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Geçen yıldan beliren Dergimizin 
kapsam ve kalitesini bozmadan sayfa 
sayısını bir seviyede tutma yönündeki 
eğilimimiz sürmekle birlikte yeni 
hukuki düzenlemeler üzerine siz 
meslektaşlarımızın bilgilenme isteği, 
gelen yazıların çokluğu ile örtüşünce 
sayfa sayımızı arttırmak durumunda 
kaldık. 

Ancak biliyoruz ki, bir yayın sayfa 
sayısı ile değerlendirilemez; özellikle 
de hukuk alanında yayın yapan 
dergilerin sayfa sayılarını arttırmaları 
çok da zor değil ancak verilen içeriğin 
okurlara ne derece katkı sunduğu ya 
da hukukçuların bu yayınlardan ne 
ölçüde yararlandıkları o hukuk yayının 
en önemli değerlendirme ölçütüdür. 
Bu nedenle sayfa sayımız artsa da 
azalsa da tüm meslektaşlarımızın her 
sayımızda kendileri için önemli verilere 
erişecekleri bir yayın çıkarma arzumuz 
her zaman canlı kalacak; tabii sizlerin 
de katkılarıyla…  

***
Geçen ay bildiğiniz gibi İstanbul’da 

Arabuluculuk üzerine uluslararası bir 
seminer gerçekleştirildi. Arabuluculuk, 
yasa tasarısı olarak bir süredir meclisin 
gündemindeydi. 

Görünen o ki tasarı da yasalaşacak. 
Avukatları ilgilendiren bir diğer 

önemli gelişme de yeni Avukatlık Yasası 
hazırlıklarıyla ilgiliydi. 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) 
nezdinde hazırlıkları sürdürülen yasa 
taslağı olduğu yönünde haberler 
yapıldı ve de o yasa taslağında da 

yabancı hukuk bürolarının ülkemizde 
faaliyetlerini serbestçe sürdürmelerinin 
önünün açılacağı yönünde söylentiler 
yayıldı.

Ülkemiz tam anlamıyla bir hukuk 
devleti olamadığı için savunmanın 
önem ve değeri yeterince algılanamadı. 
Avukatların, yargılamaları uzatan 
kişiler olarak göründükleri algısı da 
bu eksiklikten  kaynaklanan çarpık 
bir bakış açısı olarak  ortaya  çıktı. 
Avukatları yargılamalardan olabil-
diğince uzaklaştırmak, “arabulucu” 
adı altında hukuktan anlamayan basit 
ve de göstermelik seminerlerle hukuki 
uyuşmazlıkları çözme görevi verilen 
kişilerin oluşturacağı bir kurumun 
zaten hukuk devleti olamayan bir 
ülkeye ne ölçüde zarar vereceğini 
doğrusu düşünmek bile istemiyoruz!

Öte yandan sayıları her geçen 
gün artan avukatların yetersiz eğitim 
ve sınavsız şekilde mesleğe atılmaları 
da en çok mesleğimize zarar veriyor. 
Hal böyleyken genç meslektaşlarımızı 
yabancı hukuk bürolarının insafına 
mı terk edeceğiz? Emek sömürüsünün 
yasal zemini mi hazırlanmaya 
çalışılıyor? 

Zamanla göreceğiz.
İstanbul Üniversitesi Hukuk 

Fakültesi’nde yıllarca Anayasa Hukuku 
dersi veren hocamız Prof.Dr. Server 
Tanilli’yi yitirdik. Kendisini saygıyla 
anıyoruz; hepimizin başı sağ olsun.

Yılınız iyi olsun…   

AVUKATLIK MESLEĞİ NEREYE GİDİYOR? 

YAYIN KURULU
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ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE
GÖREVLİ MAHKEME

Av. Orhan YILMAZ[1]

A. GENEL OLARAK:
01.10.2011 tarihinde yürürlükten kalkan 1086 sayılı Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunu’nda  (HUMK) yer almayan çekişmesiz yargı hükümleri 
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun (HMK) 382-388. maddelerinde düzenlenmek suretiyle, usul 
hükümleri arasında yerini almıştır.

HMK’nın 382. maddesinde, çekişmesiz yargıya giren işler için geçerli olan 3 
genel kriter/ölçüt koyulduktan sonra, hangi işlerin çekişmesiz yargı işlerinden 
sayılacağı sınırlı olmayacak ve örnek teşkil edecek şekilde ; a) kişiler hukuku (5);  
b) aile hukuku (19); c) miras hukuku (9);  ç) eşya hukuku (2); d)borçlar hukuku 
(10);  e) ticaret hukuku(14) f) icra ve iflas hukuku(9) ; g) çeşitli kanunlardaki 
çekişmesiz yargı işleri (4) başlıkları altında toplam 72 bent olarak sayılmıştır.

HMK. md. 383 ‘te görevli mahkemenin, aksine bir düzenleme bulanmadığı 
sürece sulh hukuk mahkemesi olduğu belirtilmiştir.[2]

HMK. md. 384 çekişmesiz yargı işlerinde yetki hususunu 
düzenlemektedir.[3]

HMK’nın 385  ve 386.  maddeleri çekişmesiz yargıdaki yargılama usullerine 
ilişkindir.

HMK. md. 387 çekişmesiz yargı kararlarına karşı başvuru yollarını (istinaf) 
belirlemektedir.

HMK’nın 388. maddesinde, kanunda aksine hüküm bulunmayan 
hallerde,çekişmesiz yargı kararlarının maddi anlamda kesin hüküm teşkil 
etmeyeceği ifade edilmek  suretiyle çekişmesiz yargı kararlarının niteliği hüküm 
altına alınmaktadır.

B. ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE GÖREVLİ MAHKEME:
1. HMK’NIN 383. MADDESİNDE BELİRTİLEN ÇEKİŞMESİZ YARI 

İŞLERİ:
Bu maddeye göre;

1 İstanbul Barosu
2    GÖREVLİ MAHKEME
Madde 383- (1) Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece 
sulh hukuk mahkemesidir 
3 ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİNDE YETKİ
Madde 384- (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, çekişmesiz yargı işleri için talepte bulunan kişinin 
veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesi yetkilidir.



“ Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine düzenleme 
bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir.”

Bu hüküm uyarınca,genel kural olarak sulh hukuk mahkemesi görevli 
olduğundan, çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin tespiti için; önce 
ilgili çekişmesiz yargı işinin kaynağını diğer bir ifade ile yasal dayanağını bulmak;  
sonra burada görevli mahkeme yönünden bir düzenleme olup olmadığını 
belirlemek gerekmektedir.

Bu  belirlemeden sonra, yasal düzenleme varsa burada gösterilen 
mahkemenin; yoksa sulh hukuk mahkemesinin görevli olduğunu kabul etmek 
icap etmektedir.

HMK’nın 382. maddesindeki sıralamaya sadık kalınarak;çekişmesiz yargı 
işleri olarak sayılan işlerin her birinin  yasal dayanağı ve burada belirtilen hakim 
veya mahkeme parantez içinde belirtildikten sonra, görevli mahkemenin hangi 
mahkeme olduğu  tespit edilip, özelliği olan işlerde gerekli görülen açıklamalar 
yapılmıştır.

a. Kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı işleri:
1) Ergin kılınma: (TMK. md.12/ Mahkeme)
2) Ad ve soyadın değiştirilmesi: (TMK.md.27/Hâkim) 
3) Ölüm karinesi sebebiyle (ilgili yerin mülkî amirinin emriyle) nüfus kütüğüne 

ölü kaydı düşülen kişinin sağ olduğunun tespiti. (TMK.md.44 / Mahkeme)
4) Gaiplik kararı: (TMK.md.32-35; 586,588/Mahkeme)
TMK’nın 32. maddesinde sözü edilen mahkemenin asliye hukuk mahkemesi 

mi yoksa sulh hukuk mahkemesi mi  olduğu belirtilmemiş olmakla birlikte; 
yetkili mahkemenin,  kişinin Türkiye’deki son yerleşim yeri;eğer Türkiye’de hiç 
yerleşmemişse nüfus sicilinde kayıtlı olduğu yer;böyle bir kayıt da yoksa anasının 
veya babasının kayıtlı bulunduğu yer mahkemesi olduğu ifade edilmek suretiyle 
yetki hükmü getirilmiş durumdadır.

5) Kişisel durum sicilindeki kaydın düzeltilmesi: (TMK.md.39-40/
Mahkeme)

Görüldüğü üzere; kişiler hukukundaki çekişmesiz yargı kapsamında 
sayılan işlerin ilgili yasa maddelerinde mahkeme veya hâkimden söz edilip; bu 
mahkeme veya hâkimin derecesi ( asliye- sulh gibi  ) belirtilmemiş olduğundan, 
bu işlerin tümünde SULH HUKUK mahkemesinin görevli olduğunu kabul etmek 
gerekmektedir.( HMK. Md.383 ) 

b) Aile hukukundaki çekişmesiz yargı işleri:
TMK’nın 382. maddesinde, aile hukukundaki çekişmesiz yargı işleri olarak 

sayılan işlerin  büyük kısmı (1-16)TMK’nın Aile Hukukuna ilişkin ikinci kitabında 
yer alan işlerdir.

4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine 
Dair Kanun’un 4. maddesine göre; TMK’nın üçüncü kısmı (vesayet) hariç olmak 
üzere ikinci kitabı ile Türk Medeni Kanunu’nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli 
Hakkında Kanun’a (4722 Sayılı Kanun) göre aile hukukundan doğan dava ve 
işlerde aile mahkemeleri görevlidir.
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Aşağıda görüleceği üzere; TMK’nın 382. maddesinde 1 ilâ 16. bentleri 
arasında sayılan çekişmesiz yargı işlerinin tamamı Aile Mahkemelerinin görev 
kapsamı içinde kalan TMK’nın Aile Hukuku başlıklı ikinci kitabı’nda yer alan 
hususlardır.

Burada sayılan işlerin tümü için 4787 Sayılı Kanun’da aksine bir düzenleme 
açık bir şekilde yer almış durumda olduğundan aile hukukundaki çekişmesiz 
yargı işlerinde aile mahkemeleri görevlidir.

Aile mahkemelerinin görevli olduğu çekişmesiz yargı işleri ve ilgili oldukları 
yasa maddeleri aşağıda gösterilmiştir:

1) Henüz evlenme yaşında olmayanların evlenmesine izin verme. (TMK.
md.124/Hâkim)

2) Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi. (TMK.md.131/Mahkeme)
3) Evlendirme memurunun, evlenme başvurusunu ret kararına karşı yapılan 

itiraz. (TMK.md.138/Mahkeme)
4) Yeniden evlenmede bekleme süresinin hâkim tarafından kaldırılması.

(TMK.md.132/Mahkeme)
5) Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi. (TMK.md.164/Hâkim)

6) Eşlerden birinin, evlilik birliğini tek başına temsil etmek konusunda yetkili 
kılınması. (TMK.md.190/Hâkim)

7) Aile konutu ile ilgili işlemler için diğer eşin rızasının sağlanamadığı hâllerde 
hâkimin müdahalesinin istenmesi. (TMK.md.194/Hâkim)

8) Mevcut mal rejiminin eşlerden birinin veya alacaklıların talebiyle 
mal ayrılığına dönüştürülmesi ve sebeplerin ortadan kalkması hâlinde mal 
ayrılığından eski rejime geri dönülmesi. (TMK.md.206,208/Hâkim) 

9) Paylaşmalı mal ayrılığında boşanma veya evliliğin iptali hâlinde, aile 
konutu ve ev eşyasını hangi eşin kullanmaya devam edeceği hakkında karar 
verilmesi. (TMK.md.254/Hâkim)

10) Sağ kalan eşe aile konutu üzerinde ve ev eşyası üzerinde mülkiyet veya 
intifa hakkı tanınması.(TMK.md.255)

11) Mal ortaklığında eşlerden birinin mirası reddine izin verilmesi. (TMK.
md.265/Mahkeme)

TMK’nın 265. maddesinde,yetkili mahkemenin, istemde bulunan eşin kendi 
yerleşim yeri mahkemesi olduğu belirtilmek suretiyle; HMK’nın 384. maddesi 
paralelinde yetki hükmü de

getirilmiş durumdadır.

12) Ana babaya çocuğun mallarından bir kısmını çocuğun bakım ve eğitimi 
için sarf etme izninin verilmesi. (TMK.md.356/2/Hâkim)

13) Velayetin kaldırılması, velayetin eşlerden birinden alınarak diğerine 
verilmesi ve kaldırılan velayetin geri verilmesi.(TMK.md.336,348,351/Hâkim)

14) Hâkimin çocuğun mallarının yönetimine müdahale etmesi ve çocuğun 
mallarının yönetiminin kayyıma devri. (TMK.md.352,360,361/Hâkim)

5Çekişmesiz Yargı İşlerinde Görevli Mahkeme... • Av. Orhan YILMAZ



15) Evlilik sona erince velayet kendisinde kalan eşin, hâkime çocuğun malları 
hakkında defter sunması. (TMK.md.353/Hâkim)

16) Aile yurdunun kurulmasına izin verilmesi, kuruluşun tebliğ ve ilanı, 
kapatılması hâlinde tapu sicilindeki şerhin silinmesine izin verilmesi, taşınmazın 
bizzat malik veya ailesi tarafından kullanılması şartına geçici olarak istisna 
tanınması. (TMK.md.387-395/Mahkeme)

17) 14/1/1998 tarihli ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’a göre 
aile mahkemesi hâkimi tarafından karar verilecek tedbirler.

Bu tedbirler, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un 1. maddesinde 
belirtilmiş ve bu tedbirlere karar verecek mahkeme de AİLE MAHKEMESİ olarak 
gösterilmiştir. 

18) Çocuk hâkimi tarafından, çocuğun anası, babası, vasisi, bakım ve 
gözetiminden sorumlu kimse, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu ve 
Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya resen çocuklar hakkında koruyucu 
ve destekleyici tedbir kararı alınması.(5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu 
md.5-14)

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun 5. maddesinde bu tedbirlerin neler 
olabileceği açıklanmış ve 7. maddesinde de bu tedbirlere talep üzerine çocuk 
hâkimi tarafından karar verilebileceği açık bir şekilde belirtilmiştir.

Bu hükümlerden, görevli mahkemenin, ÇOCUK MAHKEMESİ / HÂKİMİ 
olduğu anlaşılmaktadır.

19) Vesayet işleri. (TMK.md.396-494)
TMK’nın 397. maddesine göre; vesayet işlerinde, sulh hukuk mahkemesi 

vesayet makamı;  asliye hukuk mahkemesi de denetim makamı olarak 
görevlidir.

Bu hüküm itibariyle; denetime ilişkin vesayet /çekişmesiz yargı işlerinde 
asliye hukuk mahkemesi; vesayet makamı olarak yapılan işlerde de sulh hukuk 
mahkemesi görevlidir.

c) Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işleri:
Miras hukukundaki çekişmesiz yargı işlerine ilişkin hükümlerde birlik 

söz konusu olmayıp; bazı işlerde görevli yargı makamının sulh mahkemesi/
hâkimi olduğu belirtilirken, bazı maddelerde sadece mahkeme veya 
hâkimden söz edilmiştir.

1) Sulh hâkimi tarafından resmî vasiyetname düzenlenmesi; el yazısı 
ile vasiyetnamenin sulh hâkimi tarafından saklanması; sözlü vasiyetname 
tutanağının sulh veya asliye mahkemesine tevdiî. 

İlgili maddeler. TMK’nın 532, 538 ve 540. maddeleridir.
TMK’nın 532 ve 538. maddelerinde, resmi vasiyetname ile el yazılı 

vasiyetnamenin  noter ve  kanunla yetkili kılınan memur  veya görevli yanında sulh 
hukuk hâkimine de tevdi edilebileceği belirtilirken; TMK’nın 540. maddesinde, 
sözlü vasiyetname için tanıklar tarafından düzenlenecek belgenin sulh veya 
asliye hâkimine verilebileceği hükme bağlanmıştır.
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Bu durumda; TMK’nın 532 ve 538. maddeleri, genel hükmün  (HMK.md.383) 
tekrarından ibaret olup; bu işler yönünden görevli mahkeme sulh hukuk 
mahkemesidir.

TMK’nın 540. maddesindeki iş yönünden ise; sözlü vasiyetnamenin 
belgelendirilmesi amacıyla tanıklar tarafından düzenlenen belgenin tevdi edildiği 
mahkemeye göre sulh veya asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır.

2) Vasiyeti yerine getirme görevlisine görevinin bildirilmesi. (TMK.md.550/3/
Sulh Hâkimi)

Maddede, genel hükmün tekrarı şeklinde görevli mahkemenin SULH HUKUK 
mahkemesi olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.

3) Vasiyeti yerine getirme görevlisinin tereke malları üzerinde tasarruf 
etmesine izin verilmesi. (TMK.md.553/Sulh Hâkimi)

Bu maddede de; genel hüküm tekrar edilmek suretiyle görevli mahkemenin 
SULH HUKUK mahkemesi olduğu hükme bağlanmıştır. 

4) Gaibin mirasçılarına, gaibe düşen miras payının teslim edilmesi.  (TMK.
md.584-587)

İlgili maddelerde, görevli mahkeme hususunda bir düzenleme 
bulunmadığından görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.

5) Tereke mallarının korunması ve hak sahiplerine ulaşmasını sağlamak için 
önlem alınması.(TMK.md.589-597/Sulh Hâkimi)

İlgili maddelerde görevli yargı makamı sulh hâkimi olarak gösterilmiş 
bulunduğundan, görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.

6) Mirasçılık belgesi verilmesi. (TMK.md.598/Sulh Mahkemesi)
7) Terekenin yazımı işleminin sona erdiğinin mirasçılara bildirilmesi, mirasın 

reddi beyanının tespiti ve tescili; mirasın reddinin, mirası reddeden kişiden sonra 
gelen mirasçılara bildirilmesi; mirasın reddi süresinin uzatılması.(TMK.md.607/
Sulh Hâkimi; md.609/Sulh Mahkemesi-Hâkimi; md.615/Sulh Hâkimi)

8) Terekenin resmî defterinin tutulması. (TMK.md:619,620/Sulh Hâkimi-
Sulh Mahkemesi)

9) Sulh hâkiminin özellikleri olan eşyanın mirasçılardan birine tahsis 
edilmesi veya satılmasına karar vermesi. (TMK.md.653/Sulh Hâkimi)

ç) Eşya hukukundaki çekişmesiz yargı işleri:
1) Taşınmaz üzerinde taraf oluşturulmasına ve hak ihlaline sebebiyet 

vermeyecek düzeltmelerin yapılması. (TMK.md.1027/Mahkeme)
TMK’nın 1027. maddesinde sadece” mahkeme “ deyimi kullanılmış ve 

bu mahkemenin sulh hukuk mahkemesi mi yoksa asliye hukuk mahkemesi 
mi olduğu belirtilmemiş olduğuna göre, görevli mahkeme SULH HUKUK 
mahkemesidir.

2) Taşınmaz rehninde alacaklı için kayyım tayini. (TMK.md.880/Sulh 
Hâkimi)

Maddede görevli mahkeme yanında yetkili mahkeme de belirtilmiş ve yetkili 
mahkemenin rehinli taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olduğu hükme 
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bağlanmıştır.

d) Borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işleri:
Bilindiği üzere; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK.) 01.07.2012 tarihinde 

yürürlüğe girecek ve halen yürürlükte olan  818 sayılı Borçlar Kanunu (BK.) da 
aynı tarih itibariyle yürürlükten kalkacaktır.

Önümüzdeki günlerde borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işlerinde her 
iki yasanın da uygulanması söz konusu olacaktır.

Bu sebeple; gerek BK. ve gerekse TBK. hükümleri dikkate alınmak suretiyle, 
ilgili maddeler gösterilmiş ve açıklama yapılmıştır.

İlgili hükümlerde deyim birliği olmadığı; bazı maddelerde mahkeme; bazı 
maddelerde hâkimden söz edilirken, diğer bazı maddelerin bu yönden suskun 
kaldığı dikkati çekmektedir.

1) Yetkisi sona eren temsilcinin temsil belgesini mahkemeye teslimi. (BK.
md.36/Mahkeme; TBK.md.44/Hâkim)

2) Borçluya ifa veya teminat göstermesi için süre verilmesi. (BK.md.106/ 
Hâkim; TBK.md.123/Hâkim)

3) Tevdi mahalli belirlenmesi veya tevdi edilemeyecek eşyanın satılması. (BK.
md.91,92/Hâkim; TBK.md.107,108/Hâkim)

4) Alacaklısı ihtilaflı olan borcun mahkemeye tevdiî. (BK.md.95; TBK.
md.111)

5) Ayıplı hayvanın bilirkişi tarafından muayenesi. (BK.md.199/Hâkim; TBK.
md.224/Yetkili Makam)

6) Mesafeli satımlarda ayıbın tespiti veya ayıplı malın satılmasına izin 
verilmesi. (BK.md.201; TBK.md.226/Mahkeme)

7) İşçiye kârdan hisse verilmesini öngören iş sözleşmesinde, mahkemenin 
işverenin hesaplarını inceleyecek bir kişi tayin etmesi. (BK.md.323/Hâkim; 
TBK.md.403/Hâkim)

8) Eser sözleşmesinde eserin ayıplı olup olmadığının bilirkişiye tespit 
ettirilmesi. (BK.md.359; TBK.md.474)

9) Satılmak için komisyoncuya gönderilen eşyanın hasarının tespiti.(BK.
md.418; TBK.md.534)

10) Komisyoncu elindeki malın açık artırma ile satışına izin verilmesi. (BK.
md.426/Mahkeme; TBK.md.542/Mahkeme)

Görüldüğü üzere; borçlar hukukundaki çekişmesiz yargı işlerinde, 
HMK’un 383 üncü maddesinde yer alan genel hükmün aksine bir düzenleme 
mevcut olmadığından, sayılan tüm çekişmesiz yargı işlerinde SULH HUKUK 
mahkemesi görevlidir.

e) Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri:
Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin tespiti yönünden en karışık 

alan ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleridir.

Bu karışıklığın sebebi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı 
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Türk Ticaret Kanunu (Yeni TTK.) ile halen yürürlükte bulunan ve 01.07.2012 
tarihinde yürürlükten kalkacak olan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun  ( 
TTK. )konu ile ilgili maddeleri arasındaki hüküm farlılıklarıdır.

Gerek TTK’da ve gerekse Yeni TTK’da, ticaret hukuku alanındaki çekişmesiz 
yargı işlerinde görevli mahkeme yönünden genel bir hüküm  bulunmamaktadır.

Her iki kanundaki ticari davalar ile ticari davaların görüleceği mahkemeleri 
belirleyen 4 ve 5. maddeler çekişmeli yargı kapsamındaki davalar yönünden sevk 
edilmiş hükümlerdir.

Bu sebeple; TTK’da düzenlenen tüm çekişmesiz yargı işleri için asliye ticaret 
mahkemelerinin görevli olduğunu söylemek mümkün değildir.

Bu durumda; çekişmesiz yargı işlerinin kaynağını teşkil eden  ilgili 
maddelerdeki hükümlere göre görevli mahkemenin belirlenmesi gerekmektedir.

TTK’nın ilgili maddelerinde genellikle “ mahkeme “ deyimine yer verilmekle 
birlikte; bu mahkemenin asliye ticaret mahkemesi mi yoksa sulh hukuk 
mahkemesi mi olduğu belirtilmemiştir.

Yeni TTK’nın ilgili maddelerinde deyimler yönünden bir dil birliğinin 
bulunmadığı; bazı maddelerde “mahkeme “; bazı maddelerde ise “ticaret 
mahkemesi “ ya da “ asliye ticaret mahkemesi” deyiminin kullanıldığı  
görülmektedir.

Her iki kanun hükümleri arasındaki bu farklılık, doğal olarak ticaret 
hukuku alanındaki çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkemenin tespitinde 
farklı sonuçlara varılmasına sebebiyet vermektedir.

Ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri için, ilgili hükümler incelenip 
görevli mahkemenin TTK. ve Yeni TTK. hükümlerine göre ayrı ayrı belirlenmesi 
icap etmektedir.

1) Ticari defterlerin zıyaı hâlinde belge verilmesi. (TTK.md.68/4-Mahkeme; 
Yeni TTK,md.82(7)/Mahkeme)

Her iki hükümde de “ mahkeme “ deyimi kullanılmış; bu mahkemenin sulh 
mahkemesi mi yoksa ticaret mahkemesi mi olduğu belirtilmemiştir.

Bu durumda; HMK’nın  383 üncü maddesindeki genel hüküm nedeniyle 
görevli mahkeme SULH HUKUK  mahkemesidir.

Her iki hükümde de başvurulacak mahkemenin, ticari işletmeninin 
bulunduğu yerdeki mahkeme olduğu belirtilmek suretiyle, yetkili mahkeme 
yönünden HMK md. 384 te yer alan genel hükmün aksine bir düzenleme yer 
almış durumda olduğundan, yetkili mahkeme talepte bulunanın oturduğu yer 
mahkemesi olmayıp; ticari işletmenin bulunduğu yer mahkemesidir. 

2) Acentenin müvekkili hesabına teslim aldığı malın Borçlar Kanunu’na göre 
satılması.(TTK.md.125/Mahkeme; Yeni TTK.md.111/Mahkeme)

Her iki yasada da aksine bir düzenleme yer almadığından görevli mahkeme 
SULH HUKUK mahkemesidir.

3) Kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini.(TTK.md.212/
Mahkeme; Yeni TTK.md.273/Ticaret Mahkemesi)
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TTK’da yer alan hüküm ile Yeni TTK’da yer alan hüküm arasında farklılık 
mevcuttur.

TTK’da genel hükmün aksine bir düzenleme yer almadığından, bu kanununun 
yürürlükte kaldığı sürece görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.

Yeni TTK’da genel hükmün aksine bir düzenleme ile görevli mahkemenin “ 
Ticaret Mahkemesi ‘ olduğu belirtilmiştir.

Bu durumda; Yeni TTK’nın yürürlüğe gireceği 01.07.2012 tarihinden 
sonraki çekişmesiz yargı taleplerinde görevli mahkeme TİCARET MAHKEMESİ 
olacaktır.

4) Komanditer ortağın talebiyle şirket hesaplarını incelemek için eksper 
tayini. (TTK.md.249/Mahkeme; Yeni TTK.md.310/Mahkeme)

Her iki yasada da aksine bir düzenleme yer almadığından görevli mahkeme 
SULH HUKUK mahkemesidir. 

5) Anonim şirkette ayni sermaye konulması, tescilden itibaren iki 
yıl içinde sermayenin onda birini aşan tutarda işletme devralınması ve 
sermaye azaltılmasında bilirkişi raporu alınması ve mahkemenin izni. (TTK.
md.293,303,396/Mahkeme; Yeni TTK.md.343/Asliye Ticaret,473)

TTK’da yer alan hükümlerle Yeni TTK’da yer alan hükümler arasında 
farklılıklar mevcuttur.

TTK’da genel hükmün aksine bir düzenleme yer almadığından, bu kanunun 
yürürlükte kaldığı sürece görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.

Yeni TTK’nın 343. maddesinde görevli mahkemenin asliye ticaret mahkemesi 
olduğu açık bir şekilde belirtilmiştir.

Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden sonra vaki olacak 343. madde 
kapsamındaki taleplerde “ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ”  görevli olacaktır.

Yeni TTK’nın 343. maddesinde görevli mahkeme yanında yetkili mahkeme 
de belirtilmiş ve HMK’nın 384. maddesindeki genel düzenlemenin aksine, yetkili 
mahkemenin şirket merkezinin bulunacağı yerdeki asliye ticaret mahkemesi 
olduğu hükme bağlanmıştır.

6) Kıymetli evrakın iptali. (TTK.md.573,669-677/Mahkeme; Yeni TTK.
md.661,757/Ticaret Mahkemesi)

Burada da farklı hükümler mevcuttur.
Bu hükümlere göre; 
TTK’da genel hükmün aksine bir düzenleme yer almadığından, bu kanunun 

yürürlükte kaldığı sürece görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.
Yeni TTK’nın yürürlüğe gireceği 01.07.2012 tarihinden sonraki çekişmesiz 

yargı taleplerinde görevli mahkeme TİCARET MAHKEMESİ olacaktır.
Görevli mahkeme yönünden farklı hükümlerde, yetkili mahkeme yönünden 

de özel  düzenleme mevcuttur.
Bu hükümlere göre; yetkili mahkeme, hâmile yazılı senetler için borçlunun 

yerleşim yeri veya pay/hisse senetleri hakkında anonim şirket merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesi; poliçe için ( çek ve bono yönünden de geçerlidir) 
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ödeme yerindeki mahkeme veya hâmilin yerleşim yerindeki mahkemedir.
7) Eşya taşımada eşyanın hasar ve eksiğinin tespit edilmesi; teslim  

edilememesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümlerine göre satılmasına karar 
verilmesi; gönderilen eşyanın mahkeme marifetiyle muayenesi. (TTK.
md.788,790,795/Mahkeme; Yeni TTK.889,869/Mahkeme)

Her iki yasadaki hükümlerde aksine bir düzenleme mevcut olmadığından, 
görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.

