava dilekçesinin davalıya
tebliğinden itibaren 2 (iki)
haftadır.
Durum ve koşullara göre cevap
dilekçesinin bu süre içinde
hazırlanmasının çok zor yahut
imkânsız olduğu durumlarda, yine
bu süre zarfında mahkemeye

CEVAP SÜRESİ
(MD.317)

BASİT YARGILAMA USULÜ
Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren
dava ve işler
Doğrudan dosya üzerinden karar vermek
konusunda kanunun mahkemeye takdir
hakkı tanıdığı dava ve işler
İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti
gibi geçici hukuki koruma talepleri ile deniz
raporlarının alınması, dispeççi atanması
talepleri ve bunlara karşı yapılacak olan
itirazlar
Her çeşit nafaka davaları ile velayet ve
vesayete ilişkin dava ve işler
Hizmet ilişkisinden doğan davalar
Konkordato ve sermaye şirketleri veya
kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden
yapılandırılmasına ilişkin açılacak davalar
Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin
görev alanına giren dava ve işler
Diğer kanunlarda yer alan ve yazılı
yargılama usulü dışındaki yargılama
usullerinin uygulanacağı belirtilen dava ve
işler
Cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya
tebliğinden itibaren 2 (iki) haftadır.
Ancak mahkeme durum ve koşullara göre
cevap dilekçesinin bu süre içinde
hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız
olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında
mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya

REPLİK-DÜPLİK (MD.136)

KARŞI DAVA (MD.133)
HARÇ VE AVANS ÖDENMESİ
(MD.120)

DAVALARIN
BİRLEŞTİRİLMESİ
VE AYRILMASI
(MD.166)

ISLAH (MD.177)
DELİL SUNMA
(MD. 121, 129 194,
324)

başvuran davalıya, bir defaya
mahsus olmak ve 1 (bir) ayı
geçmemek üzere ek bir süre
verilebilir.
Davacı, cevap dilekçesinin
kendisine tebliğinden itibaren 2
(iki) hafta içinde cevaba cevap
dilekçesi; davalı da davacının
cevabının kendisine tebliğinden
itibaren 2 (iki) hafta içinde ikinci
cevap dilekçesi verebilir
Karşı dava, esasa cevap süresi
içinde cevap dilekçesiyle veya ayrı
bir dilekçe verilmek suretiyle açılır.
Avansın yeterli olmadığının dava
sırasında anlaşılması hâlinde,
mahkemece, bu eksikliğin
tamamlanması için davacıya 2 (iki)
haftalık kesin süre verilir.

Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve
sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar,
aralarında bağlantı bulunması durumunda,
davanın her aşamasında, talep üzerine veya
kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede
birleştirilebilir
Tahkikat evresinin sona ermesine kadar
yapılabilir
Taraflardan her biri
DELİL AVANSI
ikamesini talep ettiği
delil için mahkemece
belirlenen avansı,
verilen kesin süre
içinde yatırmak
zorundadır.

mahsus ve 2 (iki) haftayı geçmemek üzere
ek bir süre verebilir.

Dava dilekçesinde
gösterilen ve davacının
elinde bulunan
belgelerin asıllarıyla
birlikte harç ve vergiye
tabi olmaksızın davalı
sayısından bir fazla
düzenlenmiş
örneklerinin veya sadece
örneklerinin dava
dilekçesine eklenerek
sunulması zorunludur.
Savunmanın dayanağı
CEVAP DİL.
olarak ileri sürülen her
bir vakıanın hangi
delillerle ispat edileceği
cevap süresi içinde
hazırlanacak cevap dil.
belirtilmelidir.
Hangisi daha erken gerçekleşir ise, cevap süresi
içinde veya cevap dilekçesinin verilmesi ile
birlikte ilk itirazlar ileri sürülmelidir.
Bilirkişi raporunun
SUNMA SÜRESİ (MD.
hazırlanması için
274)
verilecek süre 3 (üç) ayı
geçemez. Bilirkişinin
talebi üzerine, kendisini
görevlendiren mahkeme
gerekçesini göstererek,
süreyi 3 (üç) ayı
geçmemek üzere
uzatabilir.
Taraflar, bilirkişi
RAPOR İTİRAZ
raporunun, kendilerine
(MD.281)
tebliği tarihinden
DAVA DİL.

İLK İTİRAZ

BİLİRKİŞİ RAPORU

İSTİNAF (MD.345)
TEMYİZ (MD.361)

YARGILAMANIN
İADESİ (MD.374)

İHTİYATİ TEDBİR
KARARI

itibaren 2 (iki) hafta
içinde, raporda eksik
gördükleri hususlara
itiraz edebilirler.
İstinaf yoluna başvuru süresi 2 (iki) haftadır. Bu
süre, ilamın usulen taraflardan her birine tebliğiyle
işlemeye başlar.
Bölge adliye mahkemesi hukuk dairelerinden
verilen temyizi kabil nihai kararlar ile hakem
kararlarının iptali talebi üzerine verilen kararlara
karşı tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay içinde
temyiz yoluna başvurulabilir
Madde 374’de belirtilen hallerin gerçekleştiği
tarihlerden itibaren 3 (üç) ay ve her hâlde iade
talebine konu olan hükmün kesinleşmesinden
itibaren on yıldır.
UYGULANMASI (MD.393) İhtiyati tedbir
kararının
uygulanması,
verildiği tarihten
itibaren 1 (bir) hafta
içinde talep edilmek
zorundadır.
İhtiyati tedbirin
KARARA İTİRAZ
uygulanması sırasında
(MD.394)
karşı taraf hazır
bulunuyorsa, tedbirin
uygulanmasından
itibaren; hazır
bulunmuyorsa tedbirin
uygulanmasına ilişkin
tutanağın tebliğinden
itibaren 1 (bir) hafta
içinde, ihtiyati
tedbirin şartlarına,

DELİL TESPİT
RAPORU İTİRAZ
(MD.402)

mahkemenin yetkisine
ve teminata ilişkin
olarak, kararı veren
mahkemeye itiraz
edebilir.
İhtiyati tedbir kararı
KARARI TAMAMLAYAN
dava açılmasından
İŞLEMLER (MD.397)
önce verilmişse, tedbir
talep eden, bu
kararın
uygulanmasını talep
ettiği tarihten
itibaren 2 (iki) hafta
içinde esas
hakkındaki davasını
açmak ve dava
açtığına ilişkin evrakı,
kararı uygulayan
memura ibrazla
dosyaya koydurtmak
ve karşılığında bir
belge almak
zorundadır
İtiraz ve ilave sorular 1 (bir) hafta içinde
bildirilmelidir.