8)Gemi ipoteğinde, malikin bulunamadığı hâllerde kayyım tayini. (TTK.
md.913/Sulh Mahkemesi / Yeni TTK.md.1034/Mahkeme)

TTK’nın 913. maddesinde; görevli mahkemenin sulh mahkemesi olduğu 
belirtilmiştir.

Yeni TTK’nın 1034. maddesine ise; HMK’nın 383. maddesinin aksine bir 
düzenleme yer almamaktadır.

Bu durumda; her iki yasa yönünden de görevli mahkeme SULH HUKUK 
mahkemesidir.

Yeni yasa hükmünde, HMK’nın 384. maddesindeki genel kuralın aksine 
bir düzenleme ile yetkili mahkeme geminin tescil edildiği sicilin bulunduğu yer 
mahkemesi olarak belirtilmiştir.

9)Deniz raporu tanzimi. (TTK.md.982-985/Mahkeme; Yeni TTK.md.1098-
1101/Mahkeme)

Her iki yasadaki hükümlerde aksine bir düzenleme mevcut olmadığından, 
görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.

10) Kırkambar sözleşmesinde geminin hareket gününün  mahkeme 
tarafından tayini.(TTK.md.1048/Mahkeme; Yeni TTK.da hüküm yok)

TTK’nın 1048. maddesine benzer bir hüküm Yeni TTK’da yer almamaktadır.
TTK’da yer alan kırkambar sözleşmesi hükümleri , Yeni TTK’da da hemen 

hemen aynen muhafaza edilmiş; bu hükümlerden sadece TTK’nın 1048. 
maddesindeki hükmü yeni kanuna alınmamıştır.

Bunun sebebi, maddelerle ilgili genel açıklamada, çağdaş deniz işletmeciliği 
çerçevesinde hükme gerek kalmadığı şeklinde belirtilmiştir.

Bu durumda; Yeni TTK’nın  yürürlüğe  gireceği 01.07.2012 tarihinde  
yürürlükten kalkacak olan TTK’nın  1048. maddesi  kapsamındaki  çekişmesiz 
yargı işinde görevli mahkeme, genel hüküm uyarınca SULH HUKUK 
mahkemesidir.

Maddede, yetki yönünden de düzenleme mevcut olup; yetkili mahkemenin 
yükleme yerindeki mahkeme olduğu hükme bağlanmıştır.

11) Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hâl ve vaziyetinin, 
ölçü, sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi. (TTK.md.1065/Mahkeme; 
Yeni TTK.md.1184/Mahkeme)

Hükümler arasında güncellenen dili dışında önemli bir değişiklik söz konusu 
değildir.

Her iki yasadaki hükümlerde aksine bir düzenleme mevcut olmadığından, 
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görevli mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.

12) Müşterek avaryalarda dispeççi tayini ve dispecin mahkemece tasdiki. 
(TTK.md.1207-1212/Mahkeme; Yeni TTK.md.1278-1284/Mahkeme)

Güncellenen dil dışında önemli bir değişiklik bulunmayan her iki yasadaki 
hükümlerde aksine bir düzenleme mevcut olmadığından, görevli mahkeme 
SULH HUKUK mahkemesidir.

13) Denizcilik rizikolarına karşı sigortalarda zararın ve kapsamının 
belirlenmesi için bilirkişi tayini. (TTK.md.1443/Mahkeme; Yeni TTK.da 
hüküm yok)

Deniz sigortalarına ait hükümler Yeni TTK.nunda yer almadığından, 01.07 
2011 tarihine kadar yürürlükte kalacak olan hükme göre,görevli mahkeme genel 
hüküm uyarınca SULH HUKUK mahkemesidir.

14) Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için bilirkişi tayini. (1163 
sa.Koop.Kanunu md.21/Sulh Hukuk Mahkemesi) 

Hüküm, HMK.md.383 ‘teki genel hükmün tekrarı niteliğinde olup; görevli 
mahkeme SULH HUKUK mahkemesidir.

f) İcra ve iflas hukukundaki çekişmesiz yargı işleri:
1) İpotekli alacakta alacaklının gaipliği veya alacağı almaktan kaçınması 

hâlinde, borç tutarının icra dairesine tevdi edilmesi üzerine icra mahkemesi 
tarafından ipoteğin fekkine karar verilmesi. (İİK.md.153/İcra Mahkemesi)

İİK’in 153. maddesindeki açık düzenleme gereğince görevli mahkeme İCRA 
MAHKEMESİDİR.

2) Doğrudan doğruya iflas. (İİK.md.177,178,154/Ticaret Mahkemesi)
İİK’in 154/3 üncü maddesindeki açık hüküm gereğince görevli mahkeme 

TİCARET MAHKEMESİDİR.
3) İflasın kaldırılması. (İİK.md.182/Mahkeme)
İİK’in 182. maddesinde “ mahkeme “ deyimi kullanılmakla birlikte; bu 

mahkemenin, iflas kararını veren TİCARET MAHKEMESİ olduğu açıktır.

4) İflasın kapanmasına karar verilmesi. (İİK.md.254/Mahkeme)
Bu hükümde de, ifade edilen iflas kararını veren TİCARET 

MAHKEMESİDİR.
5) Reddolunmuş mirasın tasfiyesinin, mirasçılardan birinin mirası kabul 

talebi üzerine mahkeme tarafından durdurulması. (İİK.md.183/Mahkeme)
Görevli mahkeme, ilgili maddeler (İİK.md.180, TMK.md.612) ve genel hüküm 

uyarınca SULH HUKUK mahkemesidir.

6) Konkordato mühleti verilmesi ve komiserin atanması.(İİK.md.287/İCRA 
MAHKEMESİ)

7) Konkordatonun tasdiki. (İİK.md.296/TİCARET MAHKEMESİ)
8) Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden 

yapılandırılmasında projenin ilanı ve ara dönem denetçisinin atanması. (İİK.
md.309/m-ö/Asliye Ticaret Mahkemesi)
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Maddede, gerek görev ve gerekse yetki yönünden aksine düzenleme mevcut 
olup; görevli ve yetkili mahkeme, ilgili sermaye şirketi / kooperatifin 
muamele merkezinin bulunduğu yer TİCARET MAHKEMESİDİR.

9) Fevkalade hâllerde, kusuru olmaksızın borçlarını yerine getiremeyen 
borçluya mühlet verilmesi. (İİK.md.318/İCRA MAHKEMESİ)

g) Çeşitli kanunlardaki çekişmesiz yargı işleri:
1) Nüfus kütüklerinin sayfa birleşim yerlerinin asliye hukuk mahkemesince 

mühürlenmesi. (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik md.11(5)/ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ)

Yönetmelik hükmüne göre; 

“Kağıt ortamındaki aile kütüklerinin her sayfasına cilt ve sayfa sıra 
numaraları konulur. Kütüğün sonuna kaç sayfadan ibaret olduğu yazılır. 
Sayfa birleşim yerleri asliye hukuk mahkemesince mühürlenerek sonu 
onaylanır.”

Hükümde; görevli mahkemenin ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ olduğu açık 
bir şekilde belirtilmiş durumdadır.

Her ne kadar ; Anayasa’nın 142. maddesine göre, mahkemelerin görev 
ve yetkilerinin kanunla düzenlenmesi gerekmekte ise de; 5490 sayılı Nüfus 
Hizmetleri Kanunu’na göre nüfus dava ve işlerinde Asliye Hukuk Mahkemeleri 
görevli olduğundan, Yönetmeliğin ilgili maddesi, bu kuralın açıklanmasından 
ibaret görülmelidir.

2) Noterlerin göreve başlarken mahkemede yemin ettirilmeleri. (1512 sayılı 
Noterlik Kanunu md.37/ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ)

Noterlik Kanunu’nda belirtilen asliye hukuk mahkemesi, noterliğin bağlı 
bulunduğu asliye hukuk mahkemesidir.

3) Noter evrak ve defterlerinden alınarak başka yere gönderilecek örneklerin 
mahkeme tarafından tasdiki. (Noterlik Kanunu md.55/4/ HUKUK HÂKİMİ)

Bu maddedeki “bulunduğu yer hukuk hâkimi“ deyiminin mahkemeler 
teşkilatındaki karşılığı noterin bulunduğu yer ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİDİR.

4) Kamu görevlilerinin mahkeme huzurunda kanunen yemin etme 
zorunluluğunun öngörüldüğü diğer durumlar. 

Bazı kanunlarda, kanun kapsamındaki bir kısım görevlilerin mahkeme 
huzurunda yemin edeceklerine ilişkin özel hükümler yer almaktadır.

Örnek olarak;

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 27. maddesinde, bankaların yönetim 
kurulu üyeleri ile müdürler kurulu başkan ve üyelerinin seçilmeleri veya 
atanmalarından sonra YEREL TİCARET MAHKEMESİ huzurunda yemin 
etmeden göreve başlayamayacakları hükme bağlanmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 
Müşavirlik Kanunu ‘nun 11. maddesinde de; yeminli malî müşavirlik mesleğine 
kabul edilenlerin, görevlerine fiilen başlamadan önce, ASLİYE TİCARET 
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MAHKEMESİNDE yemin edecekleri belirtilmiştir.

2. DİĞER ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ:
HMK’nın 382. maddesinde, bu maddede sayılanlar dışındaki çekişmesiz 

yargı işlerinin tespiti yönünden uygulanması gereken ölçütler;

a. İlgililer arasında uyuşmazlık olmayan hâller (çekişme yokluğu ölçütü)
b. İlgililerin ileri sürebileceği herhangi bir hakkın bulunmadığı hâller 

(sübjektif hakkın yokluğu ölçütü)
c. Hâkimin re’sen harekete geçtiği hâller (re’sen harekete geçme ölçütü)
Şeklinde ifade edilmiştir.

HMK’nın 382. maddesinde sayılan işler dışındaki çekişmesiz yargı işlerinin 
tespiti için ,bu üç ölçüt/kriterin dikkate alınması ve bu ölçütlerden en az birisinin 
mevcut olup olmadığının saptanması gerekmektedir. 

Doktrinde, bu ölçütler çerçevesinde çekişmesiz yargı işlerine örnek olarak 
sayılan işleri görmek mümkündür.

Kuru’ya göre; TMK’nın 102,112,183,190,191,195,196,198-200,206,208,346-
348,351,352,353.; TTK’nın  33/3,34,35/3,36,249, 447/2.; Yeni TTK’nın 
82/8,296,310,343,543/2,1213. maddelerindeki düzenlemeler çekişmesiz yargı 
işleri arasındadır.[4]
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PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN 
İCRA TAKİPLERİ ÖZELİNDE

İCRA VE İFLAS KANUNU 
MADDE 36 HÜKMÜ UYARINCA

İCRANIN GERİ BIRAKILMASINDA 
TEMİNAT KURUMU

Av. Mustafa Cem YENİARAS[1]

Giriş
Hukukumuzda tehiri icra (icranın geri bırakılması) kurumu, borçlunun 

temyiz ettiği ilâmın icrasını temyiz hükmünün verilmesine kadar durdurmasına 
imkan vermekte ve bu yolla bozulma ihtimali olan bir mahkeme hükmü nedeniyle 
borçlunun zarar görme ihtimalini azaltmaktadır.  Borçlu açısından ek bir 
imkan yaratan tehiri icra yolunun kullanılmasında, elinde lehine bir ilk derece 
mahkemesi hükmü olan alacaklının haklarının da haleldar olmaması gerekir.  
İşte bu gaye ile kanun koyucu, icrayı geri bırakma talebini ileri süren borçlunun 
teminat göstermesini zorunlu kılmaktadır. Bu itibarla teminat gösterme külfeti 
borçlu yararına bir imkan olarak nitelendirilebilirse de, diğer taraftan alacaklının 
haklarının korunması maksadıyla getirilen teminat gösterme mecburiyeti ile 
taraflar arasındaki menfaat dengesi sağlanmaktadır.

Konunun önemi özellikle teminatın kapsamı, niteliği ve teminata konu olan 
malların paraya çevrilmesi aşamalarında ortaya çıkmaktadır.  Zira borçlu ile 
alacaklının çatışan menfaatlerinin yanında bir de icra dairesi, icra mahkemesi, 
Yargıtay ve henüz uygulama alanı bulmamış olan istinaf mahkemelerinin yetki 
alanlarının açıkça tespit edilmesi, sistemin sağlıklı işleyebilmesi açısından 
gereklidir.

Çalışmamızda icranın geri bırakılması kurumu, para alacaklarına ilişkin 
ilamların icrası ile sınırlı olmak üzere ve buna ilişkin teminat hükümlerini 
ilgilendirdiği ölçüde ana hatlarıyla ele alınacaktır.  Şüphesiz, teminatın 
kapsamının ve buna uygulanacak ilkelerin irdelenmesi için bahsi geçen 
kurumun işleyişinin de ele alınması gerekirdi.  Aynı doğrultuda, teminat olarak 
kabul edilen tehiri icra kurumunun kuramsal temelleri ve uygulanmasına ilişkin 
yüksek mahkeme kararları, ilâmın temyiz edilmesindeki usul ve esaslar, teminat 
olarak verilen malların paraya çevrilmesi ve paraların paylaştırılması ve nihayet 
usule aykırılık nedeniyle başvurulabilecek şikayet yolunun ayrıntıları, incelenen 
madde hükmüne has özellikler içerdiği ölçüde ele alınmış ve fakat genel anlamda 
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bu çalışmanın sınırları dışında bırakılmıştır.
Aşağıda ilk olarak icranın geri bırakılması kurumunun işleyişi ve bu 

kapsamda teminat göstermenin usulü, daha sonra gösterilecek teminatın nitelik 
ve kapsamı irdelenecektir.  Kuramsal çerçeve çizilip teminatlandırmanın esasları 
belirlendikten sonra verilen teminatların üst mahkeme yargılamasının sonucuna 
göre akıbetlerinin ne olacağı sorusuna yanıt aranacaktır.

İcra ve iflas hukukumuzda icranın ertelenmesi alanındaki fikir çeşitliliğinin 
kaynağında en az öğretideki eserler kadar yüksek mahkeme uygulamaları da 
olduğundan, ilgili Yargıtay kararlarının da geniş ölçüde uygulamaya yönelik bu 
konunun anlaşılması bakımından büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz.

1. İcranın Geri Bırakılması Kurumu ve İşleyişi
A. Genel olarak
Hukukumuzda ilâmlı icraya başvurabilmek için, bazı istisnalar haricinde[2], 

hükmün kesinleşmiş olması kural olarak gerekli değildir.  Genel kurala uygun 
olarak kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmların temyiz edilmesi de bunların 
icrasını durdurmaz.  Öte yandan hukukumuzda, mahkeme hükmünü temyiz 
eden borçluya, Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan teminat karşılığında 
icranın geri bırakılması (tehiri) için karar alma yolu açılarak (İİK m.36) temyiz 
yargılamasının sonucuna göre hakkında verilen hükmün etkilerinden geçici bir 
süre için korunma imkanı sağlanmıştır.  Burada belirtmek gerekir ki Bölge Adliye 
Mahkemelerinin hukukî altyapısı, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri 
ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Göre ve Yetkileri Hakkında Kanun 
ile oluşturulmuş, ve aynı kanunun Geçici m. 2 hükmü ile bölge adliye 
mahkemelerinin kuruluşları, üye ve başkanlarının atanması, yargı çevreleri 
ve göreve başlama tarihlerinin Resmî Gazete ile ilân edileceği belirtilmiştir. 
Halihazırda bahsi geçen mahkemelerin göreve başlamamış olmaları nedeniyle İİK 
m.36 hükmünün uygulanmasında icranın tehiri kararını verecek olan mahkeme 
sadece Yargıtay olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla çalışmamızda mevcut 
duruma uygun olarak, temyiz mercii olarak sadece Yargıtay anılacaktır.

Mahkeme hükmüne karşı Yargıtay’da temyiz yoluna başvuran borçlu 
hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercide depo edildiğini ispat eder veya 
hükme konu olan para veya eşya değerinde (icra mahkemesince kabul olunacak) 
taşınır veya taşınmaz rehni, hisse, tahvilât yahut muteber banka kefâleti 
gösterirse, ya da borçlunun hükmolunan para veya eşyayı karşılayacak değerde 
malı haczedilmiş ise icranın geri bırakılması için Yargıtay’dan temyiz hükmünün 
alınması için icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir; ancak 
zorunluluk olması haline bu süre uzatılabilir. (İİK m.36/f.1).  

Şayet borçlu Devlet veya adlî yardımdan yararlanan bir kimse ise teminat 
gösterme zorunluluğundan bağışık sayılmaktadır (İİK m.36/f.2).  Ücreti ilgilisi 
tarafından verilmek şartıyla üst mahkeme kararının icra dairesine en uygun 

2    “[…] Gayrimenkule ve buna müteallik ayni haklara ve aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümler kat’iyet 
kesbetmedikçe icra olunamaz […]” (Yargıtay HGK, 22.10.2008, E. 2008/12656 K. 2008/638 (www.hukukturk.
com, 18.08.2011, 13:55)) İlâmlı icraya başvurabilmek için kesinleşmesi gereken hükümlerin incelemesi için bkz. 
Kuru Baki, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, İstanbul 2006, 2. Bası, s.789 vd.; Uyar Talih, Gerekçeli – İçtihatlı İcra 
ve İflas Kanunu Şerhi Cilt II, 4. Bası, Ankara 2008, s. 3282.  
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vasıtalarla bildirilmesi de mümkündür (İİK m.36/f.3).  Nafaka hükümlerinde 
icranın geri bırakılması kararı verilemez (İİK m.36/f.4).  Bölge adliye mahkemesince 
başvurunun haklı görülmesi halinde teminatın geri verilip verilmeyeceğine karar 
verilirken, Yargıtay tarafından hükmün bozulması halinde bozma kararının 
özelliğine göre teminatın geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin (temyizi 
mümkün olmayacak şekilde) olarak karar verilir (İİK m.36/f.5).  Diğer taraftan 
bölge adliye mahkemesince başvurunun esastan reddedilmesi veya Yargıtay 
tarafından mahkeme hükmünün onanması durumlarında, alacaklının talebiyle, 
teminata konu olan para kendisine ödenir.  Şayet teminat bir hak veya maldan 
ibaret ise bunlar icra dairesince paraya çevrilir (İİK m.36/f.6). Kanun bu son 
fıkra hükmüyle ilâm alacaklısının teminat üstünde rüçhan hakkı bulunduğunu 
da belirtmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal çerçevede icranın geri bırakılması için ilâmın 
alacaklı tarafından icraya konmuş olması ve bunun usulüne uygun olarak 
temyiz edilmiş olması önşart niteliğindedir.  Zira icraya konmamış bir hükmün 
icrasının geri bırakılmasının talep edilemeyeceği aşikardır.  Borçlunun tehiri icra 
talebinde bulunabilmesi için en önemli husus, alacaklının muhtemel zararını 
karşılamak ve tehir talebinin kabulü halinde geçici bir süre için adeta “donacak” 
olan icra işlemlerinin yeniden başlaması durumunda ilâmın icrasının sağlanması 
bakımından kolaylık sağlayacak teminatı göstermesidir.  Şöyle ki; yasa koyucunun 
burada mevcut ilâmın icrasını geri bırakmak isteyen borçlu yerine elinde lehine 
mahkeme kararı olan alacaklının menfaatlerini yeğ tutma eğiliminde olduğu 
söylenebilir.  Zira hükmün icrasını geri bırakma için temyiz mahkemesinin 
incelemesi tek başına yeterli sayılmamış; aksine temyiz yargılamasının sonuç 
riski adeta borçlu üstünde bırakılmıştır.  Şayet hüküm bozulacak olursa, tehiri 
icra talebinde bulunabileceği esnada teminat gösteremeyen – ve ödeme yapan 
– borçlunun ödediği paraları geri almak için ayrıca yasal yollara başvurması 
gerekecektir.

B. İİK m. 36 hükmünün uygulanmasında usul

İİK m.36/f.1 uyarınca mahkeme hükmünün icrasının[3] geri bırakılmasını 
isteyen borçlunun ilk önce icra dairesine başvurarak – bahsi geçen kurumun 
işletilmesinin imkanı olmayan nafaka hükümleri dışında – kendisine Yargıtay’dan 
tehiri icra kararı alabilmesi için mühlet tayin edilmesini istemesi gerekir.  Bu 
itibarla icra dairesine yapılacak başvurunun bahsi geçen kanun hükmü uyarınca 

3    İİK m.36 hükmü sadece genel mahkeme ilâmlarının icrasını durdurmak için işletilebilir.  İcra mahkemesi 
kararlarının temyizinde kanunda aksine hüküm bulunmadıkça icranın geri bırakılmasını talep etmek mümkün 
değildir (bkz. Yargıtay 12 HD, 13.04.1982, E.1982/3100 K.1982/3099 (Uyar, s.3311’den naklen)); “[…] İİK. nun 
36. Maddesi İİK. nunda özel hüküm bulunmadıkça (İİK. nun 97/14, 269/c, 276/3) icra mahkemesi kararları 
hakkında uygulanmaz.  Anılan madde genel mahkemelerce verilen kararlar hakkında uygulanır.  İcra mahkemesi 
kararlarının temyizi İİK. nun 364/3 maddesine göre satıştan başka icra muamelelerini durdurmaz […]” (Yargıtay 
12 HD, 14.02.2005, E. 2004/26266 K. 2005/2670 (Deynekli Adnan / Doğan Ayhan / Koçak Coşkun / Oskay 
Mustafa, İcra ve İflas Kanunu Şerhi, Ankara 2007, s.707’den naklen))
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yerine getirilmesi gereken bir usulî şart olduğunun kabulü gerekir[4].  Borçlu 
icra dairesinde süre talebinde bulunmak için icra müdürüne hükmün temyiz 
edildiğini gösterir bir belgeyi de ibraz edecektir.  Borçlunun hangi süre içinde icra 
dairesine başvurarak süre talebinde bulunabileceği doktrinde tartışmalı olmakla 
birlikte[5] Yargıtay uygulamasında borçlunun başvuruyu her zaman yapabileceği 
kabul edilmektedir.  İİK m.36/f.1 hükmünün de süre bakımından bir kısıtlama 
getirmemiş olması nedeniyle[6] borçlunun her safhada icra dairesinden süre 
talep edebileceği yolundaki yoruma katılıyoruz.

İcranın geri bırakılması için icra dairesinden süre talep edecek olan 
borçlunun alacağa eşit değerde teminat göstermesi gerekir. Teminat, icra 
mahkemesinin kabulüne bağlı olarak, ilâmda belirtilen para veya eşya değerini 
karşılayacak nispette olmak üzere (i) menkul rehni, (ii) gayrimenkul rehni, (iii) 
hisse, (iv) tahvilât, veya (v) muteber banka kefaletinden (banka teminat mektubu)  
herhangi biri veya birden fazlası olabilir.  Borçlunun hükmolunan parayı resmî 
bir mercide depo etmiş olması veyahut hükme esas teşkil eden para ya da 
eşyanın değerini karşılayacak kadar malının haczedilmiş olması durumlarında 
da temyiz mahkemesi nezdinde icranın geri bırakılması başvurusu yapmak 
için kendisine icra müdürünce uygun bir süre verilecektir.  Burada teminat 
verilmesini sadece usulî açıdan incelediğimizden teminatın kapsamı ve niteliğine 
ilişkin değerlendirmemizi aşağıda ilgili bahiste yapacağız.  

Borçlu Devlet veya adlî yardımdan yararlanan biriyse teminat gösterme 
mecburiyeti yoktur (İİK m.36/f.3).  Adlî yardımdan yararlanma terimi HUMK 
m.465-472 hükümleri uyarınca kendisiyle ailesini meişetçe ehemmiyetli zarurete 
düşürmeksizin masarifi lazimeyi kısmen veya tamamen ifadan aciz olan kimselerle 
müessesatı hayriye (HUMK m.465/f.1) olarak tanımlanabilir.  Teminat gösterme 
muafiyeti bakımından “Devlet” genel bütçeli idareleri kapsar[7]  [8].

Borçlunun usulüne uygun başvurusu ve teminat göstermesi üzerine icra 
dairesi temyiz makamından karar getirmesi için borçluya uygun bir süre 
verir ve bu süre zorunluluk halinde uzatılabilir (İİK m.36/f.1).  Buradaki 
zorunluluk halinin takdiri icra müdürüne bırakılmıştır.  Zira icra müdürü 
süre uzatımının zorunlu olmadığı sonucuna varırsa veya verilen süre sonunda 
borçlu Yargıtay’dan tehiri icra kararı getiremez ya da temyiz olunan mahkeme 
hükmü onanırsa gösterilen teminat icra müdürü tarafından paraya çevrilerek 

4    Doktrinde daha önce HUMK m.443/f.1 hükmünün varlığı karşısında tartışmaya konu olan ve borçlunun 
doğrudan doğruya Yargıtay’dan teminat karşılığında “yürütmenin durdurulmasını” talep edip edemeyeceği 
hususuna ilişkin tartışma (bkz. Uyar, s.3283) ilgili hükmün 5236 Sayılı Kanun’un m.20 hükmü ile ilga edilmesiyle 
yeni bir boyut kazanmış olsa da halihazırda bahsi geçen hükmün uygulanmaya devam edildiği de bir gerçektir.  Bu 
nedenle süre talebinin icra dairesine yöneltilmesi gerektiği yolundaki görüşe katılsak da uygulama bakımından 
HUMK m.443/f.1 karşısında karşıt görüşün de hukukî zemin bulduğunu belirtmekte fayda vardır.
5     Yargıtay’ın aksi görüşte olan Kuru’ya göre borçlunun icra emrinde yazılı olan yedi günlük sure içinde başvuruyu 
yapması gerekir (Kuru, s.784).
6     Uyar, s.3283.
7     Genel bütçeli idarelerin listesi için bkz. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 1 Sayılı Cetvel.
8      “[…] İcra İflas Kanunu’nun 36. maddesindeki Devlet kavramı genel bütçe içinde bulunan idareleri kapsar.  Katma 
bütçeli idareler, kamu iktisadî teşekkülleri bunun dışındadır. […]” (Yargıtay 15 HD, 21.06.1989, E 989/2658, 
(Uyar, s.3304 atfıyla Şimşek Edip, Uygulamalı İcra ve İflas Kanunu, s.127’den naklen).
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alacaklıya ödenecektir[9].  Kanaatimizce icra müdürünün böylesine geniş biçimde 
yetkilendirilmesi gösterilen teminatın değerini takdir ve bunu dosyadaki alacak 
ile karşılaştırmak bakımından uygun görünse de Yargıtay’daki usulî işlemlerin 
uzun sürmesi nedeniyle verilen sürenin yetmemesi halinde süre uzatımındaki 
“zorunluluk” unsurunu takdir yetkisi amacını aşmaktadır.  Burada kanaatimizce, 
süre uzatım yetkisinin münhasıran icra mahkemesine verilmesi ve buna ilaveten 
tehiri icra talebinin üst mahkeme tarafından incelenmesinin ve buna ilişkin usulî 
işlemlerin devam ettiği her durumda zorunluluğu olduğunun ifade edilmesi daha 
doğru olurdu.  Unutulmaması gerekir ki borçlunun verdiği teminat da alacaklı 
için yeterli bir güvence teşkil etmektedir.

Borçlunun verdiği teminatın akıbeti, Yargıtay’ın icranın geri bırakılması 
talebine veya hükmün temyizi yargılamasının sonucuna göre takdir olunur.

C. 5236 Sayılı Kanun ile getirilen yeni düzenlemeler
5236 Sayılı Kanun’un m.20 hükmü ile HUMK 443/f.1 hükmü, Bölge 

Adliye Mahkemeleri’nin yargılamaya başlaması tarihinde etkili olacak 
biçimde yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürürlükten kaldırılan ve temyizin icrayı 
kendiliğinden geri bırakmayacağı kuralını amir olan hükmün yerine aynı sonucu 
doğuracak bir hükmün ihdas edilmemiş olması uygulamada anlaşılmazlık 
doğurmaya gebe görünmektedir.  Zira istinaf yargılamasını düzenleyen 
hükümlerden HUMK m.426/J-f.1 uyarınca istinaf yoluna başvurmanın kararın 
icrasını durdurmayacağı belirtilmiş, ve fakat bahsi geçen hüküm HUMK m.432 
kapsamında temyiz yargılamasında da kıyas yoluyla uygulanacak hükümler 
arasında gösterilmemiştir. Dolayısıyla, kanun koyucu bir taraftan kararın 
temyizinin icrayı geri bırakmayacağını bildiren hükmü ilga ederken, HUMK 
m.432 kapsamında kıyasen temyiz için uygulanacak kurallar arasında HUMK 
m.426/J-f.1 hükmüne gönderme yapmayarak adeta kararın temyiz edilmesi 
durumunda kararın kendiliğinden geri kalacağı yönünde irade bildirmiş gibi 
görünmektedir.

Şekli olarak bakıldığında yukarıdaki paragraftaki gerçekler ışığında varılması 
muhtemel sistematik çıkarımın yine de doğru olmayacağını düşünüyoruz.  Zira İİK 
m.36 hükmünün varlığı karşısında temyiz yargılamasında icranın kendiliğinden 
geri bırakılabileceğini varsaymak mümkün görünmemektedir.  Zira bahsettiğimiz 
hüküm, istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlunun icranın geri bırakılması 
için yapması gereken işlemleri belirtirken aynı zamanda temyiz yargılamasının 
da kendiliğinden icrayı geri bırakmayacağına zımnen hükmetmektedir.  Bu 
nedenle, HUMK m.432 hükmüyle yapılan atfın istinaf düzenlemelerinin yapılması 
esnasında ortaya çıkan bir sistem hatasından kaynaklandığı, ve yorum yoluyla 
temyiz yargılamasına uygulanacak İİK m.36 sisteminde herhangi bir değişikliğe 

9    “[…] Anılan hükümde icra memurunun başkaca muameleye hacet kalmaksızın teminatı paraya çevireceği 
öngörüldüğünden, bu durumda borçluya ödeme emri tebliğine gerek yoktur.  Bu hükmün gerekçesinde de borçluya 
ödeme emri veya satış ihbarnamesi tebliğine lüzum olmadan icra memurunun teminatı paraya çevireceği belirtilmiştir.  
Bu durumda, teminatın paraya çevrilmesi işlemi ile kanunumuz açıkça icra memurunu görevlendirdiğinden alacaklının 
teminatın paraya çevrilmesi için takipte bulunması gerekmemektedir. […] Davalı borçlu, ödeme emrine itiraz tarihinde 
tehiri icra belgesi icra dosyasına ulaştığından itirazında haksız olduğu da kabul edilemez. Mahkemece bu yönler 
gözetilerek icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle kabulü isabetsizdir.[…]” 
(Yargıtay 19 HD, 27.02.1997, E.1996/6839 K.1996/1868, (www.hukukturk.com 18.09.2011, 14:00))
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yol açmayacağının kabulü gerekir.

2. Borçlu Tarafından Gösterilecek Teminatın Nitelik ve Kapsamı

A. Borçlunun göstereceği teminatın niteliği

İcranın geri bırakılması için teminatı vermesi gereken kişi İİK m.36/f.1 
uyarınca – kural olarak – borçlunun kendisidir.  Ancak bazı durumlarda 
borçlunun yakınları veya hısımlarının da borçlunun ekonomik olarak ayakta 
kalmasını sağlamak için icranın tehiri amacıyla icra dairesine teminat 
göstermesi sözkonusu olabilir. İşte bu üçüncü kişilerin de borçlu yararına 
teminat göstermesinin mümkün olup olamayacağı tartışılabilir.  Kanaatimizce 
kanunî düzenlemenin amacı üst mahkemeden tehiri icra kararı alınabilmesi 
için borçluya süre verildiğinde alacaklının haklarına halel gelmesini engellemek 
olduğundan üçüncü kişilerin de borçlu lehine teminat göstermesi mümkün 
olmalıdır.

Borçlunun gösterebileceği teminat türlerinin taşınır veya taşınmaz mal, 
hisse, tahvil veya banka teminat mektubu olduğunu İİK m.36/f.1 hükmünün 
içeriğini açıklarken yukarıda belirtmiştik.  Kanunun anılan teminat türleri 
arasında ayrım yapmamış olması ve nicelik bakımından da bir sınırlama yoluna 
gitmemiş olması nedeniyle anılan teminat türlerinin herhangi biri veya bunların 
birden fazlasının aynı anda icra mahkemesince kabul edilebileceğini belirtmek 
gerekir.  Öte yandan kanunun açık lafzı karşısında İİK m.36/f.1 hükmünün 
gösterdiği teminat türleri dışında, mesela ticarî işletme rehni, hisseden başka 
hak ve alacak rehni gibi mekanizmaların kullanılmasının mümkün olup 
olamayacağı sorununun da kanunun ruhuna uygun bir yorum yoluyla olumlu 
cevaplanması mümkün olacaktır.  Diğer taraftan icra müdürüne, alacaklının 
menfaatini gözetme şartına bağlı olarak, açık bir düzenlemeyle daha geniş bir 
yetki verilmesinin – de lege feranda – daha uygun düşeceğini düşünüyoruz.

Teminatın niteliği bakımından tartışmaya açık bir diğer husus da teminat 
gösterilecek malların daha önce başkaca kimseler tarafından teminat amacıyla 
kayıtlanmış olması halinde icra müdürü ve mahkemesinin izlemesi gereken 
yoldur.  Her ne kadar menkul malların rehni için teslim geçerlik şartı olsa 
da gayrimenkullerin önceki başkaca haklar ile sınırlanmış olması ve hatta 
üstlerinde önceden tesis edilen ipoteklerin bulunması mümkündür.  Özellikle 
gayrimenkuller açısından ortaya çıkan bu durumda icra mahkemesi taşınmazın 
ipotekli olması nedeniyle teminat fonksiyonunu yetersiz görüp doğrudan ret 
kararı mı vermelidir, yoksa gayrimenkul üstündeki takyidatların malın değeri 
ile olan ilişkisine bakıp buna göre karar mı tesis etmelidir?  Kanaatimizce 
hükmün amacı gereği, değeri kendisini kayıtlayan önceki ipotek alacaklarını 
aşan gayrimenkullerin, aradaki fark nispetinde İİK m.36/f.1 hükmü uyarınca 
teminat olarak kabul edilmesi gerekir.

B. Borçlunun göstereceği teminatın kapsamı

a. Genel Olarak

İİK m.36/f.1 uyarınca borçlu tarafından gösterilmesi gereken teminat 
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dosyadaki borcun tamamını karşılamalıdır[10].  Ayrıca borçlunun gösterdiği 
teminatı, alacağın tamamını karşılama vasfına halel gelmeksizin değiştirme 
hakkının da olduğunun kabulü gerekir[11].  Burada özellikle teminatın verilmesi 
anı itibariyle değeri alacağın üstünde olan veya borçlunun kullanımı ya da ticari 
faaliyeti için önem taşıyan malların daha sonra değer daha düşük – ve fakat 
alacağı karşılayan – bir teminatla değiştirilebileceğinin kabulü amaca uygun 
düşecektir.  Mesela teminat vermesi gereken anda şahsi veya ailevî kullanımı için 
büyük önem taşıyan, ticarî faaliyetini sürdürmesi için zorunlu olan bir menkul 
malını teminat göstererek tevdi eden borçlunun ileri aşamalarda eline nakit para 
geçtiği takdirde bahsi geçen malın yerine teminat olarak nakit para koymasında 
bir sakınca yoktur.  Ancak alacaklı bakımında zararlı sonuçlar doğurabilecek bir 
teminat değişikliği halinde alacaklının şikayet hakkı saklı olmalıdır.

Borçlunun halihazırda mahcuz mallarının ilâma konu olan alacağı 
karşılaması halinde tehiri icra için ayrıca teminat gösterilmesine gerek yoktur 
(İİK m.36/f.1).  Bu halde icra müdürü tehiri icra kararı alması için borçluya 
süre verecektir.  Peki borçlu mal, hak veya alacağı teminat göstermek yerine 
icra müdüründen mallarının haczedilmesini talep edebilir mi?  Kanaatimizce 
borçlunun bu imkana sahip olduğu kabul edilebilse dahi[12], borçlunun daha 
kolay paraya çevrilebilir malvarlığının olduğunu bilen ve ispat edebilen alacaklı 
için şikayet yolunun da açık olması gerekir.  Zira satışı zor bir gayrimenkulü 
haczettirip teminat verme külfetini yerine getiren borçlunun bankada nakit 
parası, tahvili veya kolayca paraya çevrilebilecek değerli maden veya menkul 
malları varsa alacaklı, borçlunun tasarrufuna karşı şikayet mekanizmasını 
harekete geçirebilmelidir.  

Borçlunun talebi üzerine İİK m.36 uyarınca haciz yapılmasında İİK m.85 
hükmünün de göz önünde bulundurulması gerekecektir.  Bu kapsamda, 
borçlu ile malı yedinde bulunduran üçüncü kişilerin, taşınır mal üzerinde bir 
başkasının sahip olduğu aynî haklar veya sözkonusu mal üstündeki önceki 
hacizleri haczi yapacak olan memura bildirme yükümlülüğünün İİK m.36 
kapsamında yapılacak hacze uygulanması gerektiği gibi, haczi koyan memurun 
alacaklı ve borçlunun menfaat dengesini gözetme yükümlülüğünün varlığı ve 
memurun haczedilecek mallar bakımından bu doğrultuda bir sıralama yapması 
gerekeceği de aynı hüküm lafzına uygun olarak belirtilmelidir.

b. Üçüncü kişinin istihkak davası açması durumunda göstereceği 
teminat

Borçlunun ilâma konu olan malları üstünde hak iddia eden üçüncü kişinin 
açtığı istihkak davası reddedilir ve bu şahıs ret kararını temyiz ederse icranın 
durdurulması için vermesi gereken teminatın niteliği ne olacaktır?  İİK m.36 

10    Kuru, s.785; Uyar, s.3284; Muşul Timuçin, İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2008, 3. Bası, s.806.  Öte yandan 
teminatın icra takip masrafları, takip vekalet ücreti veya alacaklıya ait olan tahsil harcının depo edilmesine gerek 
olmadığı gibi gösterilecek teminatın bunları da karşılar miktarda olmasına gerek yoktur. Bu yöndeki kararlar 
için bkz. Yargıtay 12 HD, 03.05.1982, E. 1982/3670 K. 1982/3837; Yargıtay 12 HD, 16.10.1978, E. 1978/8210 K. 
1978/8204 (Uyar, s.3308’den naklen).
11    Uyar, s.3284.
12    Aynı yönde bkz. Kuru, s.785; Uyar, s.3283.  Bu noktada şikayet yolunun Uyar’ın belirttiği gibi sadece teminat 
gösterilen gayrimenkullerin değerleri ile sınırlı tutulmayıp aynı zamanda borçlunun paraya çevrilmesi kolay malları 
varken satışı zor gayrimenkulleri teminat göstermesi durumuna da teşmil ettirilebileceği görüşündeyiz.
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hükmünün ayrım yapmayan lafzı gereği üçüncü kişinin de borçlu gibi teminat 
göstermek durumunda olduğu iddia edilebilir.  Diğer taraftan öğretide, üçüncü 
kişinin vereceği teminatın, miktarı ve niteliğinden bağımsız olarak, temyiz 
yargılaması sonundaki hüküm ne olursa olsun ona iade edilmek gerekeceğinden 
bu kişinin teminat gösterme yükümlülüğünün yargılama giderleri ile sınırlı 
olması gerektiği belirtilmiştir[13].  İstihkak iddiasında bulunan üçüncü kişi ile 
borçlunun kendisinden alınması gereken teminatların kapsamının aynı olması 
her ne kadar risklerin farklı olması nedeniyle beklenemese de, aynı doğrultuda 
olan İİK m. 97/f.3 ile İİK m. 97/f.13 hükümleri gereğince istihkak iddiasında 
bulunan üçüncü kişinin alacaklının muhtemel zararlarına karşı teminat 
gösterme borcu olduğunu da dikkate almak gerekir.  Özellikle istihkak davası 
nedeniyle icranın geri bırakılmasından sonra istihkak davasının davacı aleyhine 
sonuçlanması durumunda, alacaklının dava nedeniyle tahsil imkanından 
mahrum kaldığı alacak miktarının yüzde kırkından aşağı olmamak üzere 
tazminata hükmolunmasını emreden İİK m. 97/f.13 hükmü, İİK m. 36 uyarınca 
gösterilmesi gereken tazminatın kapsamını belirlerken yol gösterici olacaktır.

c. Tahliye için yapılan ilâmlı icra takiplerinde durum

Uygulamada özellik arz eden bir diğer durum da tahliye için yapılan ilâmlı 
icra takiplerinde borçlunun göstermesi gereken teminata ilişkindir.  Zira 
“uygun” teminatın tahliyeye ilişkin uyuşmazlıklarda ne olduğu kanunda açıkça 
belirtilmiş olmamakla birlikte Yargıtay müstakar içtihadıyla[14] bunun “üç aylık 
kira bedeli” olacağı belirtilmiştir.  Bunun nedeni, Yargıtay’ın ancak bu süre 
içinde tahliye kararlarına ilişkin iddiaları inceleme imkanının bulunması olarak 
açıklanabilir[15].  

Tahliyeye ilişkin ilâmların icrasının tehir edilmesinde iki ayrık durumun 
üstünde durmak gerekir.

Bunlardan ilki, tahliye davalarında verilen “tehiri icra teminatının” kira 
borcuna mahsup edilemeyeceğine ilişkin Yargıtay uygulamasıdır.  Yargıtay bu 
doğrultuda haklı olarak, tahliye taahhüdüne dayalı tahliye kararı nedeniyle 
yapılan takipte tehiri icra kararı alma amacıyla verilen teminatın borçlunun 
kira borcuna ilişkin icra takibine mahsup edilemeyeceğine hükmetmiştir[16].  
Burada mahkeme hükmüne dayanak teşkil eden hukukî sebepleri farklı olan 
(kiranın ödenememesi ve tahliye taahhüdü) iki takipten biri nedeniyle borçlunun 
verdiği teminatın diğer takipte kullanılamayacağı açıktır.  Öte yandan kiranın 
ödenmemesi nedeniyle tahliyeye ilişkin mahkeme kararının icrasının geri 
bırakılması için yapılan başvuruda verilen teminat, ödeme yapılmayan aylara 

13    Uyar, s.3286.
14    “[…] Tahliyeye taallük eden ilamın icraca infazının istenmesi için kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur. Ancak, 
borçlu kiracı işleyecek 3 aylık kira parasını teminat olarak yatırmak suretiyle İİK.nun 36. maddesine dayanarak 
icranın geri bırakılmasını isteyebilir.[…]” (Yargıtay 12 HD, 13.10.1983, E. 1983/7063 K. 1983/7514 (www.
hukukturk.com, 18.08.2011, 14:00))
15    Uyar, s.3284.
16    Yargıtay 12 HD, 19.01.1993, E. 1992/10855 K. 674 (Uyar, s.3300’den naklen). 
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ilişkin hükmün kesinleşmesi halinde borca mahsup edilecektir[17].

Tahliye kararlarına ilişkin özellik arz eden ikinci durum ise icra mahkemesi 
tarafından verilen tahliye kararını temyiz yoluna giden borçlunun üç aylık 
kira parasını teminat olarak yatırarak icranın geri bırakılması imkanından 
faydalanmasıdır.  Yargıtay 1957 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı[18] ile 6570 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümlerine tabi olan taşınmazlara 
özel olmak üzere, tetkik merci (icra mahkemesi) tarafından İİK m.269/c-f.3 
uyarınca verilen tahliye kararlarında üç aylık teminat ile tehiri icra talebinde 
bulunulabileceği hükmolunmuştur.  Diğer taraftan unutulmaması gerekir ki İİK 
m.275 uyarınca, kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle icra mahkemesince 
verilen tahliye kararlarında İİK m.36 hükmü uygulanamaz[19].  Zira icra 
mahkemesi kararlarında İİK m.36 hükmünün uygulama alanı bulabilmesi için 
kanunda açık hüküm bulunması gerekir.

3. Üst Mahkemenin Vereceği Hükme Göre Teminatın Akıbeti

A. İcrası ertelenen mahkeme ilâmının onanması

Mahkeme hükmünün Yargıtay tarafından onanması halinde icranın tehir 
edilmesi kararı kendiliğinden ortadan kalkar ve icra işlemlerine kaldığı yerden 
devam olunur.  Alacaklının başkaca bir işlem yapmasına gerek olmadan – ve 
fakat alacaklını talebi üzerine – borçlu tarafından verilmiş bulunan teminat para 
ise alacaklıya ödenir, şayet bir mal veya hak sözkonusu ise icra müdürlüğü bunu 
paraya çevirir ve alacaklıya ödeme yapar;  alacaklının bu bedel üstünde rüçhan 
hakkı vardır (İİK m.36/f.6).  Şunu da belirtmek gerekir ki karar düzeltme yoluna 
gidilmesi bu sonucu değiştirmeyecektir, zira karar düzeltme süreci hükmün 
icrasını durdurmaz (HUMK m. 442/f.3)[20].  Fakat karar düzeltme istemi yerinde 
bulunarak hüküm Yargıtay tarafından bozulursa icra takibi olduğu yerde durur 

17   Yargıtay aksi yönde bir kararında “[…] Ancak, borçlu kiracı işleyecek 3 aylık kira parasını teminat olarak 
yatırmak suretiyle İİK.nun 36. maddesine dayanarak icranın geri bırakılmasını isteyebilir. Yatırılan teminatlar belli 
ayların kira bedelleridir. İnfaz tarihine göre bu kira bedellerinin alacaklıya ödenmesi gerekir. Alacaklı, kiraya verenin 
ayrıca bu aylara ait kira bedellerini istemesi, bu aylar kirası için icra takibinde bulunması mümkün değildir. Aksi 
halde borçlu mükerrer kira bedeli ödemek durumunda kalmış olur. […]” Yargıtay 12 HD, 13.10.1983, E. 1983/7063 
K. 1983/7514 (www.hukukturk.com, 18.09.2011, 14:45) demektedir. 
18    “[…] İcra ve İflas Kanununun 269. maddesine tevfikan yapılan takip ilamsız takip usulüne tabidir. Bu itibarla 
tetkik mercii tarafından verilen kararda ilam mahiyetinde olmayıp nihayet takip hukukuna müteallik bir karar 
olduğundan ilamların icrasına mahsus olan usulün burada tatbiki bahis mevzuu olamaz, kaldı ki mezkur maddeye 
istinaden borçluya gönderilen ihtarlı ödeme emrinde 7 günlük itiraz müddeti verilmiş olduğu gibi kira bedelinin 
tediyesi için de 30 günlük mehil verilmektedir. Borçlu bu mehile riayet etmezse gayrimenkulden çıkarılacağını 
daha evvelden öğrenmiş bulunmaktadır. Bu sebeple kendisine tekrar bir mehil verilmesi muameleyi uzatmaktan ve 
alacaklıyı zarara sokmaktan başka bir şey ifade etmez. Bununla beraber borçlu kararı temyiz edip de üç aylık kira 
karşılığını vezneye yatırdığı takdirde “Yalnız 6570 numaralı Kira Kanununa tabi olan gayrimenkullere mahsus olmak 
üzere” İcra ve İflas Kanununun 36. maddesi kıyas suretiyle ve içtihaden tatbik edilerek takip durdurulmaktadır.  Bu 
suretle borçlunun haberi olmadan gayrimenkulden tahliyesi cihetine gidileceği de varidi hatır olamaz. Zaten 2004 
sayılı İcra ve İflas Kanununun 269. maddesinde tahliyenin sulh mahkemesinden isteneceği yazılı olduğu halde sırf 
icra usulünde sürat mültezem olduğundan dolayı 3890 sayılı kanunla bu madde tadil edilerek tahliye kararlarının 
tetkik merciinden isteneceği tasrih edilmiştir. […]” (Yargıtay İBK, 04.12.2957, E. 1957/10 K. 1957/25 (www.
hukukturk.com, 18.09.2011, 14:45))
19    Uyar, s.3306.  Aynı yöndeki yüksek mahkeme kararı için bkz. Yargıtay 12 HD 13.04.1982, E. 1982/3100 
K. 1982/3099 (Uyar, s.3310^dan naklen).
20    HUMK m.441-444 hükümleri 5236 Sayılı Kanun’un m.20 hükmü ile ilga edilmiş olsa da 5348 sayılı kanunla 
değişik 5236 Sayılı Kanun’undaki Geçici Madde 2 uyarınca bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihine 
kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur.
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(İİK m.40/f.1)[21].

Şayet borçlunun verdiği teminatın paraya çevrilmesi ile elde edilen tutar 
alacağı, faizini ve takip giderlerinin toplamını aşarsa, artan para borçluya 
geri verilir.  Başka bir deyişle verilen teminat maktu bir tazminat niteliğinde 
değildir[22].

Alacaklı için herhangi bir işleme ihtiyaç olmaksızın paraya çevrilen teminat 
tutarını tahsil etme hakkı vardır.  Bunun anlamı, rehnin paraya çevrilmesi 
hükümlerinde olduğu gibi ödeme emri tebliğine gerek olmadığıdır.  Zaten burada 
borçlu halihazırda alacaklı lehine verilmiş bir hükmün icrasını tehir ettirmek 
için teminat verdiğinden buna ilişkin kanunda açıkça gösterilen riski de almış 
sayılır.  Tekrar bir ilâmlı icra başlatır gibi usulî işlemlerin yapılmasına bu nedenle 
kanun koyucu gerek görmemiştir.

İlâmın Yargıtay tarafından onanması halinde doktrinde ve yüksek mahkeme 
kararlarında tartışılan bir konu da borçlunun haczedilemezlik iddiasına 
ilişkindir.  Buradaki hukukî mesele, borçlunun tehiri icra kararı almak için 
verdiği teminatların içinde borçlunun haczedilemeyecek mallarının bulunması 
halinde icra dairesinin ne yönde hareket etmesi gerektiğidir.  Tartışmalı olan 
bu konunun anlaşılması için haczedilemezlik kavramının anlaşılması gerekir.  
Haczi kabil olmayan (İİK m.82) veya kısmen kabil olan (İİK m.83) mallar 
kanunda açıkça sayılmış, ayrıca İİK m.83/a ile haczi mümkün olmayan malların 
haczedilebileceğine dair önceden yapılan anlaşmaların muteber olmayacağı 
hükme bağlanmıştır.  Bu durumda, kanunun geçersiz saydığı anlaşmaların 
münhasıran haciz safhasından önce yapılanlar olduğu açıktır.  Mefhum-u 
muhaliften gidecek olursak borçlu, haczi kabil olmayan bir malın haczine, 
haczin icrası sırasında veya haczi takip eden aşamalarda açıkça muvafakat 
edebilir[23].  Özellikle kendisine karşı icra aşamasına gelen bir ilâmın icrasının 
geri bırakılması için rehin malvarlığı üstünde rehin veren borçlunun son anda 
tekrar haczedilemezlik korumasına girmesinin haksız bir durum yaratacağı öne 
sürülebilir.  Ancak burada unutulmaması gerekir ki kanunun haczedilemeyeceğini 
belirttiği malvarlığı unsurları sadece ekonomik değeri haiz olanlar değil, aynı 
zamanda borçlunun kendisi ve ailesinin yaşamını idame ettirmesine yarayan 
asgarî malvarlığı kalemleridir.  Başka bir deyişle kanun koyucu, bu unsurları 
koruma altına alarak borçlunun haciz öncesindeki iradesine karşın bunların 
haczinin kabil olmadığını vaz etmiştir.  Kanaatimizce, borçlunun talebine rağmen 
icra müdürü, tehiri icra için teminat verme aşamasında borçlunun haczi kabil 
olmayan mallarını teminat olarak kabul etmemeli ve ileride doğacak sorunların 
en baştan önünü almalıdır[24].  Ancak borçlunun teminat gösterme anında 
haczedilemez olmayan ve fakat sonrasında sırf alacaklıya zarar verme kastı ile 
bu kapsama soktuğu – mesela meskeniyet iddiasını ileri sürdüğü – malları için 

21    Kuru, s.786 (10 numaralı dipnot); Uyar, s.3291.
22   Uyar, s.3291.
23    Kaçak Nazif, Açıklama ve İçtihatlarla Haczedilemezlik, Ankara 2006, s.275.  Aynı yönde, haciz sırasında veya 
sonrasında haczedilemezlikten feragatin geçerliliğine ilişkin Yargıtay kararları için bkz. Kaçak s.280 vd. 
24    Aksi yönde görüş için bkz. Uyar, s.3293.  Benzer yönde, borçlunun teminat olarak gösterdiği taşınmazı hakkında 
meskeniyet iddiasında bulunabileceği yönünde kara için bkz. Yargıtay 12 HD, 12.05.1986, E.1985/11936 
K.1985/5615 (Uyar, s.3305^ten naklen).
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borçlunun haczedilemezlik savunmasının MK m.2 kapsamında değerlendirilmesi 
gerekecektir.

B. İcrası tehir olunan mahkeme hükmünün bozulması
Yargıtay tarafından hükmün bozulması durumunda icra durmaya devam 

eder.  Bu halde borçlunun talebi üzerine bozmanın mahiyetine göre teminatın 
geri verilip verilmeyeceğine mahkemece kesin olarak karar verilir (İİK m.36/f.6).  
Mahkemenin vereceği karar kesindir.  Teminat olarak verilen bir miktar 
parayı depo eden borçlu bu tutarın depo süresi boyunca (depo edilmesinden 
geri verilmesi arasındaki süre için) işleyecek faizi talep edebilir, ve bunun için 
alacaklıya karşı alacak davası açabilir[25].  

Alacaklının Yargıtay kararına karşı tashihi karar yoluna gitmiş olması 
durumunda sonuç ne olacaktır?  Doktrinde karar düzeltme durumunda dahi, 
hükmün niteliği gerektiriyorsa, hükmü veren mahkemenin talep üzerine teminatı 
borçluya iade etmek zorunda olduğu ileri sürülmüştür[26].  Hatta bu görüşe göre 
mahkeme Yargıtay kararına direnecekse dahi talep edilmesi halinde teminatı geri 
vermekle yükümlüdür; kanun “bozmanın mahiyeti” ölçütüne göre değerlendirme 
yapılmasını emretmekte ve bu ölçütün karşılanması halinde mahkemeye teminatı 
geri verme hususunda takdir hakkı vermemektedir.  Yine bu görüşe göre, teminat 
sadece temyiz aşaması için verilmiştir; teminatın karar düzeltme yargılamasında 
da tutulmasının hukukî dayanağı yoktur.  Temyiz aşamasının sona ermesiyle 
teminatını geri alan borçlu şayet dilerse karar düzeltme için icranın geri bırakılması 
maksadıyla tekrar teminat verebilir.  Karşı görüşe[27] göre ise mahkeme, teminatın 
iadesi için karar düzeltme yoluna başvurulmaması ile hükmün kesinleşmesini 
bekleyebileceği gibi karar düzeltme yargılamasının sonucunu bekleyebilir.  
Başka bir deyişle bu yaklaşım tarzı benimsenirse, mahkeme karar düzeltme 
yargılamasının akıbeti, hatta kendi vermeyi düşündüğü hükmün mahiyetine 
göre teminatın iade edilip edilmeyeceğini takdir eder.  Bu itibarla eğer mahkeme 
direnme kararı verecek idiyse teminatın iadesinin amaca uygun olmayacağı 
düşünülmektedir.  Kanaatimizce, temyiz için teminat vermiş olan borçlunun bu 
iradesini “kendiliğinden” karar düzeltme yargılamasına da teşmil ettirmek hatalı 
olacaktır.  Yargıtay’ca hükmün bozulması durumunda borçlunun seçimlik bir 
usulî hakkı olduğu kabul edilmeli ve dilerse tashihi karar için teminatı bırakma, 
dilerse geri alma hakkının olduğu kabul edilmelidir.   Zira hükmün Yargıtay’ca 
bozulması ile avantajlı konuma geçmiş olan borçlu artık malını veya parasını 
teminat olarak bağlama ihtiyacı hissetmeyebilir.  İİK m.36/f.6 hükmünün lafzı 
da kanaatimizce mahkemenin teminatı iadesini değerlendirirken sadece bozma 
hükmünün “mahiyetine” bakmaya yetkili olduğu, yoksa tashihi karar ya da 
kendi vermeyi düşündüğü hükme dayanarak teminatı tutmaya yetkili olmadığını 
açıkça ortaya koymaktadır.  “Bozmanın mahiyeti” kavramı ise bozmanın esasa 

25    Kuru, s.787.  “[…] O halde teminat olarak yatırılan paranın icra veznesinde tutulmuş olmasından ötürü uğranılan 
zarar olarak dava olunan faizden teminatın yatırıldığı gün ile bozma kararından davacının haberdar olduğu güne 
kadar gerçekleşen bölümüne hükmedilmek gerekirken Borçlar Kanunu 44üncü madde hükmü gözetilmeyerek 
bozmaya uyularak davanın reddine dair verilen kararın kesinleştiği güne ve hatta daha sonrasına kadar gerçekleşen 
bölümüne hükmedilmiş olması bozmayı gerektirir..” Yargıtay 4 HD, 28.01.1980, E. 1980/12183 K. 1980/876 (Uyar 
s.3315 atfıyla Bursa Barosu Dergisi 1980/10, s.25 vd.)
26    Kuru, s.787.
27    Uyar, s.3289.
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ilişkin olup olmaması ile ilişkili yorumlanabileceği gibi kısmî bozma durumunda 
teminatın kısmen iade edilmesi olarak da anlaşılabilir.

Son olarak belirtmek gerekir ki, hükmün bozulması üzerine daha önceden 
haczedilmiş olan mallar üstündeki haczin kaldırılmazı talep olunamaz.  Zira 
burada İİK m.36 hükmü değil, artık İİK m.40/f.2 uygulanır.  Buna göre ancak 
aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin 
bir ilâmla tahakkuk ederse ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın icra tamamen 
veya kısmen eski haline iade olunur.

Sonuç

İcranın geri bırakılması, Türk hukuk öğretisinde daha ziyade yüksek 
mahkeme içtihatları çerçevesinde ele alınmış ve kurumun kuramsal temelleri 
daha az irdelenmiştir.  Ortaya konulan eserler yoğun olarak mahkeme kararlarını 
sıralamakta ve konunun teorik olarak irdelenmesi ikinci plana atılmaktadır.  
Bu yaklaşımın sistematik bakımdan çok tutarlı olduğunu düşünmüyoruz, zira 
sadece kazüistik bir yaklaşımla hukuk ilkeleri üretmek veya bunları tutarlı 
biçimde uygulamak çok da gerçekçi değildir.  İcranın tehir edilmesi bahsinde 
özellikle teminatlandırma konusunda içtihatların da gerekli tutarlılıktan uzak 
olduğu göze çarpmaktadır.  Yargıtay’ın eski ve yeni tarihli kararlarında önemli 
farklılıklar göze çarpmaktadır.

İcra ve İflas Kanunu’nun tehiri icra ve bu kapsamda teminat verilmesine 
dair hükümlerinin daha açık olarak vaz edilmiş olması halinde uygulamadaki 
karışıklıklar azaltılabilirdi.  Nitekim teminat gösterebilecek kişiler, istihkak 
iddiasında bulunan üçüncü kişinin teminat gösterme yükümlülüğü, temyiz 
yargılamasında hükmün bozulması üzerine teminatın akıbeti gibi konular 
doktrinde farklı şekillerde yorumlanmış ve Yargıtay uygulamasına da muhtelif 
biçimlerde yansımıştır.  Temyiz makamı olan yüksek mahkemenin benzer koşullar 
altında farklı ilkelere dayanarak çeşitli – ve bazen birbirine zıt – hükümlere 
varması şüphesiz sahip olmaması gereken bir lükstür.
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YARGIÇ VE VİCDAN

Av. Başar YALTI

Kendini tanıdığın kadar başkalarını yargılayabilirsin. 
De bana: Kim günahkar kim masum? H.Cibran

Türk Dil Kurumu sözlüğünde vicdan; kişiyi kendi davranışları hakkında 
bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve 
kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç olarak tanımlamaktadır. Bir 
başka sözlükte ise vicdan; kişinin kendi kendini yargılayarak, doğruyu ve iyiyi 
yapma görevini kendine tanıması, (Türkçe Sözlük, Yıldız Özkan, Kare Yayınları) olarak 
tanımlanmıştır.

Her iki tanımda da vicdan kavramının, kişinin kendisiyle ilgili bir özellik 
olduğu belirtilmekte ve ahlak / etik gibi değerler karşısında kişinin kendisini 
denetleme aracı olduğu vurgulanmaktadır. Bu özelliği nedeniyle çoğu kimse 
vicdanı, içimizdeki yargıç, adaleti bulmamıza yarayan pusula olarak görmektedir. 
Polis dahi kendisini tanımlarken, vicdan kavramını kullanmakta, “herkesin 
polisi, kendi vicdanıdır,” demektedir. 

Vicdan ve Adil Davranış
Vicdan, İnsanın değerler dünyasına, iç özgürlük alanına ilişkin bir kavramdır. 

Vicdan kişinin adalet olgusu karşısındaki duruşunu belirler. Bu işlevi dikkate 
alınarak vicdan, özgürlüğü baskı altında tutan, özgürlük karşıtı bir değer olarak 
algılanmamalıdır. Aksi taktirde adalet değerinin de özgürlük karşıtı olduğu 
sonucuna varılır ki, bu, vicdan kavramıyla çelişir. Vicdan, polis kavramıyla 
analoji yapılarak açıklanacak bir nitelik de taşımaz. Vicdan, değerlerimizin polisi 
değildir. Kendimizi tutsak ettiğimiz, bir iç hapishane de değildir. 

Vicdan, davranışların ahlaki/etik bir nedene dayalı olarak yürütüldüğünün, 
kişinin bir adalet ölçütüne sahip olduğunun göstergesidir. Bir kişi için 
“vicdanının sesini dinliyor” denildiğinde, o kişinin, edindiği kişisel ve toplumsal 
değerleriyle, karşı karşıya bulunduğu durumu en adaletli şekilde değerlendirdiği 
ve davranışlarını bu çerçevede sürdürdüğü söylenmek istenir. 

İnsan, sosyal bir varlık olarak diğer insanlarla ve toplumla ilişki içerisindedir. 
İlişkiler insanı belli tutumlar takınmaya zorlar. Tutumlar, davranışlarla görünür 
hale gelir. Bu nedenle kişileri davranışlarıyla, davranışlarındaki tutarlılıkla 
değerlendiririz. Tutarlı olmak, içimizdeki yargıçla uyumlu davranış sergilemek 
demektir. İnsanın kendisine karşı sorumluluğunu ortaya koyan iç tutarlık 
yanında, kişinin toplumla olan ilişkileri bakımından da tutarlık aranır. Toplumsal 
tutarlık, kişinin, toplumun genel adalet anlayışıyla uyumlu olarak yaşamasıdır. 
Toplumsal açıdan tutarlı davranmak, uysal bir yurttaş olmak değildir. Kendi 
küçük dünyamızdaki adaletin (mikro adalet), toplumsal adaletle (makro adalet) 
uyumunu sağlamaktır. Toplumsal adaleti aramaktır. 



İçinde yaşadığımız toplumun herhangi bir bireyi olarak, diğer kişilerden, 
toplumsal tutarlık adına adil davranış beklentisi içinde oluruz. Bu beklenti, 
kamusal sorumluluk taşıyan kişilerden öncelikle istenilebilir bir beklentidir. 
Yargıçlar, en önemli kamusal iş olan yargılama görevini toplum adına üstlenmiş 
kişilerdir. Bu nedenle yargıçlardan, görev yaparlarken vicdani ölçütlere uygun 
davranmalarını beklemek, herkes için, toplum için, doğal bir haktır. 

Böyle bir kamusal istek, Anayasa’nın 138. Maddesinde yargıçların; 
Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm 
verecekleri belirtilerek dile getirilmiştir. Anayasal çerçeveden bakıldığında, son 
tahlilde vicdani kanaatlerine göre karar veren yargıçlarda bulunması gereken en 
önemli özelliğin, “vicdan özgürlüğüne” sahip olmak ve onu özümsemek olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Yargıç Vicdanı
Vicdan özgürlüğü; özünde, irade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü demektir. 

Bu özgürlük, yargıcın yasaları uygularken bağımsız davranıp davranmadığının 
göstergesi olarak büyük öneme sahiptir. Özgürce düşünen insan, iradesini 
kendisi belirler. İrade ise vicdan olarak yansır. Vicdan özgürlüğü; mensup 
olunan inanç sistemi dâhil, her türlü bireysel bağlılık ve aidiyeti, karar verirken 
bir yana itmek, taraflar karşısında eşit tutum takınmak, maddi ve manevi 
hiçbir etki ve tahakküm altında kalmadan dürüstçe karar verebilme yetisini / 
becerisini gösterebilmektir. Son tahlilde vicdani kanaat kullanacak bir yargıcın, 
iç dünyasında pazarlık unsuru taşıyan takıntıları asla bulunmamalıdır. 

Yargıç bağımsızlığı, tarafsızlığın ve vicdan özgürlüğünün güvencesi 
olduğundan, mahkemelerin ve yargıçların bağımsızlığı evrensel bir hukuk ilkesi 
haline gelmiş, Anayasamızda ve birçok uluslararası sözleşmede gerekli yerini 
almıştır. 

Kuşkusuz yargıçların davranış ilkelerinin varlığından çok uygulanması 
önemlidir. Bu nedenle, 2803 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 82. 
Maddesinde, sıfat ve görevlerinin gereklerine uymayan tutum ve davranışları 
nedeniyle yargıçlar hakkında soruşturma yapılabileceği dile getirilmiştir. 68. 
Maddede ise,  yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız 
yapamayacağı kanısını uyandıran yargıçlar için en ağır yaptırımlardan olan yer 
değiştirme cezası verilebileceği, bu tür tutumların sürdürülmesi halinde ise 
meslekten çıkartılma yaptırımı uygulanacağı belirtilmiştir. 

Yargıç Kimdir?
Bangalor Yargısal Davranış İlkerlerine göre de yargıçlar, dürüst davranmak 

zorundadırlar. Bangalor ilkeleri gereğince, adaletin, hakkaniyetin sadece taraflar 
arasında gerçekleşmiş olması yeterli görülmez. Adaletin kamusal görünürlük 
şeklinde gerçekleşmiş olması da aranır. Yani, “Berlin’de yargıçlar var” dedirtecek 
bir kanaatin, “Silivri’de yargıçlar var, Diyarbakır’da yargıçlar var…” biçiminde 
toplumda oluşması da istenilir. 

Yargıç, hukuku yaşama geçirendir. Yargıç, sorun çözen kişidir. Her somut 
uyuşmazlıkta hukuku, hukuk normunu yeniden yaratandır. Yargıda insan 
unsurunun önemi yargıcın varlığından kaynaklanır. Hukuk normunu olaya 
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uygulayacak, onu yorumlayacak kişi yargıçtır. Adalet; kişiler, zaman ve mekan 
bakımından görecelidir. Doğru hukuk uygulamasının gerçekleştirilmesi için 
yargıcın somut koşulları dikkate alması gerekir. Bu nedenle hukuk her olayda, 
olayın özelliği göz önünde bulundurularak yeniden yaratılır. Bu anlamda yargıç 
sorunu çözerken sorumluluk üstlenir. Hukuk, egemen sınıfın tahakküm aracı 
olarak da, toplumsal adaleti sağlayacak bir yöntem olarak da kullanılabilir. 
Her iki durumda da işin içinde yargıç vardır. Dolayısıyla yargıcı yargıç yapan 
vicdanıdır. Mahkeme’nin vicdanı olarak yargıç, haksızlıklar karşısında toplumsal 
sığınak noktasıdır. Kötü yasa yoktur, iyi yargıç vardır, dedirten, yargıcın adalete 
yönelik bir vicdan taşımasıdır.

Yargıç, sadece norm dünyasında kalarak hüküm veremez. Norma, yaşamsallık 
ve anlam katan değerler dünyasının ilkeleri olan hak, adalet, özgürlük, doğruluk 
ilkeleriyle normu anlamlandırması gerekir. Yargıç, norm dünyasından değerler 
dünyasına kuralı yorumlarken geçer. Yorum sırasında yargıcın vicdanı devreye 
girer. Vicdan, değerler dünyasındaki hukuk anlayışı ile gerçeklik dünyasındaki 
hukuk anlayışını birbirine yaklaştırmaya, bağdaştırmaya yarar. Yargıcın 
kararının adil olabilmesi için gereken eylem - yaptırım dengesi ve kamu vicdanı 
ile uyum ancak bu yolla sağlanabilir.

Kant’çı bir anlayışla söylemeye çalışırsak, yargıç vicdanı, yargıca, 
yüklendiği göreve bağlı kalarak iş görmesini emreder. Bu görev, adaletin yerine 
getirilmesidir. 

Yargı sistemimizde, hüküm, toplum (Türk Ulusu) adına verilmesine karşın, 
yargılamada toplumu, halkı temsil eden jüri benzeri bir unsur bulunmamaktadır. 
Yargı sistemimizde bu yük yargıcın sırtındadır. Bu nedenle yargıç; aynı zamanda 
halkı, toplumu temsil ettiğini, toplum adına karar verdiğini unutamaz. Yargıcın 
toplumsal temsil yeteneği, kamu vicdanını ne ölçüde algıladığıyla değerlendirilir. 
Dolayısıyla kamu vicdanıyla, yargıç vicdanı arasında bağ kurulması zorunludur. 
Yargı yetkisini kullandığı sırada/sürede yargıcın vicdanı, artık kişisel bir vicdan 
değildir. Yargıç, kamu vicdanını temsil etmek, onu anlamak, algılamak ve o 
çerçevede hareket etmek zorundadır. Anayasal olarak düzenlenen biçimiyle, 
yargıcın vicdani kanaatine göre karar/hüküm vermesi demek, yargıcın yasaları 
yorumlarken kamu vicdanını dikkate alması, kararlarının kamu vicdanıyla 
uyumlu olması demektir. Kamu vicdanı denilen şey ise ulusal (milli) iradenin 
güncelleşmiş biçiminden (demokrasi, özgürlükler, insan hakları, hukuk devleti 
vb değerlerden) başka bir şey değildir. 

Siyasal Nitelikli Yargılama
Yargıç, adaleti yerine getirme görevini insanı ilişkilerinden soyutlayarak 

da yapamaz. Gerçek adalet, insanın sosyal, kültürel, ekonomik, hatta siyasal 
koşullarla çevrili olduğu reel bir ortam içerisinde değerlendirilmesine bağlı 
olarak yerine getirilebilir. Ancak değerler dünyası özü gereği sosyal ve ideolojiktir. 
Bu nedenle yargıç, davranışlarını, günübirlik veya dönemsel eğilimlere, politik 
tutumlara uyumlaştırma gayreti içinde olmamalıdır. Kişisel vicdan, kısa süreli 
gel-git lere tepki verse de, yargıç vicdanı dönemsel siyasal etkilere kapısını açık 
tutamaz. Çünkü yargıç vicdanı kişisel bir vicdan olmadığı gibi kamusal bir vicdan 
olarak da yetersiz kalır. İnsanlığın günümüze biriktirerek taşıdığı evrensel insan 
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hakları, evrensel değerlere dönüşmüş ve insanlığın vicdanı haline gelmiştir. 
Yargıç bu vicdanı yüreğinde taşımalıdır. Yargıç vicdanı, insanlığa ait bir vicdan 
olarak evrensellik değerleri ile donanımlı olmalıdır. (Anys. M.90/4) Bu anlamıyla 
yargıç, diyalektik bir kavrayışla, yerel, göreceli kavram ve değerleri evrensele 
taşıyan kişidir.  

Ancak son zamanlarda yargıç kararlarının kamu vicdanı ile evrensel 
değerlerle çatıştığına sıkça rastlamaktayız. Evrenseli kavramaktan uzak, kamusal 
duyarlığı kalmamış, kendi yetiştiği çevrenin anlayışı ve değerlerine hapsolmuş 
yargıç kararları hukukun gelişimine ve özgürlüklere engel olmaktadır. Basına 
yansıyan yargılama öykülerinde, kamu vicdanı ile sadece çelişen değil, kamu 
vicdanını ciddi biçimde yaralayan, hatta kanatan sonuçlar yaşanmaktadır. 
Yargılama sürecinde denge ve uyum gözetmeyen mahkeme karar ve uygulamaları 
kamuoyuna yansıdıkça, yürekler sızlamakta, yargı sistemine olan güven duygusu 
hızla erimektedir. 

Sonuç Yerine
Özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan siyasal nitelikli 

yargılamalarda ise adil yargılamanın neredeyse hiçbir ölçüsü kalmamış, 
yargılamalar siyasal öç alma ve hesaplaşmaya dönüşmüştür. Yansız genel 
kamuoyunda ve hukuk çevrelerinin neredeyse tamamında yaygın olan bu görüş, 
bu mahkeme yargıçlarının vicdanlarını sorgulamayı gerektirmektedir. Görünen 
tabloda yargıçların verdikleri kararlar, vicdanlarındaki önyargıyı yansıtan bir 
izlenim yaratmaktadır. 

Şimdi sormak gerekmez mi: Bu mahkemelerin yargıçları hangi vicdani 
kanaate göre karar vermektedirler? Evrensel insan hakları değerleriyle donanmış, 
evrensel vicdana göre mi? Anayasanın gereği olan kamu vicdanına göre mi? Özel 
yönlendirmelere açık kendi vicdani kanaatlerine göre mi? Eğer sonuncusu ise 
bu, görevi kötüye kullanma değil midir? Eğer öyleyse bu, yargıçlar için 2803 
Sayılı Yasa’nın 68. Maddesinin uygulanmasını gerektirmez mi? Bugün olmasa 
bile yarın?

30 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



TAŞIYAN SORUMLULUĞUNDA ÖLÇÜ:
KOLİ, PARÇA VEYA YÜKÇÜN BAŞINA

SORUMLULUK

Prof. Dr. Necmettin AKTEN

Giriş
1. Taşıyan, taşıyıcı, taşımacı?
Uluslararası ilişkilerin / dış ticaretin bugünkü gibi yaygın olmadığı yelken 

çağında ve makineli gemilerin ilk türevini oluşturan buharlı gemilerin bir 
döneminde pek çok tüccar aynı zamanda gemi sahibiydi. Bunlar gemilerini 
donatır (gemiadamı, kumanya, yakıt gibi); kendi yüklerini taşırlardı. Osmanlıda 
yarıcılığın yaygın olduğu dönemde fermanlı tacir [1] statüsündeki armatörler 
seferin bitiminde kazancın bir bölümünü kaptanla ve diğer gemiadamları ile 
bölüşürlerdi. Yani, yarıcılığın özünde bölüşmek vardı.

Dolayısıyla kendi yükünü taşıyan “gemi sahibi” tüccar, donatandı.

Kendi yükünü gemisiyle taşımayı iş edinmiş “donatan tüccar” sonradan - 
uluslar arası ticaretin yaygınlaşmasıyla -  başkalarına ait yükleri de taşımaya 
başladı. Başkalarının yükünü taşımaya yönelmekle donatan kimliğine ayrıca 
“taşıyan” sıfatı da eklendi. Dolayısıyla donatan ve taşıyan olma sıfatları zaman 
içinde yaygınlaşarak salt gemi sahibi olmayla sınırlı kalmadı; gemi işletenler - 
ister malik, isterse kiracı donatan olsun - üçüncü kişiler karşısında donatan gibi 
sorumluluk üstlendi.

Taşıma hizmeti zamanla çeşitlendi; denizle birlikte değişik ortamlarda da 
yaygınca sürdürülür oldu. Hatta aynı ortamın altı da, üstü de ulaşım ortamı 
olarak kullanılmaya başladı. Yeraltı, yerüstü; sualtı, suüstü gibi. Ortama bağlı 
olarak farklı taşıma sistemleri devreye girdi. Denizyolu, nehiryolu / içsuyolu, 
karayolu, demiryolu, havayolu kendine özgü taşıtları olan unimodal [2] taşıma 
sistemlerini oluşturdu.

Donatan (owner) ve taşıyan (carrier) işlevlerin, yerine göre birbirinden ayrı 
kişilerde, yerine göre de aynı kişide bütünleştiği farklı iki kavramdır. Gemi 
sahibi / maliki, gemisiyle taşıma yaptığında sunduğu hizmet gereği, taşıyandır. 
Gemisini bir başkasına kiraladığında -  yani kiracısıyla yaptığı sözleşmenin 
türüne bağlı olarak – taşıyan olma sıfatı kiracıya geçer; sadece gemiyi donatma 
yükümü kendisinde kalır.

1 Osmanlıda “belli bir işin yapılması” konusunda padişah tarafından yetkilendirilen ticaret erbabına “fermanlı 
tacir” denirdi. Ferman sahibi tüccarlar girişimci, çevrelerinde saygınlık kazanmış kişilerdi. Fermanlı tüccarlar 
arasında armatörler de vardı. (Necmettin Akten (2010):Osmanlının fermanlı tüccarları: Armatörler, Perşembe 
Rotası, Dünya Gazetesi, İstanbul,  03.06.2010, 2.)
2     Tek bir taşıtla, taşıma sistemine özgü terminaller arasında yapılan taşıma.



Yükleyici(ler)e / taşıtan(lar)a taşıma hizmeti sunan kişi ister gemi maliki, 
isterse başkasına ait bir geminin işleteni olsun, taşıyandır (carrier). Lahey 1924 
Kurallarında yer alan “carrier” kavramı eski Türk Ticaret Kanununa (bundan 
böyle ETTK) [3] “taşıyan” olarak yansıtılmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanunu (bundan 
böyle YTTK) da bu kavrama sadık kalmıştır.[4]

Oysa aynı kavram ETTK’nun “Taşıma İşleri ve Taşıma Senedi” başlıklı 
ayırımında “taşıyıcı” olarak kullanılmıştır.[5] Türkiye’nin de tarafı olduğu 
uluslar arası karayolu taşımacılığı rejimini düzenleyen 1956 Cenevre (CMR) 
Sözleşmesinde İngilizcesi “carrier” iken yasalaşmış metinde “taşımacı” olarak 
Türkçeleştirilmiştir. Uygulamada da ETTK yönlendirmesiyle taşıyıcı olarak 
söylenmektedir.[6] 

Havayolu taşımacılığı rejimini düzenleyen 1999 Montreal Sözleşmesinde[7] de 
taşıyan karşılığı “taşıyıcı” kavramı kullanılmıştır.

Denizde taşıyan, karada taşıyıcı / taşımacı, havada da taşıyıcı! Aynı işi, yani 
taşıma hizmetini farklı taşıma sistemlerini kullanarak yapan kişiler…

Mevzuatımızda aynı “carrier” kavramı için “taşıyan”, “taşıyıcı” ve “taşımacı” 
gibi farklı karşılıklar kullanılmış olması anlaşılır değildir…

Taşıma senedi karşılığında yük taşıyan her kişi, taşıyandır. Aynı şekilde, 
bilet karşılığında yolcu taşıyan kimse de…

Taşıyanın taşıt sahibi olmasına gerek yoktur. Taşıtı kiralayarak taşıma 
yapan, bir taşıma sözleşmesi karşılığında başkasına ait yükü / yolcuyu 
başkasına taşıtan[8] kişiler de taşıyandır. Taşıyanla taşıma ilişkisi içine giren 
kişi de taşıtan / yükleyicidir. Dolayısıyla taşıma hizmetinin tarafları taşıyan ve 
taşıtan / yükleyicidir. 

2. Taşıyanın hizmet sorumluluğu
Tüccarın donatan olduğu dönemde gemiyi (dolayısıyla taşınan yükü) bekleyen 

tehlike özde fırtına, şiddetli deniz, yıldırım gibi Allahtan gelen (act of God) doğa 
olaylarından, deniz haydutluğu gibi kamu düşmanlarının eylemlerinden (act of 
public enemies) kaynaklanan “mücbir sebep” halleriydi. Donatan aynı zamanda 
taşıyan olunca, yani başkalarının yüklerini taşımaya başlayınca, bunlara yükün 
özellik(ler)inden, taşıma sürecinde yükü koruma ve kollama gereksiniminden 
(taşıyanın yüke özen borcundan) kaynaklanan yükle ilgili rizikolar da eklendi.[9]   

Yükle ilgili rizikolar sadece denizyolunda var değildir. Taşıma sistemlerinin 
her birinde yükün rizikoya maruz kalması taşınma sürecinde olasıdır ve de söz 
konusudur. 

Kamyonun sel sularında sürüklenmesi, vagonun yoldan çıkması, uçağın iniş 

3    ETTK 1061 vd
4    YTTK 1178 vd.
5    ETTK 762
6  Taşıyıcı, taşıma sözleşmesiyle eşya veya yolcu taşıma işini veya ikisini birlikte üstlenen kişidir (YTTK: 850/1).
7 “Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Sözleşme’nin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 5866 Sayılı Kanun” (14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı R.G)
8   Örneğin sevkiyatçı (forvarder)
9   Bu türden rizikolara yükün yolunca / doğru havalandırılmaması, taşınma sıcaklığında taşınmaması, hatalı 
istif, yükün yanlış limanda boşaltılması, yükün çalınması vb örnek gösterilebilir.
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takımlarının açılmaması gibi…
Yükle ilgili rizikolardan bazıları taşıyanın yüke özen borcundan ötürüdür. 

Taşıyan, yüke özen gereksinimini yolunca / gereğince karşılayamadığında yük 
ilgilisine karşı “hizmet sorumluluğu” doğar. 

Benzeri özen borcu yolcu taşımalarında da söz konusudur.
Taşıyan / işleten yükü – gerektiğinde gereksindiği özeni de göstererek –  

teslim aldığı şekilde taşımak ve alıcısına teslim etmek yükümündedir. Yolcu 
taşımalarında ise bu yükümlülük yolcuyu yerine ulaştırmak biçiminde ortaya 
çıkar. 

Bu edim, taşıyanın “hizmet sorumluluğu” olarak bilinir.
Taşıyanın hizmet sorumluluğu, genel kural olarak yükü / yolcuyu teslim 

aldığı anda başlar; taşıma sürecinde devam eder; yükün alıcısına teslimiyle, 
yolcunun da yerine ulaştırılmasıyla son bulur. 

Unimodal taşımalarda, yükün teslim alınma ve edilme yerleri kullanılan 
taşıta özgülenmiş yükleme ve boşaltma terminalleri olduğu için, taşıyan 
sorumluluğunun başlangıç ve bitiş sınırlarını da çokluk bu terminaller 
belirler.[10]

Kapıdan-kapıya taşıma rejimlerinde ise sorumluluğun başlangıcı yükün 
teslim alınma yeri olarak unimodal taşıma terminallerinin dışına taşıp satıcının 
deposuna, bitimi de alıcının mağazasına kadar uzanır. Dolayısıyla sorumluluk 
hukuku açısından, hizmetin özelliği gereği, taşıtana karşı taşıma organizatörünün 
/ ana taşıyanın, ana taşıyana karşı da ara taşıyan(lar)ın sorumlulukları gündeme 
gelir. 

Yük, taşıma sürecinde çeşitli rizikolarla karşı karşıya kalır. Kötü atmosfer ve 
deniz koşulları yüzünden yükte hasar, sıcak / soğuk iklimin birinden diğerine 
geçiş sürecinde terleme yüzünden yükte ıslanma, sıcak nedeniyle yükte bozulma, 
fireye uğrama, yükün özelliğine bağlı olarak uzun seyirlerde yükte kızışma[11] 
vb…

Taşıyan için zamanında yani gecikmesiz, hasarsız ve eksiksiz teslim, kaliteli 
hizmetin temel ilkelerini oluşturur.  Riziko(lar) ise gerçekleştiğinde hizmetin 
kalitesini bir şekilde etkiler. 

Hizmetin kalitesini[12] olumsuz etkileyen bu ve benzeri durumlar taşıyanın 
taşıtana / alıcıya / sigortacıya karşı hizmet sorumluluğunu gündeme getirir.

Yolcu taşımacılığında da taşıyanın hizmet sürecinde çeşitli rizikolar insan 
sağlığını / yaşamını etkiler. İki taşıtın çatışması, geminin batması, vagonun 
yoldan çıkması, yolcunun yolculuk sırasında zehirlenmesi vb nedenlerle can 
kaybı, yaralanma / sakatlık gibi.

10  Unimodal denizyolu taşımalarında taşıma limandan-limanadır. Taşıma hizmeti, yükün limana getirilmesi, 
yükleneceği geminin gelişini beklemek üzere limanda depolanması ya da boşaltma limanında gemiden alındıktan 
sonra gümrükten çekilmek üzere liman deposunda bekletilmesi, limandan götürülmesi gibi süreçleri kapsamaz. 
Bu nedenle de “koçadan-koçaya taşıma” (tackle to tackle) diye nitelendirildiği de olur.
11    Tahıl, kömür gibi yükler.
12   Taşıma hizmetinde kalite denince yükün eksiksiz, hasarsız ve alıcısına zamanında yani gecikmesiz teslimi 
anlaşılır.
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Sorumluluk, bir edimin / hizmetin yolunca ya da usulünce yerine 
getirilememesi sonrasında ortaya çıkar. Muhatapları da hizmetten yararlanan 
olarak yükün alıcısı / ilgilisi, yolcu ya da yolcu yakını / varisi; sigortacı ve 
hizmetin tarafı olarak da taşıyandır. 

Sorumluluk konusu uluslararası ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte 
taşımacılığın gündemine oturmuştur. Önceleri taşıyanların kendi kuralarıyla 
şekillenen yük senetleri özellikle de konşimento, zaman içinde tarafların 
(taşıyan, taşıtan, yükleyici, alıcı) genel kabul görmüş koşullarını yansıtan 
hukuk belgesine dönüştü. Hem de uluslararası ölçekte “genel kabul görmüş” 
belge özelliği kazanarak…

Uluslararası ticaretin gelişmeye başladığı 19. yy sonlarında taşıyanlar kendi 
isteklerini konşimento koşulları olarak kabul ettiriyorlardı. Yükleyicilerinse 
bu koşullara karşı durabilmeleri ya da karşı koşul ileri sürebilmeleri pek söz 
konusu değildi. Taşıyan(lar)ın dikte ettiği taşıma koşulları taşıyanı neredeyse 
her konuda sorumsuz kılıyordu.

Bu dönemde yaygınlaşmakta olmasına karşın dünya denizlerinde posta 
taşımacılığı egemendi. Yük ve yolcu aynı gemide belirli limanlar arasında ve 
tarifeli hizmet şeklinde yolculuk etmekteydi. Bu dönem aynı zamanda Süveyş 
Kanalının açılmasıyla birlikte ortaya çıkan ve posta hatlarında yaygınlaşan 
taşıyan kartellerinin (navlun konferanslarının) gürbüzleştiği dönemdi. Navlun 
konferanslarının yükleyicilere sunduğu bir örnek navlun uygulaması navlun 
seviyesinin uzun süre sabit tutulabilmesi bağlamında atılmış önemli bir 
adımdı.

Sanayi devriminin getirdiği üretim artışı gemilerin yüklerini de artırmış; 
çeşitlendirmişti. Dolayısıyla hem kapasite yönünden artış, hem de malların 
ekonomik değerlerinin giderek yükselmesi gemiye taşınan yüklerin değerinin 
çoğu zaman gemi değerinin üstüne çıkmasına yol açıyordu. Yük elden çıktığında 
taşıyan gemisini verse bile yükü tazmin edemiyordu.

Dünya ticareti deniz taşımasız yürütülemeyeceğine göre gemilerin tazminat 
karşılığı yükleyici(ler)e bırakılması ticaretin gelişmesi önünde engeldi. Taşıyan-
yükleyici çekişmesi sonunda “sınırlı sorumluluk” ilkesinin benimsenmesiyle 
noktalandı. Sınırlı sorumluluk konusunda taşıyan(lar)ın en büyük kozu 
navlun bazlarının makul seviyede tutulabilmesinin hizmet sorumluluğunun 
sınırlandırılmasıyla olası olacağıydı.

Yükleyiciler navlunların makul seviyede tutulabilmesinin yararlarını 
düşünerek sınırlı sorumluluk ilkesini benimsediler.

Sınırlı sorumluluk ilkesinin ilk ısıtıldığı toplantı Uluslar arası Deniz Hukuku 
Derneği’nin 1921 Lahey kongresidir.

Özetle, sınırlı sorumluluk ilkesine ortam hazırlayan koşullar:

- Taşıyanların tek taraflı taşıma koşulları,

- Yükleyicilerin bu koşullara karşı durabilmedeki güçsüzlükleri,

- Hizmetin posta taşımacılığı hizmeti olması,

- Navlunların makul seviyede tutulabilmesinin sınırlı sorumluluk ilkesine 
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bağlanması,
- Taşıma rizikolarının taşıyanın deniz servetini geçebilmesi / aşabilmesi
 idi.
Sanayi ürünleri çeşitlendikçe posta gemilerinin yolcu işlevi azaldı; yük işlevi 

arttı. Zaman içinde de denizlerde yük laynerleri dolaşmaya başladı. Yani 12 ye 
kadar yolcu taşıyabilen şilepler. (Neden 12?; hangi konvansiyonda?)

Sanayi ürünlerindeki çeşit artışı koli ve parça kavramını da tartışılır hale 
getirdi. Deri balyası koli sayılabilirdi de, otomobil, kamyon nasıl koli kapsamında 
düşünülebilirdi? Oysa yolculuk sırasında hasarlanan ya da güvertede taşınırken 
denizin aldığı bir taşıt kurallar öyle öngörüyor diye koli ya da parça kapsamında 
düşünülmeli miydi?

Yük sahibi / ilgilisi, taşıyan ve sigortacı üçgeninde, çeşitlenen ve ekonomik 
değeri artan yükler ve sorumluluk limitleri üzerindeki sürgit çekişmeler zamanla 
1924 Lahey koli veya parça başı yük limitlerinin elverişsizliğini ortaya koydu. 
Dolayısıyla 1924 Lahey Kurallarının özellikle sorumluluk limitleri bakımından 
yenilenmesi gerekti.

1968 Lahey-Visby Kuralları bu ihtiyaçtan doğdu. Nitekim bu kurallar 
etraflıca incelendiğinde 1924 Lahey Kurallarından olan önemli farkın sorumluluk 
limitlerinde olduğu görülür.

3. Hizmet sorumluluğunu sınırlandırma
Taşıyanın taşıdığı yükün değeri zaman-zaman - belki de çoğu zaman – sahibi 

olduğu / işlettiği taşıtın değerini aşar. Özellikle ekonomik değeri yüksek sanayi 
ürünleri taşımasında (yani tarifeli taşımacılık türlerinde) taşıt / araç kapasitesi 
büyüdükçe bu olasılık güçlenir. Kaldı ki taşıyan, taşıma ücretini mal değeri 
üzerinden (ad valorem) almadıkça taşıdığı malların değerini bilemez. Bilgilenmesi 
de ancak riziko gerçekleşip tazminat talebi gündeme gelince söz konusu olur.

Taşımacının / taşıyanın yüke karşılık güvence olarak gösterilen varlığı, 
taşımayı yapan aracı (gemi, nehir gemisi, kamyon, tren, uçak gibi) ile sunduğu 
hizmetin karşılığı olan taşıma ücretidir. Deniz taşımacılığında bu, gemi,  navlun 
ve navlun eklentileri ve sürrogatlarda (yani gemi ve navlun yerine geçen değerler) 
bütünleşir ve de deniz serveti olarak bilinir.

Taşıma sürecinde sadece yük değil, taşıt da rizikoyla karşı karşıyadır. 
Bilinmedik sularda geminin karaya oturması, akıntı yüzünden kıyıya bindirmesi, 
kötü hava koşullarında batması, yük katarına yıldırım düşmesi, yük şasisinin 
raydan çıkması, kamyonun sel sularında sürüklenmesi gibi.

Taşıyan açısından yük ilgilisine sunacağı hizmette bilinmezlikler vardır. 
Riziko gerçekleşirse yük ilgilisine (yük sahibi, sigortacı) ne ödeyecektir; taşıma 
sürecinde ne tür riziko(lar)la karşı karşıya kalacaktır; taşıtta çalışan personelin 
kusur ve ihmali kendisini ne ölçekte bağlayacaktır gibi… 

Bu ve benzeri bilinmezlikler taşıyanı, hizmet sorumluluğu olarak bilinen 
“taşıma süreci sorumluluğu” konusunda sınırlama uygulayabilmek uğruna 
uzun soluklu uğraş vermeye itmiştir.

Sorumluluğun sınırlandırılması 16. yy kadar uzanır ve özde denizciliğin 
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geliştirilmesinde kullanılmıştır. Zira ekonomik değeri yüksek yüklerin taşıyan 
üzerinde oluşturacağı yüksek sorumluluk riski bir yana standartlaştırılmış 
sınırlı sorumluluk sayesinde daha ucuz ve birörnek navlun uygulama fırsatı 
doğdu.[13]

Sorumluluk kuralları genelde asgari standardı hedefler. Ancak, taşıma 
sürecindeki hizmet rizikosunun tümüyle karşılanması (yani taşıyanı malın 
değeriyle sorumlu tutma) yolundaki yükleyici / taşıtan isteği mal değerinin 
konşimentoya düşülmesiyle çözümlenir. Dolayısıyla taşıyanın sınırlandırılmış 
sorumluluktan yararlanamayacağı bu türden uygulamada taşıyan da navlunu 
mal değeri üzerinden alma hakkına kavuşur (Ad valorem navlun).

20.yy Başlarına kadar taşıyanla taşıtan / yükleyici arasında, taşıma 
hizmetinden kaynaklanan sorumlulukların dağılımını belirleyen genel kabul 
görmüş herhangi bir kural / kurallar bütünü yoktu. Taşıyanlar kendi kurallarını 
koyma / kabul ettirme konusunda hayli serbesti içinde idiler. Sonradan uluslar 
arası genel kabul görmüş kuralların üretilmesiyle taşıyanların sahip olduğu 
serbesti de daraldı. 

Sınırsızlık bir anlamda sınırlı serbestîye dönüştü…
Sanayi devrimi uluslar arası ekonomik ilişkilerin gelişmesinde milat 

oluşturmuştur. Bunun tetiklediği üretimde artış, insanoğlunun yaşamında 
kapalı ekonomi modelinin kapılarını kapatmış; açık ekonomi modeli ülkelerin 
pek çoğu için ortak payda olmuştur.

İnsanoğlunun korumaya ve kayırmaya dayalı 19.yy kapalı ekonomi modeli bir 
kenara bırakılınca ülkeler arası ilişkiler her alanda gelişme eğilimi göstermiştir.

Gelişen mal alışverişleri hem taşıma sistemlerinin evrimine ortam hazırladı; 
hem de taşıtların uluslar arası hareketlerini / dolaşımlarını kolaylaştırma ve 
özgürleştirme ihtiyacını iyiden iyiye ortaya çıkardı.

Bu gereksinmenin ortak sağduyusu birörnek (uniform) uygulama(lar)
a yönelmeyi amaçlayan “genel kabul gören” uluslar arası sözleşmeler 
(konvansiyonlar) oldu.

Konvansiyonlar dönemi, bölgesel ekonomileri ya da insanlığı bağlayıcı ortak 
kararların uluslar arası ölçekte uygulanmaya başladığı dönemdir. 19.yy sonları ve 
20.yy ilk çeyreği arasını kapsar. Bu dönem bir anlamda uluslar arası kuralların 
yapılanma ve emekleme dönemidir…

Ulaştırma / taşıma sektörü taşıtların teknik yeterliliğinden, taşımacının 
/ taşıyanın hizmet sorumluluğuna kadar uzanan çeşitli alanlarda birörnek 
kurallara sahip oldu. Bu konudaki en yaygın uygulama da taşıyanın / taşımacının 
hizmet sorumluluğuna ilişkindir.

Unimodal taşıma türleri olarak denizyolu, karayolu, havayolu ve demiryolu 
taşıma sistemlerinde taşıyan sorumlulukları farklı rejimlerle düzenlenmiştir. 
Bu farklılık aslında taşıma sistemlerinin birbirlerine göre olan niteliksel 
ayrıcalıklarından ileri gelmektedir. 

13    John F. Wilson (2008): Carriage of Goods by Sea, Pearson Longman, ISBN 978 1 4058 4669 1, London, 194. 

36 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



Taşıma sistemlerinde sorumluluk konusuna ilişkin uluslar arası kurallar: 

- Taşıt sahiplerinin sorumluluklarının sınırlandırılması,

- Taşıma sürecinde hizmet sorumluluğu,

bağlamındadır.

Taşıt sahiplerinin sorumluluklarını sınırlandıran genel kabul görmüş 
kurallar şunlardır:

- 1924 ve 1957 Brüksel Konvansiyonları (Gemi sahipleri)

- 1973 Cenevre Sözleşmesi ve 1978 Protokolü (CLN) (Nehir gemisi sahipleri),

Öte yandan, taşıma sistemlerine göre taşıyanın / taşımacının yüke / yolcuya 
ilişkin hizmet sorumluluğunu belirleyen uluslar arası kurallar da:

- 1924 Lahey Kuralları  (Denizyolu),

- 1929 Varşova Sözleşmesi (Havayolu),

- 1955 Lahey Protokolü (Havayolu),

- 1956 Cenevre (CMR) Sözleşmesi ve 1978 Protokolü (Karayolu),

- 1961 Guadalajara Protokolü (Havayolu),

- 1961 Brüksel Kuralları, (Denizyolu), [14]  

- 1968 Lahey /Visby Protokolü (Denizyolu),

- 1974 Atina (PAL) Sözleşmesi ve 1976, 1990, 2002 Protokolleri (Denizyolu),

- 1975 Montreal Protokolü (Havayolu),

- 1978 Hamburg Kuralları (Denizyolu),

- 1979 Brüksel Protokolü (Denizyolu),

- 1980 Cenevre Sözleşmesi (Multimodal taşıma),

- 1985 CIM Sözleşmesi (Demiryolu),

- 1991 Viyana Sözleşmesi (Ulaştırma terminalleri)

- 1999 Montreal Sözleşmesi (Havayolu),

- 2000 Budapeşte Sözleşmesi (CMNI) (Nehiryolu)

- 2008 Rotterdam Kuralları (Denizyolu)

dır.

Taşıma hizmetinin tarafları olarak taşıyan / işleten ile taşıtan / yükleyici 
arasındaki hak ve yükümlülükleri belirleyen uluslar arası düzenlemelerin ilki 
1924 yılında yapıldı. Brüksel’de bağıtlanan 1924 Lahey Kuralları, “tarafların 
sorumluluğu” konusundaki ilk uluslar arası sözleşmedir.  Bu Sözleşme 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu pek çok denizci ülkenin iç hukukuna 

14    Denizyolu ile yolcuların taşınmasına ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi hakkında uluslararası sözleşme
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yansıdı.[15] [16]

1924 Lahey Kuralları, deniz taşımacılığındaki gelişmelere ve yapısal 
değişikliklere koşut olarak yenilenme geçirdi. 1968 Lahey-Visby ve 1979 Brüksel 
Protokolleriyle zamanın gereklerine uyarlandı.

Lahey-Visby Kuralları temel ilkelere dokunmadı. Sorumluluk sınırlarını 
yükseltti; yükçünlü taşıma (örneğin konteynerizasyon) gibi yenilikleri içledi.[17] 
Brüksel Protokolüyle de hesap biriminde altın paritesi bırakılıp ana hesap birimi 
olarak Özel Çekme Hakkı (SDR) getirildi. 

Gerek 1924 Lahey Kuralları, gerekse 1968 Lahey-Visby ve 1979 Brüksel 
düzenlemeleri  “konşimento kuralları” olarak bilinir. Mücbir sebep (fors majör) 
ya da “beklenmedik durum” gibi önlenemezlik içeren rizikolarda  “yükün başına 
gelenleri yük sahibi, geminin başına gelenleri de gemi sahibi üstlenir” ilkesi bu 
kuralların temel anlayışını oluşturdu.

Bu kuralların başka köklü kabulleri de vardı:

- İnsan hatasından kaynaklanan rizikolar eskiden olduğu gibi yolculuk 
öncesinde donatanla, yolculuk sırasında yükle ilişkilendirildi. Bunda donatanın 
gemiyle her an iletişim kurabilmesi önündeki kısıtlar egemen oldu (navigasyon 
kusuru).

- Yolculuk öncesinde taşıyana, gemiyi denize, yola, yüke elverişli kılma edimi 
getirildi

- Taşıyan yük(ler)i yolunca ve dikkatlice elleçleyecek, istifleyecek, taşıyacak, 
koruyacak, özen gösterecek ve boşaltacaktır. (Lahey-Visby: III/2)

- Navigasyon hatası, geminin yönetimi hatası, denizin tehlikeleri, yangın, 
Allahtan gelen, savaş, geminin tutuklanması, karantina, grev, başkaldırma, 
yükün gizli ayıbı, yetersiz ambalajlama veya markalama taşıyanın sorumsuzluk 
halleri içinde yer aldı.

- Taşıyana parçabaşı sorumluluğu getirildi.

- Taşıyanın hizmet sorumluluğu söz konusu oldukta ödeyeceği tazminat 
sınırlandırıldı.

Hizmet sorumluluğuna ilişkin uluslar arası kurallar zaman içinde çeşitlendi. 
Taşıma sistemlerinin hepsine uyarlandı.

Taşıyanın hizmet sorumluluğunun sınırlandırılması taşıyana özgü bir 
haktır. Oysa taşıtanın / yükleyicinin sorumluluğuna ilişkin taşıyan tarafından 
getirilmiş herhangi bir tazminat talebinde taşıtan / yükleyici yararına benzeri 

15   Konşimentoya müteallik bazı kaidelerin tevhidi hakkındaki milletlerarası sözleşme (14.02.1955 tarih,6469 
sayılı Kanun). 04.01.1956 Tarihinde yürürlüğe girdi.
16  Brüksel’de kabul edilmiş uluslar arası sözleşmenin “1924 Lahey Kuralları” olarak anılmasındaki neden, 
sorumsuzluk kayıtlarını sınırlayan ilk örnek kuralların Lahey’de 1921 yılında yapılan bir hukuk kongresi sonrasında 
benimsenmiş olmasıdır. Bu sınırlayıcı kuralların bağlayıcılığı yoktu.  Donatanlara tavsiye niteliği taşımaktaydı. Ne 
var ki, “1921 Lahey Kuralları” olarak da bilinen bu kuralların uygulanmaması üzerine Brüksel’de 1924 yılında 
bağlayıcılığı olan sözleşme hazırlandı. Bu Kurallar, ilk örnek kuralların oluşturulduğu Lahey Kongresinin anısına 
1924 Lahey Kuralları diye hukuk literatürüne geçti.
17   “Yükleri konsıolide etmek üzere konteyner, palet veya benzeri taşımalık  / taşıma ünitesi (yükçün)  (article of 
transport)  kullanıldığında…”  (Lahey/Visby: IV(5)(c))
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sınırlandırma söz konusu değildir.[18] 

Taşıyan (aracın sahibi / işleteni), taşıma / hizmet sürecinde yüke / yolcuya 
yönelik bir hasar / zarar oluştuğunda ilgilisine “sınırlandırılmış” tazminat öder. 
Taşıma konvansiyonlarında yer alan ve ülkelerin ulusal mevzuatına da çoklukla 
yansıtılan bu “sınırlandırılmış tazminat”, değeri uluslar arası ölçekte olabildiğince 
sabit tutulabilsin - yani kolay değişmesin – için önceden altın paraya yahut 
altınla ilişkilendirilmiş hesap birimine (unit of account) dayandırıldı. Sonradan 
da yerini özel çekme hakkı (SDR)’na bıraktı.

Taşıma süreci sorumluluğu “sorumluluk kuralları ile belirlenir.

Sorumluluk kuralları özde asgari, yerine göre de azami sorumluluğu belirler. 
Hizmet sorumluluğunun kapsamı / içeriği taşıyanla taşıtan / yükleyici arasındaki 
kabullere bağlı olarak genişletilebilir. Örneğin canlı hayvan taşımasında, yükün 
güvertede taşınmasında, özel yüklerin taşınmasında taşıtanın / yükleyicinin 
taşıyandan istediği ek özen koşulları gibi.

Sorumluluk kuralları çoklukla taşıyan / taşıyıcı için öngörülebilecek 
asgari yükümlülük, sorumluluğu sınırlayıcı azami bağışıklık[19] ilkeleri üzerine 
oturtulmuştur ve özde şu temel amaçlara hizmet eder:

- Tarafların yükümlülüklerini kayıt altına alır.

- Taşıyanın sorumluluk ve sorumsuzluk hallerinin neler olduğunu belirtir.

- Taşıyanın asgari sorumluluk sınırlarını açıklar. Ayrıca sorumluluk 
sınırlarının akçeli (parasal) karşılığına (hesap birimi, SDR, altın frank, USD gibi) 
yer verir.

- Tazminat biriminin standart hale getirilmesi taşıyanın birörnek navlun 
uygulayabilmesine olanak tanımıştır.  Navlun bazının birörnekliği, posta 
gemilerinin taşımalarda etkili olduğu yıllarda taşıdığı yüklerin çoklukla ambalajlı 
yük olmasından ötürüdür [20]

4. Koli, parça, yükçün / taşıma kabı?
Yükün yolculuğa çıkacağı / yolculuk yapacağı  (taşıma sürecindeki) dış 

görünüşü çokluk değişik şekillerde olur. Ambalajlı, dökme (katı ve sıvı), basınçlı 
gaz gibi.

Ambalajlı yükler; “yükte uzmanlaşma” dönemi öncesinde,[21] özellikle posta 
taşımacılığının yaygın olduğu süreçte[22], sorumluluk hukuku açısından, koli 
veya parça (package or unit) olarak sınıflandırıldı. [23]

Bu türden nitelendirmenin yapılmış olması ihtiyacı karşılamak bakımından 
mantıklı sayılabilir. O yıllarda – günümüzde olduğu gibi – en azından ham petrol 

18    John F Wilson (2008): a.g.e, 277, dn 10.
19    John F Wilson (2008): a.g.e,186.
20    John F Wilson(2008): a.g.e, 194.
21    Yani dökme ve gaz haldeki yüklerin özel amaçlı kendine özgülenmiş gemisinde taşınmadığı dönem. Bir anlamda 
her cins yükün kendine özgü ambalaj (sandık, varil, fıçı, balya gibi) içinde ve yolcuyla aynı gemide taşındığı yıllar.
22    Tarifeli hizmetin posta gemileriyle yapıldığı, yük ve yolcu laynerlerinin boy göstermediği dönem.

23  Koli (Fr. colis, İng. package):  Posta paketi, sarılmış ya da sarılmamış taşınacak nesneler, elde taşınabilecek 
büyüklükte kâğıda sarılmış nesne, içinde türlü eşya bulunan çeşitli büyüklükte paket (TDK: Güncel Türkçe 
Sözlük )
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taşıması söz konusu değildir. Petrol ürünleri ambalajlı şekilde, varillenmiş olarak 
taşınırdı. Dolayısıyla bugün kendine özgü gemilerde taşınan ambalajlı yük olma 
özelliğini yitirmiş birçok yük o dönemde posta gemilerinde ambalajlanmış olarak 
taşınır; ambalajlı yük olma özelliği taşırdı.

1924 Lahey Kurallarında yer alan parça veya koli[24] kavramı böylece doğdu. 
Sonraki yıllarda Türk mevzuatı içinde de yerini aldı.[25]

Dünya ticareti geliştikçe, uluslararası rekabet rasyonel hizmet anlayışının 
taşımacılığın hemen her sistemine girmesine ortam hazırladı. Taşıt tonajları 
büyüdü; taşıtın terminalde daha seri hizmet almasını, dolayısıyla taşıma sürecini 
kısaltmak için yükler daha büyük ambalajlarda taşınmaya başladı; yükçün 
olarak bilinen konteyner, palet, çekerme, treyler vb taşıma gereçleri yerine göre 
ambalaj, yerine göre de yük ünitesi olarak kullanılır oldu.

1920-30 lu Yılların uluslar arası ticareti el değiştiren yük çeşitleri bakımından 
pek zengin değildi, sınırlıydı. Yük birimi seçiminde esas alınan koli veya parça 
kavramları da terslik, daha doğrusu yetersizlik göstermiyordu. Ne zaman 
ki yükler çeşitlendi; parça ve koli kavramları da dar gelmeye başladı. Yani, 
yükçünlerin uluslar arası taşımalarda yaygınlaşmasıyla birlikte koli veya parça 
kavramı yetersiz kaldı. 

Konteyner, palet gibi yükçünlerle taşınan yüklerin ortaya koyduğu sorumluluk 
sorunları bir süre parça kavramı içinde çözümlenmek istendi. Ancak sağlıklı 
çözüm uzakta kalınca 1968 Lahey-Visby kurallarıyla birlikte “taşıma ünitesi” 
parça veya koli kavramlarından ayrı ve fakat üçüncü kavram olarak uluslar 
arası kurallardaki yerini aldı.

Yük konusundaki çekişmelerde (ihtilaflarda) sorunun çözümünün 
“koli” veya “parça” ikilisinden birinde aranması mahkemeleri zaman-zaman 
çözümsüzlüklerle karşı karşıya bıraktı. Bazı olaylarda ise sorunun çözümü için 
yeni kavram geliştirildi. Navlun tonu / birimi (freight unit) gibi.

Gerçi hizmet sorumluluğu konusunun ısıtılmaya başladığı Uluslar arası 
Deniz Hukuku Derneği’nin 1921 Lahey konferansı ile evrensel ölçek kazanmada 
ilk adımın atıldığı 1924 Brüksel diplomatik konferansı arasındaki dönemde yük 
çeşitleri o kadar da çok değildi. Kuralları şekillendirenler bu nedenle koli ve parça 
kavramlarını yeterli görmüş olabilirlerdi. Ancak yüklerin çeşitlenmesi, ilerleyen 
süreçte bazı olaylarda özellikle yükçünlerin de ambalaj gibi değerlendirilebilmesi 
mahkemeleri yetersiz kalınan noktada yeni kavram üretmeye zorladı. Navlunun 
hesaplanmasında kullanılan bir ölçü birimi olarak “navlun tonu” da Amerikan 
mahkemeleri tarafından bu türden zorlamanın ürünü olarak uygulamaya 
yansıdı.[26] Bir anlamda Amerikan mahkemeleri koli kavramına seçenek olarak 

24    Koli, içinde tüketici malının bulunduğu, bu malın perakende müşterilere tesliminde ya da sunumunda / teşhirinde 
kullanılan herhangi bir kap ya da sarmalıktır / ambalajdır (wrapping). Ancak: 
- Malın sadece imalatçıya, ambalajcıya veya malı işleyene veya toptancıya yahut dağıtımcıya taşınmasında kullanılan, 
içinde dökme veya tane malların bulunduğu kaplar,
- Perakendecinin malı perakende müşterisine yollamada ya da teslim etmede kullandığı, üzerinde içindeki mala 
ilişkin herhangi bir özel baskı / alamet taşımayan taşıma kapları veya dış sarmalıklar,
koli kapsamında değildir. (U.S. Code - Title 15: Commerce and Trade, Ch.39, 1459(b))
25    TTK 1114.
26    John F Wilson(2008): Carriage of goods by sea, 195-196.
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“mutat” navlun tonu kavramını üretti. Bunda da 1830 Taşıyıcılar Yasası 
kapsamında bir açık demiryolu vagonu ile içindeki 10 tablonun koli olarak 
değerlendirilmesi etken oldu.[27]

Öte yandan, dökmecilerin taşımalarda kullanılmaya başlamasıyla birlikte 
koli kavramının dökme yükleri kapsayıp kapsamayacağı sorununun nasıl 
çözümlenebileceği gündeme geldi.

Dolayısıyla taşımacılıktaki gelişmeler ve değişmeler karşısında hizmet 
sorumluluğu konusunda geliştirilmiş kavram ikilisi yetersiz kaldı.

Lahey Kuralları bağlamında koli uygulamasının bir başka sıkıntısı 
konteyner, palet gibi yüklerin konsolide edildiği (toparlandığı) yükçünlerde 
yaşandı. Özellikle taşıma sürecinde yitirilen bir FCL konteyneri (ya da içinde 
çok sayıda alıcıya ait parsiyel yüklerin toparlandığı / konsolide edildiği bir LCL 
konteyneri) mahkemenin1924 Lahey Kurallarına göre koli sayması durumunda 
taşıyana olan külfet İngiltere’de 100£ (ABD’de 500 USD; Türkiye’de 100.000 TL-
1986) dir. Bunun yükleyiciyi /  alıcıyı mutlu etmesi beklenemez. Dolayısıyla 
yargılamalar sonunda konteynerin koli sayılı sayılamayacağı konusunda gelinen 
nokta şudur:

Konteynerin içindekiler konşimentoda ayrı-ayrı listelenmişse, her biri ayrı 
koli sayılacaktır. ”Mormaclynx” davasında konteyner içindeki 99 parça deri eşya 
ayrı-ayrı konşimentoda gösterildiği için mahkeme deri eşyanın her birini ayrı koli 
saydı. 

Şayet konşimento içindeki eşya ayrı-ayrı belirtilmek yerine “konteyner 
dolusu deri eşya” olarak gösterilmiş olsaydı, o takdirde konteyner içindekilerle 
birlikte bir koli olarak kabul edilecek ve taşıyan sorumluluğu buna göre 
değerlendirilecekti.

Batı mahkemeleri konteynere ilişkin sorumluluğun çözümünde özellikle 
konteynerin içindeki eşyayla birlikte ya da ayrı-ayrı bir koli sayılıp sayılmaması 
konusunda  “yolculuğa uygun ambalaj” kavramını geliştirmiştir. Bir dizi 
çekişmede konteynerin, içindeki eşyaya ambalaj görevi görüp görmediği ve 
eşyanın konteyner içinde olmadığı zaman yolculuğu kendi ambalajıyla yapıp 
yapamayacağı üzerinde durulmuştur. Konteynerin içindeki eşyaya ambalaj 
görevi gördüğü çekişmelerde konteyner içindeki eşyayla birlikte bir koli sayılmış; 
konteyner içindeki eşyanın yapacağı yolculuk bakımından tek başına koli 
sayılacağı tür ambalajlarda konteyner içindeki eşyanın her biri tek başına koli 
sayılmıştır. Bu tür çözüm yaklaşımının ilk çıkışı 1973 Kulmerland olayıyladır. 
m.v Kulmerland’a yüklenmiş konteynerlerden biri, içindeki 350 hesap 
makinesiyle kaybolmuştur. Amerikan mahkemesi, her bir hesap makinesinin 
oluklu mukavvayla sarılmış olduğu ve ince bir bantla kutunun sarmalandığı ve 
bu ambalaj durumuyla konteynersiz hesap makinelerinin okyanus taşımasına 
uygun taşınamayacağını ileri sürerek konteyneri hesap makineleri için ambalaj 
görevi gördüğüne hükmederek konteyneri içindeki hesap makineleriyle birlikte 
bir koli kabul etmiştir.(Wilson:196,dn117)

Uluslar arası Sözleşmelerde yükle ilgili bazı ölçütler kabul edilmiştir. Bu 

27   Lancs and Yorks Railway Co (1874) Lloyd’s Report 9,(John F Wilson:2008: 196,dn111.
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ölçütler aşağıda Tablo.1’de verilmektedir:

Tablo.1: Uluslararası Sözleşmelerde kabul görmüş yük ölçütleri

Konvansiyon Taşıma 
sistemi

Sorumlulukla ilgili 
ölçütler

İlgili Konvansiyon 
hükmü

1924 Lahey Kuralları Denizyolu - Koli
- Parça 4(5)

1929 Varşova Sözleşmesi Havayolu

- Kişi
- Bagaj
- Kişisel eşya
- Kg

22(1) yolcu
22(2) bagaj /yük
22(3) kişisel eşya
22(2) yük

1955 Lahey Protokolü Havayolu Varşova ölçütleri XI (1)(2)(a) bagaj / yük
XI(2)(b) gecikme

1956 Cenevre (CMR) 
Sözleşmesi ve 1978 
Protokolü 

Karayolu - Brüt kg 23(3)

1961 Guadalajara Protokolü Havayolu Varşova ölçütleri III(2)

1961 Brüksel Kuralları Denizyolu - Kişi 6(1)

1968 Lahey /Visby Kuralları 
ve 1979 Protokolü Denizyolu

- Koli
- Parça
- Brüt kg
- Taşıma ünitesi
- Navlun değeri

IV(5)(a)

1974 Atina (PAL) Sözleşmesi 
ve 1976, 1990, 2002 
Protokolleri 

Denizyolu
- Kişi
- Bagaj
 -Araç

7(1)
8(1)
8(3)

1975 Montreal Protokolü Havayolu Varşova ölçütleri II(1)(2)(3)

1978 Hamburg Kuralları 
Denizyolu

- Koli
- Parça
- Brüt kg
- Taşıma ünitesi
- Navlun değeri

6(1)(a)

1980 Cenevre Sözleşmesi Multimodal 
taşıma

- Koli
- Taşıma ünitesi
- Brüt kg

18(1)(2)

1985 CIM Sözleşmesi Demiryolu - Brüt kg
- Mal değeri

40(2)
42(1)

1991 Viyana Sözleşmesi Ulaştırma 
terminalleri - Yük brüt kg 6(1)(a)

42 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



1999 Montreal Sözleşmesi Havayolu
- Kişi
- Yolcu bagajı
- Kg

21(1)
22(1)(2)
22(3)

2000 Budapeşte Sözleşmesi 
(CMNI) Nehiryolu

- Koli 
- Taşıma ünitesi
- Navlun değeri
- Kg a

20(1)
20(2)
20(3)
20(1)

2008 Rotterdam Kuralları Denizyolu
- Koli
- Taşıma ünitesi
- Brüt kg

59(1)(2)

a Taşıma senedinde gösterilen kg miktarı

5. Hesap birimi ve yük ölçüsü / birimi
Lahey 1924 Kuralları posta taşımalarına yönelik uluslar arası düzenlemedir. 

Sözleşmenin ele aldığı yük cinsi koli veya parçadır (package or unit). Deniz 
taşımacılığı için yapılmıştır. Düzenleme:

- Yük birimi olarak ambalajlı yükleri (koli ve parça),
- Tazminat birimi olarak altın Sterlini,
esas alır. Sorumluluk türevleri de yüke hasarla ve yükte eksiklikle sınırlıdır. 
Diğer taşıma sistemlerinde kabul görmüş teslimde gecikme 1924 Lahey 

Kurallarında söz konusu edilmemiştir. Bunun da nedeni, bu kuralların ısıtıldığı 
ve kabul edildiği yıllarda (1921-24)  posta taşımacılığının deniz taşımacılığına 
egemen olmasındandır.

Sorumluluk kurallarının önemli bir özelliği taşıyan / taşımacı /taşıyıcı 
yararına sınırlama getirmesidir. Temel ölçütlerini hesap birimi (unit of account) 
ve yük ölçüsü / birimi (shipping unit) oluşturur. Sınırlama, genel yönüyle 
konşimentoda gösterilen miktar (kg, ton, yükçün veya parçabaşı) ve kurallarla 
kabul edilmiş değer (altın paritesi,[28] SDR) üzerindendir. 

Hizmette sorumluluk doğdukta taşıyan yük ilgilisine (alıcı / sigortacı) 
tazminat öder. Uluslar arası konvansiyonlarda tazminat tutarı iki ölçüt üzerine 
oturtulmuştur: hesap birimi ve yük ölçüsü. Bir anlamda:  hesap birimi ve yük 
ölçüsü taşımacılık alanında genel kabul görmüş sorumluluk konvansiyonlarının 
yer verdiği hizmet tazminatına konu ve birbirini tamamlayıcı iki birimdir. Bu iki 
birim yardımıyla hizmet sorumluluğunun tutarı belirlenir.

Uluslar arası taşıyan sorumluluğu sözleşmelerinde dolayısıyla da 
konşimentolarda yer alan para / hesap birimi zaman içinde değişikliğe uğramıştır. 
Para / hesap biriminin ilk uygulaması altın para / parite uygulamasıdır.[29]

Altın paritesi (par value) birtakım parametrelere bağlı olarak belirlenir. 
Ayar (carat), milyem olarak bilinen saflık oranı (millesimal fineness) ve has altın 
miktarı pariteyi belirleyen parametreler arasındadır.

28   Altın sterlin, altın frank (Poincaré Franc, Germinal Frank) gibi.
29   T.M.C Asser (1974):Golden limitations of liability in international transport conventions and the currency crisis, 
Journal of Maritime Law and Commerce,5(4),July 1974, London,645-669.
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Ayar; altın, gümüş gibi değerli metallerin başka metal(ler)le karışım ölçüsüdür. 
Saf altın 24 ayardır; karışıma başka metal katılınca altının ayarı (saflık derecesi) 
da düşer. 22 Ayar, 18 ayar, 9 ayar gibi.

Milyem, değerli metallerin saflık oranıdır. Binde olarak ölçülür. 900 Milyem, 
saflık oranı binde 900 demektir. 900 Milyem altın da 21.6 ayara eşdeğerdir. En 
yüksek milyem değeri 1000 olarak kabul edilir. 

Milyem ile ayar arasında yakın ilişki vardır. Ayar arttıkça milyem de yükselir; 
milyem düştükçe ayar ölçüsü de azalır. 24 Ayar altının saflık değerinin1000 
milyem, 9 ayar altının 375 milyem olması gibi.

Has altın miktarı para, sikke gibi metal karışımına katılmış altın miktarıdır. 
Miktar, gram veya miligram olarak ölçülür.

Altın paritesini belirleyen parametreler arasındaki ilişki aşağıda 
gösterilmektedir:

Tablo.2: Altın paritesinin parametreleri arasındaki ilişki

Altın paritesi

Ayar Milyem Altın yüzdesi

24 1000 100
22 916.7 91.67

21.6 900 90.0
18 750 75
14 583.3 58.3
10 416.7 41.67
9 375 37.5

Sorumluluk sınırında esas alınan yani genel kabul görmüş para birimi 
önceden altın paritesi veya altın karşılığı hesap birimi idi. İlk parite uygulaması da 
1924 Lahey Kurallarıyla getirilen altın sterlindir. Altın sterlinle birlikte sonradan 
altın frank da uygulanır olmuştur. Örneğin Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde yer 
verildiği gibi… 

Altın frankı esas alan uluslar arası sözleşmelerde ise altın frank olarak 
türevleri kullanıldı. 

Altın sterlin ve altın frank, altın miktarını esas alan para / hesap birimiydi. 
Bunlardan altın sterlin, yıllar içinde İngiliz altın standardını da oluşturan 22 
ayar, 7.3 gram has altına eşdeğer birimdi.[30]  Altın frankın da iki türevi vardı: biri 
21.6 ayar (900 milyem), 65.5 mgr has altına eşdeğer tutardaki Poincaré frank;[31]  
diğeri de 21.6 ayar, 322 mgr has altına eşdeğer tutarı olan Germinal frank. 
Uluslararası sözleşmelerin ulusal mevzuata yansıtılmış olanlarında çokluk bu 

30   Pound sterling (2011): gold standard, Wikipedia, the free encyclopedia, 7. (internet: 22.07.2011).

31  Poincaré altın franc (p.g.f), para birimine kararlılık kazandırmayı amaçlayan  25.06.1928 tarihli Fransız yasasına 
dayanılarak çıkartılmış altın paradır. Uygulayan dönem başbakanı Raymond Poincaré olduğu için onun adıyla 
anılır.
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hesap birimlerinin uygulananı üzerinden ulusal para birimindeki karşılığı esas 
alındı. [32]

Örneğin, bir Germinal frankta sikke ağırlığı 10/31 gram (322 mgr)dır. 900 
Milyem (21.6 ayar) altın denince, bu ağırlığın %90’ı sikkenin içindeki has altın 
miktarıdır. Dolayısıyla has altın miktarı yüzde on eksiltildiğinde 9/31 gram = 
0.290322 gr (veya 322 mgr x 0.90= 290 mgr) olur.

Montreux Boğazlar Sözleşmesinde geçişte alınan harç ve ücretlerin[33] hesap 
birimi olarak altın frank kabul edilmiştir. Altın frank, içindeki has / saf altın 
miktarı 0.29032258 gr (290 mgr) olan sikkedir. O dönemin Birleşmiş Milletleri olan 
Cemiyeti Akvam altın frankı simgelemek üzere Aralık 1921’de 900 milyem saflıkta 
sadece bir adet sikke bastırarak Tarihi Koleksiyonlar Bölümünde saklamaya 
aldı. Sekizgen şekli olan bu sikkenin boyutu milimetrik ölçülerdeydi.[34]

Bu bakımdan “altın frank, uluslar arası ulaştırma sözleşmelerinin birçoğunda 
hesap birimi olarak kabul edilmiş Germinal franka eşdeğer para birimidir” demek 
yanlış olmayacaktır.

Altın sterlin hesap birimi olarak sadece 1924 yılında aynı günde (25.08.1924 
tarihli) kabul edilmiş iki Brüksel Konvansiyonunda yer aldı: İlk konşimento 
kuralları olarak da bilinen 1924 Lahey Kuralları[35] ile “Deniz gemileri sahiplerinin 
sorumluluklarının sınırlandırılmasına ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi 
hakkında uluslar arası sözleşme”.

1924 Yılından sonraki uluslar arası sözleşmelerde de genel kabul görmüş 
para birimi olarak altın sterlinin yerini altın frank aldı. Bazı konvansiyonlarda 
Poincaré frank hesap birimi olarak kabul görürken[36], diğerlerinde Germinal 
franka yer verildi.[37] 

32   Lahey altın paritesinin bazı ülkelerin ulusal para birimindeki karşılıkları şöyledir: ABD 500$, Avustralya 200$, 
Almanya 1250 DM, Hindistan 100£, Yunanistan 1800 Drahmi, Norveç 1800 NKr, Türkiye 1500 TL (1956), 100.000 
TL (!983) (eski TTK 1114)  (John F Wilson(22008):Carriage of Goods by Sea, Pearson Longman, ISBN 978 1 4058 
4669 1, London, 195 /dn 106). 
33   Fener resmi, tahlisiye ücreti, patente parası (sağlık resmi).
34   A. Nurüddin Gürpınar (2011): Türk Boğazlarından geçiş ücreti: Altın frank “frank germinal”, aNB Anadolu 
Nümismatik Bülteni (16), Mart 2011,Osmanlı Nümismatik, İstanbul,3-18.
35   Konşimentoya müteallik bazı kaidelerin tevhidi hakkındaki milletlerarası sözleşme (14.02.1955 tarihli, 6469 
Sayılı Kanun)
36  Deniz gemilerinin sahiplerinin sorumluluklarının sınırlandırılmasına ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi 
hakkında uluslar arası sözleşme,1957 (Kural:3); Denizyolu ile yolcuların taşınmasına ilişkin bazı kuralların 
birleştirilmesi hakkında uluslar arası sözleşme, 1961 (Kural:6); Nükleer gemiler işletenlerinin sorumluluklarına 
ilişkin sözleşme,1962 (Kural: III); Denizyoluyla yolcu bagajlarının taşınmasına ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi 
hakkında uluslar arası sözleşme,1967 (Kural: 6); Konşimentolara ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi hakkındaki 
1924 milletlerarası sözleşmesini tadil eden Protokol, 1968  (Kural:2), Poincaré frank uygulamasının  örnekleridir.
37  CMR 1956 (Kural:23); CIM 1961 (Kural: 57); Demiryoluyla yolcu ve bagaj taşınmasına ilişkin uluslar arası 
sözleşme (CIV),1961 (Kural: 57); Karayoluyla yolcu ve bagaj taşıma sözleşmesine ilişkin uluslar arası sözleşme 
(CVR), 1973 (Kural: 19); İçsu gemilerinin donatanlarının sorumluluklarının sınırlandırılmasına ilişkin Konvansiyon 
(CLN), 1973 (Kural:9), Germinal frank uygulamasının  örnekleridir. 
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 Resim: Altın Frank

Ama zaman içinde taşıyan sorumluluğu sözleşmelerinde altın paritesinden 
vazgeçildi. Bunda altının uluslar arası piyasalarda - özellikle de serbest 
piyasalarda - zaman-zaman yaşadığı iniş-çıkışlar, uluslar arası piyasalarda 
altının resmi ve serbest değerleri arasında yaşanan farklılıklar etken oldu. Para 
birimi olarak daha kararlı / dengeli bir birim arayışına geçildi. Bu bağlamda IMF 
tarafından geliştirilmiş SDR paritesi hesap birimi olarak uygulamaya yansıdı[38]. 

SDR, her türlü uluslar arası havalelerde ve kur çevrimlerinde kullanılan 
işlem kolaylaştırıcı uluslar arası para ve hesap birimidir. Günümüzde altının 
yerini almıştır.

SDR’nin hesap birimi olarak işlev görmesi 1972 yılıyla birliktedir. Hesap birimi 
olarak kullanılan ilk SDR, 1 ABD Dolarının eşleniği olan SDR idi. Sonrasında 
SDR kur sepetine yerini bıraktı.

İlk SDR, 1 ABD Dolarına eşitlenmiş ve altın paritesi olarak 0.888671 gram 
has altını esas alan parite idi. Temmuz 1974’den itibaren döviz kuru sepeti 
uygulamasına geçildi ve 16 konvertibl döviz kurunun ortalamasından türetilen 
parite uygulandı.[39] Bu türetmede, konvertibl paralardan birisinin / birkaçının 
değer yitirirken diğerlerinin değer kazanması ve bu yolla SDR paritesinin büyük 
ölçüde sabit tutulması temel ilke oldu.

16 Konvertibl paranın kurlarında bütünleşen ilk SDR sepeti 1980 yılına kadar 
sürdü. 1 Ocak 1981 ile birlikte dünya ticaretinden en çok pay alan 5 ülkenin 
döviz kurları esas alınır oldu. ABD Doları, Alman Markı, Fransız Frankı, Japon 
Yeni ve İngiliz Sterlini SDR sepetindeki yeni kurlar oldu. Bu kurların her biri 
ülkenin dünya ticaretindeki payı oranında SDR paritesinde ağırlık sahibi oldu. 
SDR Paritesinin %42 oranında ABD Doları, %19 oranında Alman Markı, her 
biri %13 oranında İngiliz Sterlini, Fransız Frankı ve Japon Yeninden oluşması 

38  Türkçeye Özel Çekme Hakkı (ÖÇH)  olarak yansıdı.
39   Werner Antweiler (2011): Special Drawing Rights – The SDR Fact Sheet, University of British Columbia Sauder 
School of Business, Canada,1.
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gibi.[40]

1999-2000 Dönemiyle birlikte SDR kur sepeti ABD Doları, İngiliz Sterlini, 
Alman Markı ve Japon Yeni olarak dört döviz kurunda bütünleşti.

2011 Yılı başı itibariyle 1 SDR bileşenleri: 0.66 ABD Doları, 12.1 Japon Yeni, 
0.111 İngiliz Sterlini ve 0.423 Euro’dur.[41] [42]

Hesap birimi, hizmet sorumluluğunun doğması durumunda taşıyanın 
ödeyeceği tazminatın toplam değerinin belirlenmesinde ölçüt oluşturur. Hesap 
birimi ile tazminat konusu yük birimi  (koli, parçabaşı, yükçün,  net / brüt yük 
ağırlığı gibi) çarpılarak tazminat tutarı belirlenir.

Hizmet sorumluluğuna ilişkin uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelerde 
kabul görmüş hesap birimleri şöyledir:

Tablo.3: Hizmet sorumluluğu sözleşmelerinde hesap birimleri
(Altın Sterlin)

Sözleşme / 
Protokol Taşıma sistemi Sözleşme / 

Protokol Adı Hesap Birimi Hesap Birimi ile 
İlgili Kural

1924 Lahey 
Kuralları  Denizyolu

Konşimentoya 
müteallik bazı 
kaidelerin tevhidi 
hakkındaki 
milletlerarası 
sözleşme a

Altın Sterlin 9(1)(2)

a Lahey Kurallarının 14.02.1955 tarihli, 6469 Sayılı Kanundaki adı. Bu Kuralların asıl 

adı: ”Konşimento ya ilişkin bazı kanun hükümlerinin birleştirilmesi hakkında Uluslar arası 

Sözleşme”dir.

Tablo.4: Hizmet sorumluluğu sözleşmelerinde hesap birimleri
(Poincaré frank)

Sözleşme / 
Protokol

Taşıma 
sistemi Sözleşme / Protokol Adı Hesap Birimi Hesap Birimi 

ile İlgili Kural

1929 Varşova 
Sözleşmesi Havayolu

Havayolu ile uluslar arası 
taşımacılığa ilişkin bazı 
kuralların birleştirilmesi 
hakkında 12 Ekim 1929 tarihli 
Uluslar arası Sözleşme

Poincaré 
frank

22(4)

40   Les Ward (1981): The SDR in transport liability conventions: Some clarifications, Journal of Maritime Law and 
Commerce, 13(1), October 1981, London, 3.
41     Special Drawing Rights, Wikipedia, the free encyclopedia,4.(internet: 28.07.2011)
42    1 SDR’nin bazı ülkelerin paraları karşısındaki değeri şöyledir: 1 SDR:  1.45 Avustralya Doları, 0.60 Bahreyn 
Dinarı, 1.52 Kanada Doları, 1.26 Azerbaycan Manatı,10.5 Çin Yuanı, 1.11 Euro, 5.47 İsrail Shekeli, 2.69 TL, 72 
Kırgızistan Somu, 139.18 Pakistan Rupisi, 125 Japon Yeni, 234 Kazakistan Tengesi,8.5 Norveç Kronu, 1.61 ABD 
Doları,1.93 Singapur Doları,0.98 İngiliz Sterlini, 0.001 Onz altın ve onz platin, 0.040 Onz gümüş. (Kaynak: Special 
Drawing Right Currency Exchange Rate Conversion Calculator, CoinMill.com- The Currency Converter), internet: 
28.07.2011.

47Taşıyan Sorumluluğunda Ölçü... • Prof. Dr. Necmettin AKTEN



1955 Lahey 
Protokolü Havayolu

Havayolu ile uluslar arası 
taşımacılığa ilişkin bazı 
kuralların birleştirilmesi 
hakkında 12 Ekim 1929 
tarihli Varşova Uluslar arası 
Sözleşmesini tadil eden 28 
Eylül 1955 tarihli Protokol

Poincaré 
frank XI(5)

1961 
Guadalajara 
Protokolü Havayolu

Uluslar arası havayolu 
taşımacılığına ilişkin bazı 
kuralların birleştirilmesi 
hakkında Varşova 
Sözleşmesini tamamlayan 
uluslar arası sözleşme 

Varşova 
Sözleşmesi 
hükmü
(Poincaré 
frank)

Varşova 
Sözleşmesi 
hükmü

1961 Brüksel 
Kuralları Denizyolu

Denizyolu ile yolcuların 
taşınmasına ilişkin bazı 
kuralların birleştirilmesi 
hakkında uluslar arası 
sözleşme

 
Poincaré 
frank 6(1)

1968 Lahey / 
Visby Kuralları  

Denizyolu                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                              

Konşimentolara ilişkin bazı 
kuralların birleştirilmesi 
hakkındaki 1924 milletlerarası 
sözleşmesini tadil eden 
Protokol 

Poincaré 
frank 

 
IV(5,(a))(d) 

1974 Atina 
Sözleşmesi  
(PAL)

Denizyolu
Yolcuların ve bagajlarının 
denizyolu ile taşınmasına 
ilişkin Atina Sözleşmesi

Poincaré 
frank  9(1)

1978 Hamburg 
Kuralları Denizyolu Denizyolu ile eşya taşımasına 

ilişkin B.M Sözleşmesi Poincaré 
frank1

6(3)
26(2)(3)

1IMF üyesi olmayan ve SDR uygulamasına geçmemiş devletlerce uygulansın 
için

Tablo.5: Hizmet sorumluluğu sözleşmelerinde hesap birimleri

(Germinal frank)

Sözleşme / 
Protokol

Taşıma 
sistemi Sözleşme / Protokol Adı Hesap 

Birimi
Hesap Birimi ile 
İlgili Kural

1956 Cenevre 
Sözleşmesi ve 
1978 Protokolü 
(CMR) [43]

Karayolu

Karayolu ile Uluslar 
arası Eşya Taşıma 
Sözleşmesi Hakkında 
Uluslar arası Sözleşme a

Germinal 
frank
SDR

23(3)

23(7)

 
43 CMR Konvansiyonu, “Eşyaların Karayolundan Uluslar arası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi (CMR)” olarak 
Türkçeleştirilmiştir. (RG: 04.01.1995 tarih, 22161 sayı)
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a Türkiye CMR Sözleşmesini ve 1978 Protokolünü 07.12.1993 tarih, 3939 
sayılı Yasa ile onaylamıştır.  Türkiye söz konusu Sözleşmenin 1995 yılında tarafı 
olmuştur.

Tablo.6: Hizmet sorumluluğu sözleşmelerinde hesap birimleri

(SDR)

Sözleşme / 
Protokol

Taşıma 
sistemi Sözleşme / Protokol Adı Hesap 

Birimi

Hesap 
Birimi ile 
İlgili Kural

1979 Brüksel/ 
Protokolü 

Denizyolu                                          

Konşimentolara ilişkin bazı 
kuralların birleştirilmesi 
hakkındaki 1924 milletlerarası 
sözleşmesini tadil eden 1968 
Protokolünü tadil eden Protokol 

SDR II(1)(2)

(PAL) 
1976,1990 
ve 2002 
Protokolleri 

Denizyolu

Yolcuların ve bagajlarının 
denizyolu ile taşınmasına ilişkin 
Atina Sözleşmesini tadil eden 
Protokoller

SDR

II(3)     
(1976)
II(4)(1) 
(1990)
8(1)      
(2002)

1975 Montreal 
Protokolü Havayolu

Varşova Sözleşmesini tadil 
eden 25 Eylül 1975 tarihli 
Montreal Protokolü b

SDR II(4)

1978 Hamburg 
Kuralları Denizyolu Denizyolu ile eşya taşımasına 

ilişkin B.M Sözleşmesi SDR 6(3)
26(1)

1980 Cenevre 
Sözleşmesi 

Multimodal 
taşıma

Uluslar arası çoklu eşya taşıma 
B.M Sözleşmesi SDR 18(7)

31(1)

985 CIM 
Sözleşmesi Demiryolu

Demiryolu ile Uluslar arası Eşya 
Taşıma Sözleşmesine ilişkin 
Birörnek Kurallar 

SDR 7(1)

1991 Viyana 
Sözleşmesi 

Ulaştırma 
terminalleri

Ulaştırma terminalleri 
işleticilerinin uluslar arası 
ticaretteki sorumluluğuna ilişkin 
B.M Sözleşmesi

SDR 16(1)

1999 Montreal 
Sözleşmesi Havayolu

Havayolu ile uluslar arası 
taşımacılığa ilişkin bazı 
kuralların birleştirilmesi 
hakkında 28 Mayıs 1999 tarihli 
Uluslar arası Sözleşme

SDR 23(1)

2000 Budapeşte 
Sözleşmesi 
(CMNI) 

Nehiryolu
Nehiryolu ile eşya taşıma 
sözleşmesine ilişkin Budapeşte 
Sözleşmesi

SDR 28

2008 Rotterdam 
Kuralları Denizyolu

Denizyolu ile tamamen veya 
kısmen uluslar arası eşya 
taşıma sözleşmeleri hakkında 
B.M Sözleşmesi

SDR 59(3)
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b Türkiye Montreal Protokolünü12.09.1998 tarihinde onaylamıştır.

6. Türk Hukukunda taşıyanın sınırlı sorumluluğu
Türk hukukunda taşıyanın sorumluluğu ETTK ve YTTK kapsamında ele 

alınmıştır.(ETTK 1114; YTTK 1186)

01 Temmuz 2012 tarihine kadar yürürlükte kalacak ETTK “Tazminatın en 
yüksek haddi” alt başlıklı 1114 hükmü kapsamında taşıyanı beher koli veya 
parça başına, - yükleten yükün cins ve kıymetini yükleme başlamadan önce 
bildirmemiş ve bu beyanı konşimentoya yazılmamış olduğu takdirde - en çok  1500 
TL (1986’ya kadar)  (100.000 TL 1986’yla birlikte) ile sorumlu tutmaktadır.

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlük kazanacak YTTK “Sorumluluk sınırları” 
alt başlıklı 1186 (1) hükmü kapsamında, yükte eksiklik veya hasar konusunda 
ağırlık veya ünite ölçütleri üzerinden taşıyana sınırlandırılmış sorumluluk 
getirmektedir. Ancak taşıyan bu iki yük ölçüsünün hangisi daha yüksek tazminat 
öngörüyorsa o ölçüt üzerinden sorumlu olacaktır. Bunun nedeni kuşkusuz, 
dökme yükler dışındaki kırkambar yüklerinde 1924 Lahey Kurallarına göre 
görülen ekonomik değer ve birim başına yük ağırlığı artışıdır.

YTTK 1186(1), yüke ilişkin eksiklik ve hasar nedeniyle her halde koli veya 
ünite başına 666.67 SDR, eksik veya hasara uğrayan yükün brüt ağırlığının her 
bir kg için 2 SDR sorumluluk limiti öngörmektedir. Burada yineleyelim; kuşkusuz 
iki sınırdan (koli veya ünite başına yahut brüt ağırlığın her bir kilogramı) hangisi 
daha yüksekse taşıyan o sorumluluk limiti ile sorumlu olacaktır.

ETTK’da parça olan yük ölçütü YTTK’da ünite (yabancı dildeki karşılığı unit) 
olarak değiştirilmiştir. 1968 Lahey-Visby Kuralları ile getirilmiş 1979 Brüksel 
Protokolü ile hesap birimi belirlenmiş [44] olan yükün brüt ağırlığı da taşıyanın 
hizmet sorumluluğu kapsamına alınmıştır. (YTTK 1186(1))

YTTK taşıyan hizmet sorumluluğu bağlamında teslimde gecikme tazminatı 
da getirmektedir. Teslimde gecikme sorumluluğu 1924 Lahey Kuralları ve 1968 
ile 1979 Protokollerinde yer almamış hizmet sorumluluğu türevidir. Deniz 
taşımacılığına uygulanan uluslar arası kurallar içinde ilk uyarlaması 1978 
Hamburg Kurallarıyla olmuştur (Kural 6(1)(b). Bu kural hükmü aynen YTTK 
kapsamına alınmıştır (YTTK: 1186(6)). Tutarı, taşıma sözleşmesinde öngörülen 
navlun tutarının 2.5 katıdır

 
44    1968 Lahey-Visby Kuralları IV(5)(a), 1979 Brüksel Protokolü II(1)(a)
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MEDYA YAYINLARINA KARŞI CEVAP
VE

DÜZELTME HAKKI (TEKZİP)

Coşkun ONGUN[1]

1. ANAYASAL BİR HAK OLARAK CEVAP VE DÜZELTME 
Cevap ve düzeltme hakkı, (diğer adıyla tekzip) kişi ve kuruluşların, 

kendileriyle ilgili yayınlar konusunda, aynı araçtan yararlanarak düşüncelerini 
açıklama, kendilerini savunma ve böylece yanlış beyanları düzeltme olanağı 
sunan temel bir haktır. Söz konusu yayın, yasalarda bir suç ya da haksız fiil 
olarak tanımlanmasa bile, cevap ve düzeltme hakkı yoluyla etkin ve hızlı bir 
şekilde yayın sonucu ortaya çıkan yanlış anlaşılmalar ve kötü sonuçlar ortadan 
kaldırılabilir. Zaten cevap ve düzeltme hakkının temelinde diğer başvuru yollarına 
kıyasla daha etkin ve ivedi çözüm üretmesi yatar. Söz konusu yayına karşı cevap 
ve düzeltme hakkının kullanılması diğer başvuru haklarını ortadan kaldırmaz 
ya da o başvurulara delil teşkil etmez.[2]

Cevap ve düzeltme hakkı dayanağını doğrudan Anayasa’dan alır. Buna göre 
Anayasa’nın 32. Maddesi’nde,  Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet 
ve şereflerine dokunulması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması 
hallerinde tanınır ve kanunla düzenlenir.

Düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine 
hakim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde 
karar verilir.

Cevap ve düzeltmeye karar verecek yargılama makamının kararını kaç gün 
içinde vereceği hükmünü dahi belirleyen, Anayasa düzenlemesi, bu hakkın yasa 
koyucu tarafından ne derece önemsendiğinin göstergesi sayılabilir. 

Cevap ve düzeltme hakkı yalnızca süreli/dönemsel yayınlar için öngörülen 
bir düzenleme olup süresiz yayınlarda örneğin kitap ya da el broşürü gibi basılı 
yayınlarda cevap ve düzeltme hakkı kullanılamaz.  

Türk hukuk uygulamasında cevap ve düzeltme hakkı Basılı eserler için 5187 
sayılı Basın Kanunu’nun 14 ve 18. Maddelerinde; Özel radyo ve televizyonlar için 
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında 
Kanunu’nun 8. ve 18. maddesinde; İnternet üzerinden yapılan yayınlar için 5651 
sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar 
Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. Maddesinde 
ve nihayet 2954 sayılı TRT Yasası’nın 27. Maddesinde düzenlenmiştir. 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
2     AB Uyum Sürecinde Ceza Hukuku, İstanbul Barosu Yayınları, Türk Hukukunda Cevap ve Düzeltme Hakkı, 
Ş. Dursun, 2010 İst. 



2. SÜRELİ-BASILI YAYINLARDA CEVAP VE DÜZELTME
a. Basın Yasası Düzenlemesi  
Süreli yayınlar için cevap ve düzeltme hakkının düzenlenmesi Basın 

Kanunu’nda yapılmıştır. Basın Yasası’nın 14. maddesi cevap ve düzeltme 
hakkının ne şekilde kullanılacağını, sade bir biçimde açıklamaktadır. 

Maddenin ilk paragrafında, Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini 
ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan 
zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç 
unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı 
olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme 
yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün 
içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki 
ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı 
şekilde yayımlamak zorundadır.

Yasa maddesinden de anlaşıldığı üzere düzeltme hakkının kullanılması için 
öncelikle ortada hukuka aykırı bir yayın olmalıdır. Buradaki hukuka aykırılığın 
koşulunu, yasa koyucu şeref ve haysiyeti ihlal edici veya gerçeğe aykırı 
yayın şeklinde belirlemiştir. Bunun bulguları her olayın somut özelliklerine göre 
değişiklik gösterecektir. Hakkında yayın yapılan kişi, o yayından bir biçimde 
“incindiğini” düşünüyorsa, cevap ve düzeltme hakkını kullanabilecektir.   

Hakkında yayın yapılan kişi, yayım tarihinden itibaren iki ay içinde, 
bir düzeltme metnini yayın kurumunun sorumlu müdürlüğüne ulaştırmak 
zorundadır. Metnin doğrudan sorumlu müdür tarafından teslim alınması 
gerekmez. Tebligat Yasası hükümleri doğrultusunda kurumda sürekli çalışan 
birine de tebligat yapılabilir. Önemli olan cevap ve düzeltme metninin iki aylık 
süre içinde basın kuruluşuna ulaşmış olmasıdır. Eğer yayının künyesinde 
sorumlu müdür gözükmüyorsa, yayının sorumlusu olan Yazı İşleri Müdürü’ne 
de ihtarname gönderilebilir.  

Bazı yayın kuruluşlarının künyelerinde “Sorumlu Yazıişleri Müdürü” tanımı 
yerine “Tüzel kişi temsilcisi ve sorumlu müdür” ibaresi yer almaktadır. Bu tür 
durumlarda da ihtarname ile ekindeki cevap ve düzeltme metninin gönderileceği 
kişi burada yazandır.

b. Cevap ve Düzeltme Metni
Uygulamada, hazırlanan düzeltme metinleri, noterden bir ihtarname 

eşliğinde ilgili kuruma gönderilmektedir. Düzeltme yazısı, suç unsuru 
içermemeli ve de haberi yeniden düzeltme gerektirecek biçimde üçüncü kişilerin 
haklarını ihlal etmemelidir. Sorumlu müdür aldığı düzeltme metnini, günlük bir 
süreli yayında, aldığı tarihten itibaren üç gün içinde, günlük olmayan örneğin 
haftalık, aylık ya da iki aylık gibi süreli yayınlarda ise üç günden sonraki ilk 
sayıda haberin yayımlandığı sayfa ve sütun genişliğinde yani aynı ölçülerde 
yayınlamak zorundadır. Uygulamada sürmanşetten büyük puntolarla verilen bir 
haberin yayınlanmasına karar verilen düzeltme metni, genelde sürmanşetten 
değil, ilk sayfanın yakınlarında bir yerlerde yayınlanmaktadır. Kanımızca cevap 
ve düzeltme metninin bu şekilde yayınlanması yasaya uygundur. Ancak ilgili 
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sayfada yayınlanması gereken haberin başka bir sayfada yayınlanması örneğin 
haberin birinci sayfada verilmesine karşın cevap ve düzeltme metninin iç 
sayfalarda verilmesi hukuka aykırılık nedenidir. Bu durumda Basın Kanunu 18. 
Maddedeki yaptırımların uygulanması zorunludur.  

Günlük yayın yapan basın organının, bu durumda tebliğden itibaren en geç 
basılacak üçüncü günkü sayısında düzeltme metnine yer vermesi gerekir.

Düzeltme ve cevap metninde cevap hakkının kullanılmasını gerektiren 
yayının günü ve sayısı belirtilir. İhtarname eşliğinde gönderilecek düzeltme ve 
cevap metninin ilgili yazıdan uzun olamayacağı, düzeltme ve cevaba neden 
olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde 
düzeltme ve cevap otuz satırı geçemeyeceği yasanın aynı maddesiyle hükme 
bağlanmıştır.

Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, 
düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı 
bütün baskılarda yer alır. Ancak birden çok yerde basılıp da, ek niteliğinde farklı 
bölgesel yayın yapan gazetelerin sadece bir ekinde düzeltme gerektiren yayın 
yapılmışsa, bu durumda salt o bölgesel yayında düzeltme metninin kullanılması 
kanımızca yeterli olur.

c. Yargı Yolları 
Cevap ve Düzeltme metninin yasaca belirlenen süreler içinde yayımlanmaması 

durumunda, yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, belirlenen koşullara 
aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren on beş gün 
içinde cevap ve düzeltme talep eden kişiye yargıya başvuru hakkı doğar. 

Kişi bu durumda, bulunduğu yer sulh ceza hâkiminden yayımın yapılmasına 
veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini 
isteyebilir. Sulh ceza hâkimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, 
salt dosya üzerinden karara bağlar. Uygulamada bu sürenin aşıldığı ve yaklaşık 
olarak bir haftayı bulduğu görülmektedir. 

Sulh ceza hâkiminin kararı, cevap ve düzeltme metninin yayımlanması 
yönünde olursa bu karara, yayını yapan basın kurumunca itiraz edilebilir. Kanun 
koyucu burada acele itiraz sözcüğüne yer verdiğinden, Ceza Muhakemesi Yasası 
268. madde gereğince itiraz merci doğrudan Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Burada 
kararın tebliğinden itibaren yedi gün içinde,  Sulh Ceza Mahkemesi’nin yargı 
çevresi içindeki Asliye Ceza Hakimliği’ne itiraz dilekçesi verilmelidir. Bir yerde 
birden fazla asliye ceza mahkemesi var ise Yasa’nın 27. Maddesi doğrultusunda 
basın işlerine bakacak mercii iki nolu asliye ceza mahkemesi olacaktır. Asliye 
ceza hâkimi, üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Sulh Ceza Hâkimi’nin 
kararı, cevap ve düzeltme hakkının kullanılmaması yönünde olursa bu kez de 
aynı yöntemlerle, başvuru sahibi tebliğden itibaren yedi gün içinde ilgili asliye 
ceza mahkemesine başvurabilecektir. Asliye ceza mahkemesinin vereceği karar 
kesindir. Temyiz edilemez. Bu karara karşı artık başka bir yargısal kuruma 
başvurulamaz. Sadece yazılı emir yoluna gidilebilir ki, uygulamada az başvurulan 
bir yasa yolu olduğu göz önünde bulundurulduğunda buradan sonuç çıkması 
hukuki ve fiili olarak oldukça güçtür. 
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Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hâkim tarafından karar verilmesi 
halinde, yayımlanmak için zorunlu olan süreler, sulh ceza hâkiminin kararına 
itiraz edilmemişse, kararın kesinleştiği tarihten itiraz edilmişse, yetkili makamın 
kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.

Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin mirasçılarından biri de bu 
hakkı kullanabilir. Bu durumda, yayının yapıldığı tarihten itibaren sorumlu 
müdüre gönderilmesi gereken metin, yayın gününden itibaren üç ay içinde 
gönderilmelidir.

Cevap ve düzeltme gerektiren yayının ilgili yayın kuruluşunda birden fazla 
yayın şeklinde yer alması durumunda her sayıda yer alan yayına ayrı ayrı cevap 
ve düzeltme başvurusunda bulunulabileceği gibi, söz konusu yayın örneğin bir 
yazı dizisi ise yazıların bitiminden itibaren genel ve tek bir başvuru da yapılabilir. 
Ancak bu durumda hangi günkü yayın için tekzip hakkının kullanıldığı özellikle 
belirtilmelidir. Cevap ve düzeltme metninin içeriği ve yasada belirtilen kapsamı 
belirtilen günkü yayına bakılarak belirlenir.  

d. Gerçek ve Tüzel Kişiler 
Cevap ve düzeltme gerektiren yayın gerçek kişiler hakkında olabileceği gibi 

tüzel kişilerle ilgili de olabilir. Yasa’da açıkça belirtilmese de tüzel kişilerin de 
cevap ve düzeltme hakkını kullanabilecekleri asıldır. Cezai sorumlulukları bile 
bulunan tüzel kişilerin cevap ve düzeltme hakkını kullanamamaları çağdaş hukuk 
düzeninde yer bulabilecek bir uygulama olamaz. Kaldı ki Basın Kanunu’nda 
açıkça belirtilemese de Radyo ve Televizyon yayınlarında cevap ve düzeltme hakkını 
düzenleyen 3984 Sayılı Yasa, tüzel kişilerin de cevap ve düzeltme haklarının 
bulunduğunu belirtmiştir. Bu durumda radyo ve televizyon yayınları için tüzel 
kişilere cevap ve düzeltme hakkının kullanımını tanıyıp, gazete ya da dergiler 
için bu hakkı tanımamak yasa koyucunun amacı olarak değerlendirilemez ve de 
uygulamada eksiklik yaratır. Nitekim örnek olması bakımından İstanbul Barosu 
Başkanlığı hakkında yapılan yayınlara karşı Baro tarafından cevap ve düzeltme 
hakkı başvurusunda bulunulmuş ve yargı organlarınca bu istem kabul edilerek 
hüküm kurulmuştur. 

Bu doğrultuda tüzel kişiler radyo ve televizyon yayınlarında olduğu gibi 
basılı yayınlarda ve de internet yayınlarında cevap ve düzeltme hakkından 
yararlanabilirler. 

e. Tekzip Konusunda Verilmiş Yargı Kararları
i. On Beş Günlük Süre 
“04/11/2006 tarihli T.G de “Meclis’teki A. H.” başlığı ile yayımlanan yazı 

nedeniyle ilgilisi T. vekilinin cevap ve düzeltme isteminin kabulü ile düzeltme ve 
cevap yazısının yayınlanmasına dair, Büyükçekmece 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
16/03/2007 tarihli ve 2007/464 müteferrik sayılı kararına vuku bulan itirazın 
reddine ilişkin, Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 06/04/2007 tarihli 
ve 2007/61-61 müteferrik sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığı’ndan 
verilen 27.8.2007 gün ve 43966 sayılı Kanun Yararına Bozma istemini içeren dava 
dosyası Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 24.9.2007 gün ve K.Y.B. 2007-179649 sayılı 
ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.
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…
Dosya kapsamından, gazetenin sorumlu müdürüne hitaben düzenlenen, cevap 

ve düzeltme metnini içeren 4.1.2007 tarihli ihtarnamenin 8.1.2007 tarihinde tebliğ 
edildiği, 5187 sayılı Basın Yasası’nın 14. maddesi uyarınca yayımlanması gereken 
süre içinde yayımlanmaması üzerine, cevap ve düzeltme isteyen vekili tarafından 
anılan maddenin 4. fıkrasında belirtilen 15 günlük süre içerisinde 26.1.2007 
tarihinde “Büyükçekmece Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Şişli Sulh 
Ceza Mahkemesi’ne” Yasa’da öngörülen sürede başvuruda bulunulduğundan 
yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin reddine, 13.02.2008 günü 
oybirliğiyle karar  verildi.”[3]

ii. Cevap ve Düzeltme Metni Suç Unsuru İçermemeli 3. Kişilerin 
Haklarını İhlal Etmemeli 

“5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca kullanılan düzeltme ve 
cevap hakkının, kişilik haklarına saldırı ve gerçeğe aykırı yayın yapılmasına karşı 
düzenlenmiş bir hak olduğu, ancak bunun haber verme hakkının sınırlanmasına 
yol açacak yaygınlıkta kullanılamayacağı, ilgilinin gerçeğe aykırılık iddiasının 
objektif ölçülere dayanılarak değerlendirilmesi gerektiği, düzeltme ve cevap 
hakkı kullanılırken suç unsuru içermeyen ve üçüncü kişilerin hukuken korunan 
menfaatlerine aykırı olmayan ifadelerin kullanılması gerektiği, ayrıca tekzip 
metninin ilişkin olduğu yazının cevap vereni ilgilendiren kısmından fazla 
olamayacak biçimde düzenlenmesi zorunluluğuna uyulmadığı gözetilmeden, 
itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş 
ve CMUK’un 343. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre 
atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde 
görüldüğünden, Sonuç : Adapazarı 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 07.01.2005 gün ve 
2005/42 müt. sayılı kararının CMK’nın 309. maddesi uyarınca Bozulmasına...”[4]

iii. Mahkemede Kullanılan Kanıt Gizli Değildir 
“Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 

mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle davalı T. T. 
tarafından davaya konu mektupların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube 
Müdürlüğü’ne teslim edildiği, Murat ile ilgili olarak görülen ceza davalarında delil 
olarak değerlendirilmesi nedeniyle gizliliğinden söz edilemeyeceği,bu mektupların 
davacılara ait olmadığı, Daire ilamında belirtilen kararın davacısının M. olduğu, 
görülmekte olan davacıların önceki davada yer almadığı ve bu kişiler yönünden 
önceki davanın bağlayıcılığının bulunmadığı gibi, Y. M. D.l tarafından yapılan 
tedbir talebinin Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 21/11/2001 gün ve 
2001/202 Değ. İş sayılı kararla reddedildiği, tekzip başvurusunun da Ankara 3. 
Sulh Ceza Mahkemesi’nin 28/11/2001 gün ve 2001/296 Tekzip sayılı kararı ile 
reddedildiği, karara karşı yapılan itirazın Asliye Ceza Mahkemesince reddedildiği, 
bu kararlara karşı yapılan yazılı emir başvurularının da reddedildiği, bu nedenlerle 
yapılan yayında kişilik haklarına zarar veren ve özel hayatın dokunulmazlığını 

3      7. CD. 1297 K. 13.02.2008 T. 
4      7. CD. 15469 K. 27.09.2006 T.  
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ihlal eden bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, delillerin değerlendirilmesinde 
bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme 
kararının onanması gerekir.”[5]

iv. Eleştirel Yayınlar Cevap ve Düzeltme Hakkına Konu Olamaz
“Mezkur ihbarnamede; Dosya kapsamına göre, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 

14/1. maddesinde, kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici yayın yapılması halinde, 
ilgili tarafından hazırlanan düzeltme ve cevap yazısını süreli yayın sorumlu 
müdürünün üç gün içerisinde yayımlaması zorunluluğu bulunduğu, aksi takdirde 
sürenin sona ermesinden itibaren 15 gün içinde cevap ve düzeltme talep eden 
kişinin bulunduğu yer sulh ceza hakiminden yayının yapılmasına karar verilmesini 
isteyebileceğinin öngörülmesi karşısında, Beyoğlu 10. Noterliği’nin 07.03.2005 
tarihli ve 7102 sayılı ihtarnamesine ekli tekzip metninin muhatap gazetenin 
sorumlu müdürüne tebliğ olunduğu 07.03.2005 tarihini müteakip tekzip metninin 
yayımlanmasının zorunlu olduğu 10.03.2005 tarihi ile mahkemeye başvurulduğu 
28.03.2005 tarihi arasında 15 günlük başvuru süresinin dolduğunun nazara 
alınmaması, 

5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca cevap ve düzeltme 
hakkı, basının haber verme hürriyetinin sınırlanmasına yol açacak şekilde 
kullanılamayacağı gibi, eleştiri sınırları içersinde ele alınan ve objektif olarak verilen 
bir haberin de cevap ve düzeltme konusu yapılamayacağının gözetilmemesi, 

Düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına ilişkin olarak düzenlenen ve 
aynen yayınlanmasına karar verilen tekzip metninde yer alan, “ ... E’nin suçsuz 
olduğunu bildiği kişilere karşı iftira atmak suçunu işlediği kanısına varılmıştır ... “ 
“ ... E. Türk halkını senelerden beri yanıltmaya çalışmış, masum insanları yayında 
olduğu gibi kendisine şantaj yaptıkları iddiası ile suçlamıştır ... “ gibi ifadelerin, 
anılan gazetede yayımlanan yazı metninde bulunmadığı, bu sebeple düzeltme 
metninin aynen yayımlanması durumunda yeni bir tekzip düzeltme talebine konu 
olabileceğinin değerlendirilmemesi, 

Karşısında itirazın bu yönlerden kabulü yerine reddine karar verilmesinde 
isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesi 
uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar 
olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü: Karar ve 
Sonuç: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine 
dayanan ihbarname içeriği yerinde görüldüğünden İstanbul 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin 18.05.2005 gün ve 2005/31 Tekzip 2005/66 Müt.sayılı kararının 
CMK’nın 309/4-d maddesi uyarınca Bozulmasına…”[6]

v. Cevap ve Düzeltmede Karşı Taraf Sorumlu Müdürdür. 
“Dosya kapsamına göre, 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesinde 

yer alan “Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle 
ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım 
tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin 
hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; 

5       HGK. 349 K. 07.06.2006 T.  
6       7. CD. 2638 K. 04.03.2009 T. 

57Medya Yayınlarına Karşı Cevap ve Tekzip.. • Coşkun ONGUN



sorumlu müdür hiç bir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda 
yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı 
aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı 
sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.” 
Hükmüne aykırı olarak, cevap ve düzeltme yazısının Gazetesi Sorumlu Müdürü 
yerine, Basın Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. adına Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
ve söz konusu haberi yapan gönderilmesinin ve tekzip talebinin kabulüne ilişkin 
Sulh Ceza Mahkemesinin kararında da karşı taraf olarak sorumlu müdür yerine 
bahsi geçen şahısların gösterilmiş olmasının, sorumlu müdürün itiraz hakkını 
ortadan kaldırmayacağı, dolayısıyla Küçükçekmece 1.Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
kararının Gazetesi Sorumlu Müdür vekili tarafından vuku bulan itirazın 5271 sayılı 
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 268. maddesinde belirtilen 7 günlük yasal süre 
içerisinde yapıldığının kabulü ile itiraz konusunda bir karar verilmesi gerekirken, 
Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararında taraf olarak gösterilen şahısların 3 gün içinde 
itiraz etmedikleri ve itiraz eden kararda taraf olmadığı gerekçesiyle yazılı şekilde 
karar verilmesinde isabet görülmemiş 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya 
atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü:…Bozulmasına…
”[7]

vi. Yayımlanan Gazetenin Fotokopisi Yeterlidir. 
“Dosya kapsamına göre, düzeltme istemine konu yazının hangi nüshada 

yayımlandığı hususun tekzip dilekçesinde belirtildiği ve yazının fotokopisinin 
eklendiğinin anlaşılması karşısında, yazının yer aldığı gazetenin nüshasının, 
tekzip talebine ilişkin dilekçeye eklenmemiş olmasının, tekzip isteminin reddini 
gerektirmeyeceği gözetilmeksizin yazılı şekilde verilen karara vaki itirazın 
kabulü yerine reddine karar isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun 
yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp düşünüldü: 
Bozulmasına…”[8]

vii. Yayındaki Sözcükler Aşağılayıcı Olamaz. 
“5187 sayılı Basın Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca kullanılan düzeltme ve 

cevap hakkının, kişilik haklarına saldırı ve gerçeğe aykırı yayın yapılmasına karşı 
düzenlenmiş bir hak olduğu, ancak bunun haber verme hakkının sınırlanmasına 
yol açacak yaygınlıkta kullanılamayacağı, ilgilinin gerçeğe aykırılık iddiasının 
objektif ölçülere dayanılarak değerlendirilmesi gerektiği, düzeltme ve cevap 
hakkı kullanılırken suç unsuru içermeyen ve üçüncü kişilerin hukuken korunan 
menfaatlerine aykırı olmayan ifadelerin kullanılması gerektiği gözetilmeden, 
itirazın kabulü yerine yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiş 
ve Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu’nun 343. maddesi uyarınca anılan kararın 
bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla 
gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Anayasa’nın 28. ve 5187 sayılı Basın 
Yasası’nın 3. maddesinde ifadesini bulan basının haber verme hakkı gerçeklik, 
güncellik, kamu yararı, toplumsal ilgi, konu ile ifade arasında düşünsel bağlılık 

7      7. CD. 18582 K. 06.12.2006 T. 
8      7. CD. 18587 K. 06.12.2006 T. 
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unsurları ile sınırlıdır. Haber verme hakkı bu sınırlar içinde kaldığı sürece hukuka 
uygundur. Bu unsurlardan birini taşımayan haberin veya eleştirinin hukuka uygun 
olduğundan söz edilemez ve saldırıya uğrayan kişisel hak korunmaya değer 
bir üstünlük kazanır. Kanun yararına bozma istemine konu yazının güncellik, 
kamu yararı, toplumsal ilgi unsurlarını içermekte olduğunda kuşku yoktur. Konu 
ile ifade arasında düşünsel bağlılık unsuruna gelince; bu unsur haber gerçeği 
yansıtsa dahi kullanılacak dil ve ifadenin, yapılacak niteleme ve yorumun haberin 
verilişinin gerektirdiği ve zorunlu kıldığı biçim ve ölçüde bulunmasını öngörür. Öze 
ilişkin koşulların varlığı durumunda da biçimsel koşullara uyulması zorunluluğu 
vardır. Eleştirinin verilişinde gereksiz, yararlı olmayan beyan, niteleme ve 
değerlendirmelere gidilerek içerik ile uygun düşmeyen tahrik edici, yalın bir 
okuyucuda husumet ve kuşku yaratıcı dil ve ifade kullanılır, seçilen sözcükler 
aşağılayıcı, küçük düşürücü, incitici nitelikte olursa konu ile ifade arasındaki 
denge bozulur, haber veya eleştiri hukuka aykırı duruma gelir. Sonuç: Belirtilen 
hususlar gözönüne alındığında ve bütünü değerlendirildiğinde anılan yazının konu 
ile ifade arasında düşünsel bağlılık unsurunu taşımadığı ve dolayısıyla Ö’nün 
kişilik haklarının ihlal edildiği anlaşılmakla kanun yararına bozma istemini içerir 
ihbarname içeriği yerinde görülmediğinden Reddine…”[9]

viii. Sulh Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Süresi 
“Tüm dosya kapsamına göre, Mülga 5680 sayılı Basın Kanunu’nun 19. 

maddesi 3. bendi uyarınca, cevap ve düzeltmenin zamanında yayınlanmaması 
halinde ilgilinin yayınlanması gereken tarihten itibaren 20 gün içinde Sulh Ceza 
Mahkemesine başvurabileceğinin belirtilmiş olması karşısında, tekzip metninin 
tebliğ edildiği 19.04.2004 tarihinden itibaren yayınlanması gereken 3 günlük 
sürenin bitimi olan 22.04.2004 tarihinden sonra 12.05.2004 tarihinde 20 günlük 
sürenin dolduğu, bu nedenle 24.05.2004 tarihinde yapılan başvurunun süre 
yönünden reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesinde, Kabule göre de, 
Sulh Ceza Mahkemesince verilen kararı müteakip, 26.6.2004 gün ve 25504 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 
14/5. maddesinde, Sulh Ceza Hakimi’nin kararına karşı acele itiraz yoluna 
gidebileceğinin düzenlenmiş olması ve Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu’nun 304. 
maddesinde acele itiraz süresinin bir hafta olarak belirtilmiş bulunması karşısında, 
Sulh Ceza Mahkemesi kararının tebliğ edildiği 16.07.2004 tarihinden itibaren bir 
haftalık süre dolmadan 21.07.2004 tarihinde yapılan itirazın süresinde olduğu 
kabul edilerek, itirazın süre yönünden reddi yerine, esastan incelenerek bir karar 
verilmesi gerektiğinin nazara alınmamasında isabet görülmemiş ve CMUK’un 343. 
maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen 
ihbar olunmuş bulunmakla adına gereği görüşülüp düşünüldü: Karar: Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kanun yararına bozma istemine ilişkin ihbarname 
içeriği yerinde görüldüğünden, Sonuç: Bağcılar 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
3.8.2004 gün ve 2004/102 müteferrik sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi 
uyarınca Bozulmasına…”[10]

ix. Cevap Metninin Gazete Tüzel Kişiliğine Yollanması Ret Nedenidir.

9      7. CD. 18255 K. 29.11.2006 T. 
10    7. CD. 17044 K. 08.11.2006 T. 
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“Mülga 5680 sayılı Basın Kanunu’nun 19. maddesi 1.fıkrası hükmü uyarınca 
cevap ve düzeltme yazısının mevkutenin sorumlu müdürüne verileceği veya 
gönderileceği belirtilmekte olup, Yargıtay 7. Ceza Dairesi’nin yerleşik içtihatları 
da bu yönde iken, 26.06.2004 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 5187 sayılı 
Basın Kanunu’nun düzeltme ve cevap başlıklı 14. maddesinde tekzip metninin 
gönderileceği mercii belirtilmemiş ise de, anılan maddenin 1.fıkrasında düzeltme 
ve cevap yazısını yayımlayacak olan kişinin sorumlu müdür olduğunun belirtilmiş 
olması karşısında, düzeltme ve cevap yazısının 5680 sayılı Kanun’da olduğu gibi 
yine sorumlu müdüre gönderilmesi gerektiği cihetle, somut olayda tekzip metninin 
ilgili gazetenin sorumlu müdürüne gönderilmesi yerine, gazetenin merkezinin 
bulunduğu adrese, gazete tüzel kişiliği adına gönderilmiş olduğu gözetilmeden, 
tekzip talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar 
verilmesinde isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 
309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu yazılı emre atfen ihbar 
olunmuş bulunmakla gereği görüşülüp  düşünüldü: Karar Ve Sonuç: Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazılı emre dayanan ihbarname münderecatı yerinde 
görüldüğünden Silivri Sulh Ceza Mahkemesi’nin 28.1.2005 gün ve 2005/61-61 
müt. sayılı kararının CMK’nın 309/4-d. maddesi uyarınca Bozulmasına…”[11]

f. Cevap ve Düzeltme Kararlarına Uyulmaması
Basın Kanunu’nun 18. maddesinde yargı kararlarını yerine getirmeyen basın 

kuruluşlarına uygulanacak yaptırımlar ayrı bir hüküm olarak düzenlenmiştir. 
Buna göre, Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hâkim 
kararlarına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu 
yetkililer için para cezaları öngörülmüştür. 

Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen 
ağır para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu 
müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte müteselsilen sorumludurlar. 

Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14. maddenin birinci 
fıkrasında belirtilen koşullara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hâkim 
ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı 
yüz binin üzerinde olan iki gazetede ilân şeklinde yayımlanmasına da karar 
verir.

Basın Yasası’nın gerek 18/1. gerekse 18/2 maddesinde geçen ağır para cezası 
ifadesi, 04.11.2004 tarih ve 5252 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Yürürlük ve 
Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 5/1. Maddesi uyarınca “adli para cezasına” 
dönüştürülmüştür.[12]  

Süreli Basılı Eserlerde Uygulamalı ve Örnekli  Cevap ve Düzeltmede 
Yöntem 

Cevap ve Düzeltmeyi Gerektiren Yayın: 
Tekzip Gazetesi 7.7.2010 günlü sayısında “Büyük Vurgun” başlığıyla 

yayımlanan haberde, aralarında Hakkı Hakyemez’in de bulunduğu bir şebekenin 
vergi kaçırdığı haberine yer verilir. 

11    7. CD. 16475 K. 18.10.2006 T. 
12    İçel /Ünver a.g.e. Sf. 211 

60 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



Hakkı Hakyemez vekili, İKİ AY içinde yani en geç 7.9.2010 gününe dek, 
hazırladığı cevap ve düzeltme metnini basın kuruluşunun sorumlu müdürüne 
ulaştırmak zorundadır. 

İHTARNAME (Örnektir)
KEŞİDECİ  : Hakkı Hakyemez
Vekili  : Hakkı Hakarar
Muhatap  : Rasim Çarpıtır 
Tekzip Gazetesi Sorumlu Müdürü
Konu: 7.7.2010 Günlü Yayına Karşı Cevap ve Düzeltme Hakkının 

Kullanılması
Açıklama ve İstem

1. Tekzip Gazetesi’nin 7.7.2010 günlü sayısında Büyük Vurgun başlığıyla bir 
habere yer verilmiş ve haber içeriğinde, aralarında müvekkilimin de bulunduğu 
şirket yöneticilerinden oluşan bir şebekenin çökertildiği ifade edilmiştir.

2. Haberde yer verildiği şekilde müvekkilin sözü edilen şirketle müşterilik 
ilişkisi dışında bir münasebeti bulunmamaktadır. Bu nedenle haberde yer 
verildiği biçimde adı geçen şirketin yöneticisi değildir. 

3. Aşağıda yer verilen düzeltme metnimizin Anayasa’nın 12, Basın Yasası’nın 
da 14. maddesi gereğince yayımlanmasını arz ederim.

Sonuç ve İstem : İhtarname ekinde yolladığımız cevap ve düzeltme 
metnimizin tebliğden itibaren Basın Yasası gereğince üç gün içinde yayınlanmasını 
aksi takdirde yargı yoluna başvuracağımız ihtaren beyan ederiz. Av. Hakkı 
Hakarar

Eki: Cevap ve Düzeltme Metni      

Cevap ve Düzeltme Metni
Tekzip Gazetesi’nin 7.7.2010 günlü sayısının birinci sayfasında, “Büyük 

Vurgun” başlığıyla verilen haberde, müvekkilim Hakkı Hakyemez’in de aralarında 
bulunduğu bir şirket yöneticilerinin, naylon fatura düzenlemek suretiyle vergi 
dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. 

Müvekkilim Hakkı Hakyemez, sözü edilen şirketle müşterilik ilişkisi dışında bir 
ilgisi bulunmamaktadır. Haberde yer verildiği biçimde yöneticilik asla söz konusu 
değildir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

Hakkı Hakyemez vekili,  Av. Hakkı Hakarar
Uygulama yolu
Düzeltme gerektiren süreli yayın

⇓
Yayından itibaren iki ay içinde yayının Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğü’ne gönderilecek 

cevap ve düzeltme metni
⇓
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Düzeltme metnini alan sorumlu müdür ekleme yapmadan günlü süreli yayınlarda üç 
gün içinde, diğer süreli yayınlarda ise üç günden sonraki ilk yayında bu metni yayınlar.

⇓
Gereken sürede ya da hiç yayınlanmazsa, yayımlanma sürelerinin bitiminden itibaren 

on beş gün içinde tekzip isteyen ilgili, bulunduğu yer Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurur.
⇓

Sulh Ceza Hakimi kararını, üç gün içinde ve duruşmasız olarak verir.
⇓

Sulh Ceza Hakimi kararına karşı, tebliğden itibaren yedi gün içinde acele itiraz 
yoluyla Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebilir. Asliye Ceza Mahkemesi’nin vereceği 
karar kesindir.

⇓
Sulh Ceza Hakimi kararının kesinleşmesinden ya da itiraz edilmişse Asliye Ceza 

Mahkemesi’nin kararının tebliğinden itibaren günlük süreli yayınlarda üç gün içinde, 
diğer süreli yayınlarda ise üç günden sonraki ilk yayında düzeltme metni yayımlanmak 
zorundadır.

⇓
Düzeltme metninin aynı ölçü ve sayfalarda yayınlanmaması durumunda Basın 

Kanunu m. 18 gereği Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusu

Süreli Basılı Eserler İçin Cevap Hakkı Dilekçe Örneği
  KADIKÖY NÖBETÇİ ( ) SULH CEZA MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE
TEKZİP TALEBİNDE
BULUNAN                   : Hakkı Hakyemez  
Kadıköy / İSTANBUL
VEKİLİ                        : Av. Hakkı Hakarar 
ŞİŞLİ/İSTANBUL 
KARŞI TARAF           : Rasim Çarpıtır 
(Tekzip Gazetesi Sorumlu Müdürü)
….Bağcılar/İstanbul
YAYIN TARİHİ         : 17.01.2010
KONU   : Tekzip gazetesinin 17.01.2008 günlü sayısında 

baş sayfada  “Büyük Vurgun” başlığıyla ve devamında 8. Sayfada “Naylon Fatura 
soygunu” başlığıyla yayınlanan haberde yer alan hakaretamiz ve gerçek dışı 
iddialara karşı müvekkilime CEVAP ve DÜZELTME HAKKI VERİLMESİ istemi 
hakkındadır. 

AÇIKLAMALAR:
1. Tekzip gazetesinin 17.01.2010 günlü sayısında ilk sayfada “Büyük vurgun”  

ve devamında 8. Sayfada “Naylon Fatura Soygunu” başlığı altında,  gerçek 
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dışı olmasının yanı sıra, müvekkilimin kişilik haklarını ve itibarını zedeleyici 
nitelikte ağır hakaretler içeren bir yayın yapılmıştır. (EK–1: 17.01.2010 Günlü 
Tekzip Gazetesi) 

2. Müvekkil’e  yönelik gerçek dışı ithamlar içeren yayına karşı hazırladığımız 
ihtarname ve tekzip metnini, 5187 sayılı, Basın Yasası’nın 14. maddesinin 
öngördüğü prosedür kapsamında,  Beyoğlu ….. Noterliği’nin ….. yevmiye 
numarası ile 05.02.2010 tarihinde mevkutenin sorumlu müdürüne göndermiş 
bulunmaktayız. (EK–2: Noter tarafından tebliğ şerhi düşülmüş İhtarname ve 
tekzip metni fotokopisi)

3. İhtarname ve tekzip metnimiz, Gazete’nin sorumlu müdürüne tebliğ 
edilmiştir. Ancak söz konusu tekzip metni, yayınlanması gereken tebellüğü takip 
eden üç günlük inceleme süresinde (06.02.2008- 07.02.2008- 08.02.2008) ve 
tebellüğü takip eden üç günlük inceleme süresinin ertesi günü olan 09.02.2008 
günlü sayıda yayınlanmamıştır. 

(EK–3: 3 günlük inceleme süresi içerisindeki orijinal gazete nüshaları)
(EK–4: Tekzip metninin en son yayınlanması gereken 09.02.2010 tarihli orijinal 

gazete nüshası)
4. Tekzip Başvurumuza Konu Yayın, Müvekkilimin Kişilik Haklarını İhlal 

Etmiştir
Yayında, müvekkilin şahsiyet, itibar ve saygınlığına yönelik gerçek dışı 

ithamlarda bulunularak,  kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulmuştur. 
Gazetenin tekzip başvurumuza konu yazısına göz atıldığında, yazının somut 

verilere değil, tümüyle yanlış varsayımlara dayandığı açıkça görülmektedir. 
Yazıda kamuoyuna aktarılan bilgilerin hiçbirinin doğruluğu teyit edilmemiş, 
yazının konusu ile ilgili hiçbir araştırma ve soruşturma gerçekleştirilmemiş, 
kısacası basın meslek etiği hiçe sayılmıştır. Sonuç olarak da hem müvekkilimin 
kişilik haklarına ağır saldırıda bulunulmuş hem de kamuoyu yanıltılmıştır. 

Dolayısıyla yayında sarf edilen bu sözlerin, “hakaret” kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiği açıkça ortadadır. 

5- Haberde yer alan şirketle müvekkilim arasında yöneticilik ilişkisi 
söz konusu değildir. Yalnızca müşteri ilişkisi vardır. Yöneticilik sıfatının 
olmadığını kanıtlayan Ticaret Sicil Gazetesi delili ektedir. (Ek:5 …..Yanar 
Döner Ltd.Şti. Ortaklarını gösterir Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi) 

Sonuç itibariyle, tekzip başvurumuza konu yayın hukuka aykırıdır ve 
müvekkilimin kişilik haklarını hedef almaktadır. Yayın, ayrıca tamamıyla gerçek 
dışı iddialardan müteşekkildir. Bu itibarla, müvekkile cevap düzeltme hakkı 
tanınması gerektiği açıkça ortadadır.

SONUÇ ve İSTEM:  Yukarıda ayrıntıları ile arz ve izah ettiğimiz 
gerekçelerle;

- Söz konusu hukuka aykırı yayınla ilgili cevap ve düzeltme talebimizin 
kabulünü,

- Ek’te mevcut tekzip metnimizin, kararın tebliğinden sonra Tekzip 
Gazetesi’nin ilk çıkacak sayısında, tekzibe konu hukuka aykırı haberin 

63Medya Yayınlarına Karşı Cevap ve Tekzip.. • Coşkun ONGUN



yayınlandığı şekilde,   
- Basın Kanunu’nun 14. maddesinin gerektirdiği şekil ve şartlara uygun 

olarak, okumayı güçleştirmeyecek büyüklükte yayınlanmasını,
- Tüm yargılama giderleri ve avukatlık ücretinin karşı tarafa 

yükletilmesini,
saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. 
Tekzip İsteyen
Vekili
Av. Hakkı Hakarar
3. RADYO VE TELEVİZYONLAR AÇISINDAN CEVAP VE DÜZELTME 

HAKKI 
Radyo ve televizyonlarda cevap ve düzeltme hakkının ne şekilde kullanılacağı 

yürürlükten kaldırılan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanun’da basın hukukundan farklı olarak düzenlemiş idi. Mülga 
Yasa’nın 28. maddesinde yer verilen düzenlemeye göre, hakkında gerçeğe aykırı 
ya da kişilik haklarına saldırı şeklinde yayın yapılan özel ve tüzel kişilere, bu 
yayınlara karşı cevap ve düzeltme hakkı tanınması için ilgililere yargı yoluna 
başvurabilecekleri belirtilmiş yazılı basından farklı olarak burada önceden yayın 
kuruluşuna düzeltme metni göndermeye gerek görülmemişti.

3/3/2011 günlü ve 6112 sayılı Yeni Yasa bu konuda yeniden düzenleme 
yoluna gitmiştir. 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş Ve Yayın Hizmetleri 
Hakkında Kanun’un “yayın hizmeti ilkeleri” başlıklı 8. Maddesinin “o” bendinde 
görsel ve işitsel yayın organlarının “kişi veya kuruluşların cevap ve düzeltme 
hakkına saygılı olmak zorunda” oldukları hüküm altına alınmıştır.

Yasa’nın Düzeltme ve Cevap Hakkı başlıklı 18. Maddesi de bu hakkın 
kullanımının sınırlarını açık biçimde düzenlemiştir.

Her ne kadar TRT Yasası’nda cevap ve düzeltme hakkı ayrıca düzenlenmiş 
ise de bu madde hükmünün sonradan çıkmış olması ve de radyo ve televizyonlar 
hakkında ayrım yapılmamış olması nedeniyle bu maddedeki cevap ve düzeltme 
hakkı hükümlerinin özel radyo ve televizyon yayınlarının yanı sıra TRT yayınlarını 
da kapsayacağı düşünülmektedir.[13]

6112 Sayılı Yasa’nın Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun yükümlülüğü 
başlıklı 45. Maddesi “8. maddede belirtilen yayın ilkeleri ile bu Kanun’un yayın 
hizmetlerinde ticarî iletişimi düzenleyen hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon 
Kurumu yayınları hakkında da uygulanır.  

Söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi hâlinde, Türkiye Radyo-
Televizyon Kurumu ihlâlin niteliği açıkça belirtilerek Üst Kurulca uyarılır ve 
yükümlülüğün gereğinin yerine getirilmesi ilgili Bakanlığa bildirilir.” Diyerek Yasa 
ile TRT’nin bağını ortaya koyar.  

a. Uygulanacak Yöntem
6112 sayılı yeni RTÜK Yasası’nın 18. Maddesi ile cevap ve düzeltme hakkının 

13      İçel / Ünver a.g.e. Sf. 419 
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düzenlenmesi süre ve şekil bakımından Basın Kanunu ile uyumlu hale getirdiğini 
görüyoruz. Ancak bu yeni düzenlemede başvurucuya seçimlik bir hak tanındığı 
da 18. Maddenin son fıkrasında hüküm altına alınmış.  

Düzeltme ve cevap hakkını kullanacak ilgili kişinin birinci fıkrada 
belirtilen cevap ve düzeltme hakkını, aynı süreler içinde doğrudan sulh ceza 
mahkemesinden de isteyebileceği vurgulanmıştır. Bu düzenleme doğrultusunda 
Yasa Koyucunun önceki yasa maddesini iki aylık süre uzatımı ve yetkili yer 
mahkemesi dışında koruduğunu görmekteyiz. 

b. Düzeltme ve Cevap hakkı başvurusu
Buna göre “gerçek ve tüzel kişiler, kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini 

ihlâl edici veya gerçeğe aykırı yayın yapılması hâlinde, yayın tarihinden itibaren 
altmış gün içinde, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı 
olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla, düzeltme ve cevap yazısını ilgili 
medya hizmet sağlayıcıya gönderir.” 

Basın Kanunu’ndan farklı olarak burada başvurusu süresinin son günü 
altmış gün olarak tayin edilmiştir.  

Basın Kanunu’ndaki sorumlu müdür kavramına karşılık gelen kavram 
burada medya hizmet sağlayıcısıdır. Yasa’nın 3. maddesinde medya hizmet 
sağlayıcısı kavramının tanımı, “Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti 
içeriğinin seçiminde editoryal sorumluluğu bulunan ve bu hizmetin düzenlenme 
ve yayınlanma biçimine karar veren tüzel kişi” olarak yer almaktadır.  

Burada medya hizmet sağlayıcılarına ne şekilde ulaşılacağı da bir soru 
işaretidir? 

Yasa’nın 6. Maddesinde “Medya hizmet sağlayıcıların, yönetmelikle 
belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde künye bilgilerini, iletişim adresini, 
izleyici temsilcisinin adını ve iletişim bilgilerini Üst Kurula bildirmek ve internet 
sitelerinde yayınlamak zorunda,” oldukları hüküm altına alınmıştır. Bu künye 
bilgilerinden medya hizmet sağlayıcısı tüzel kişiliğini tespit etmek olasıdır. 

Eğer künye bilgileri tespit edilemiyorsa konuyu RTÜK’e bildirmek 
gerekmektedir.

Ayrıca Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun internet sitesinde yer alan Karasal 
Ortamdan Yapılan Radyo ve Televizyon Yayınlarına Ait Kanal/Frekans Listesi 
ile Uydu ve Kablo Ortamından Yayın Lisansı Olan Kuruluşlar Listesi’nden 
yararlanılabilir. Burada hangi televizyon kanalının hangi tüzel kişiliğe ait olduğu 
ve de adres bilgileri yer almaktadır.

Yine bu bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Yasası gereğince de doğrudan 
Kurul’dan istenebileceğini düşünüyoruz. 

Yanlış yere gönderilen örneğin yalnızca kanalın adını yazarak ilgili adrese 
gönderilen cevap ve düzeltme hakkı başvurularının reddedilmesi gibi bir tehlike 
ile karşılaşmamak bakımından tv kanalının medya hizmet sağlayıcısının 
öğrenilmesi kaçınılmazdır.

Başvuru sırasında cevap ve düzeltme istenen yayının bir kopya da RTÜK’ten 
istenebilecektir. 6112 Sayılı Yasa’nın “yayın kayıtlarının muhafazası” başlıklı 
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25. Maddesi gereğince “özel medya hizmet sağlayıcılar, yaptıkları her yayının 
kaydını bir yıl süreyle muhafaza etmekle yükümlüdür. Gerçek ve tüzel kişiler 
yapacakları işlemlere esas olmak üzere bu süre içinde yazılı olarak Üst Kurula 
başvurmak ve Üst Kurulca belirlenecek ücreti ödemek suretiyle yayın kaydından 
bir kopya alabilir.”

Alınan kopya ve de kağıda dökülmüş çözümü hakim incelemesine sunulmak 
üzere dosyaya konmalıdır. 

Yasa’nın devam maddelerinde de “özel medya hizmet sağlayıcılar, Üst Kurulun 
talep etmesi hâlinde, istenen yayın kaydının bir kopyasını, buna ilişkin yazının 
kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren on gün içinde Üst Kurula ulaştırmakla 
yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Aynı maddenin üçüncü fıkrası da “Yayının herhangi bir şekilde soruşturma 
veya kovuşturma konusu yapılması hâlinde, bu işlemlerin sonuçlandığının yetkili 
mercilerce ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa yazılı olarak bildirilmesine kadar 
soruşturma veya kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunludur.” 
Hükmünü taşımaktadır. 

c. Medya hizmet sağlayıcısının yükümlülüğü 
Yasa’nın 18. Maddesinin devamında, Medya hizmet sağlayıcıların, hiçbir 

düzeltme ve ekleme yapmaksızın, düzeltme ve cevap hakkı yazısını aldıkları 
tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, cevap ve düzeltmeye konu yayının 
yapıldığı saatte ve programda, izleyiciler tarafından kolaylıkla takip edilebilecek 
ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlayacakları, düzeltme 
ve cevap hakkı doğuran programın yayından kaldırıldığı veya yayınına ara 
verildiği durumlarda, düzeltme ve cevap hakkı, yedi günlük süre içinde anılan 
programın yayın saatinde kullandırılacağı ve düzeltme ve cevapta, buna neden 
olan yayının belirtileceği, hüküm altına alınmıştır. 

d. İhtar Başvurusuna Rağmen Metnin Yayınlanmaması
Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirtilen yedi günlük süre içinde 

yayınlanmaması hâlinde bu sürenin bitiminden; birinci fıkra hükümlerine 
aykırı şekilde yayınlanması hâlinde düzeltme ve cevabın yayınlandığı tarihten 
itibaren on gün içinde ilgili kişi, mahkemeden cevap ve düzeltmenin birinci 
fıkra hükümlerine uygun olarak yayınlanmasına karar verilmesini isteyebilir. 
Yetkili ve görevli mahkeme; başvuru sahibinin ikamet ettiği yerdeki sulh ceza 
mahkemesi, başvuru sahibinin yurt dışında ikamet etmesi hâlinde Ankara Sulh 
Ceza Mahkemesi’dir.

Önceki yasa yetkili ve görevli yer mahkemesini ulusal yayın yapan kanallar 
için Ankara Sulh Ceza mahkemesi, yerel ve bölgesel yayın yapan TV ve radyolar 
içinse ikamet yeri mahkemesini belirlemiş idi. 6112 Sayılı Yasa’daki bu yeni 
düzenlemenin bu ayırımı kaldırdığını ve basılı süreli yayınlar için başvurulan 
yetkili yer mahkemeleri ile özdeşleştirdiğini görüyoruz.

e. Yargısal Aşama
18. maddenin 3. Fıkrası, Sulh Ceza Hâkimi’nin, istemi üç gün içinde 

duruşma yapmaksızın karara bağlayacağını, bu karara karşı tebliğden itibaren 
yedi gün içinde Yetkili Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz edilebileceğini, Asliye 
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Ceza Mahkemesi’nin ise itirazı üç iş günü içinde inceleyerek kesin karara 
bağlayacağını düzenlemiştir. 

Hâkim tarafından düzeltme ve cevabın yayınlanmasına karar verilmesi 
hâlinde, birinci fıkradaki yedi günlük süre, sulh ceza hâkiminin kararına itiraz 
edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten; itiraz edilmişse asliye ceza mahkemesi 
kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.

Asliye ceza mahkemesi kararı da kesin nitelikte olup yazılı emir yoluyla 
bozma girişimi dışında herhangi bir başvuruda bulunulamaz. Yazılı emir yoluna 
başvurulması verilmiş yayın kararının yukarıdaki süreler içinde yayınlanması 
zorunluluğuna engel teşkil etmez. 

f. Mirasçıların Hakları
Maddenin beşinci fıkrasında, “Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin 

bu hakkı kullanmadan ölmesi hâlinde, bu hak mirasçılarından biri tarafından 
kullanılabileceğini, bu durumda, ölümün altmış günlük düzeltme ve cevap 
hakkı süresi içinde gerçekleşmiş olması kaydıyla, kalan düzeltme ve cevap hakkı 
süresine otuz gün ilâve edileceği düzenlenmiştir.

g. Yayın Organlarının Tazminat Sorumluluğu 
6112 sayılı yeni RTÜK Yasası’nın 18. Maddesinin altıncı fıkrasında Gerçek ve 

tüzel kişilerin kişilik haklarını ihlâl eden yayın hizmetlerinden doğan maddi ve 
manevi zarardan dolayı, medya hizmet sağlayıcı kuruluş ile birlikte programın 
yapımcısının da müştereken ve müteselsilen sorumlu tuttuğunu görüyoruz.

Kural olarak kişilik haklarının ihlalinden doğan sorumluluk hallerinde Türk 
Medeni Kanunu 24 ve 25. Maddeleri ile Borçlar Kanunu’nun 49. Maddesi esas 
alınmakla birlikte temel yasaların bu maddelerine dayanılarak medya hizmet 
sağlayıcılarına karşı açılacak davalarda, davalı kısmına yazılacak kişilerin 
kimlerden ibaret olacağı bu madde ile hüküm altına alınmıştır. 

Kanımızca bu durumda tüzel kişi yetkilisi, programın sorumlusu ve 46. 
Maddedeki  sorumlu müdürün adları yazılmalıdır. Adı geçen madde “yayından 
doğan sorumluluğun yayını yöneten veya programı yapanla birlikte sorumlu 
müdüre ait olduğu, bu hükmün yayın kuruluşunun bu Kanun’dan doğan 
sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını ancak, şirketi idare ve temsile yetkili 
kişiler, sorumlu müdürün incelemesinden geçmeden veya rızası hilafına bir 
yayına karar vermişlerse, bu durumda sorumluluğun yayına karar veren söz 
konusu kişilere geçeceği belirtilmiştir.

h. Yayınlarda Sorumlu Müdür  
6112 sayılı yeni Rtük Yasası 46. Maddenin devamında özel radyo ve 

televizyon kuruluşlarının, sunacakları yayın hizmetlerinin özellik ve önemini  
değerlendirerek bir veya birden çok sorumlu müdür görevlendirebilecekleri 
düzenlenmiştir. Sorumlu müdür veya müdürlerin; Türk vatandaşı olmaları, 
Ulusal ve bölgesel düzeyde faaliyette bulunan yayın kuruluşlarının sorumlu 
müdürlerinin yüksek öğrenim mezunu olmaları, Yerleşim yerlerinin Türkiye’de 
bulunması, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamaları veya kısıtlı bulunmamaları, 
gerektiği de aynı maddede hüküm altına alınmıştır. 
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i. Düzeltme ve Cevap Hakkına Uyulmaması 
Yargı kararlarına rağmen düzeltme ve cevap hakkına uyulmaması 

durumunda medya hizmet sağlayıcılarına idari yaptırımlar öngörülmüştür. 
İlgili yayın kuruluşunun mahkeme kararını yerine getirmemesi durumunda, o 
yayın kurumuna uygulanacak yaptırım Yasa’nın 32. Maddesinin 2. fıkrasında 
düzenlenmiştir. Buna göre 8. maddenin 1. fıkrasının düzeltme ve cevap hakkına 
saygılı olmayı gerektiren bentlerinin de yer aldığı düzenlemeler ile ikinci ve üçüncü 
fıkralarında ve bu Yasa’nın diğer maddelerinde belirlenen ilke, yükümlülük veya 
yasaklara aykırı yayın yapan medya hizmet sağlayıcılarının uyarılacağı, uyarının 
ilgili kuruluşa tebliğinden sonra ihlalin tekrarı hâlinde medya hizmet sağlayıcıya 
ihlalin ağırlığı ve yayının ortamı ve alanı göz önünde bulundurularak, ihlalin 
tespit edildiği aydan bir önceki aydaki brüt ticari iletişim gelirinin yüzde birinden 
üçüne kadar idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. İdarî para cezasının da 
radyo kuruluşları için bin Türk Lirasından, televizyon kuruluşları ve isteğe bağlı 
medya hizmet sağlayıcıları içinse on bin Türk Lirasından az olamayacağı hüküm 
altına alınmıştır. 

Para cezalarına karşı idari yargı yoluna gidilebileceği ancak bunun ödeme 
zorunluluğunu durduramayacağı ve de ceza oranlarının en geç bir ay içinde 
ödeneceği belirtilmiştir. 

Radyo ve Televizyonlar Açısından Cevap ve Düzeltme Hakkı 
Basitleştirilmiş Uygulama Yolu 
Şeref Veya Haysiyeti İhlal Eden Ya Da Gerçek Dışı Bir Yayın

⇓
İlgilisi Tarafından Yayından İtibaren, ALTMIŞ GÜN İçinde Bulunulan Yer Sulh Ceza 

Mahkemesi’ne tekzip metniyle birlikte yapılan Başvuru Ya Da Kanalın Programcı Şirketine 
Gönderilen İhtarname

⇓
Medya Hizmet Sağlayıcısının düzeltme metnini almasından itibaren YEDİ GÜN 

içinde aynen yayınlama zorunluluğu
⇓

Medya hizmet sağlayıcısının yedi gün içinde metni yayınlamaması durumunda 
yedinci günün bitiminden, eksik ya da yanlış yayınlanması durumunda ise yayımdan 
itibaren ON GÜN içinde başvurucu oturduğu yer sulh ceza mahkemesine başvurması

⇓
Sulh Ceza Hakiminin üç gün içinde dosya üzerinden duruşmasız olarak karar verme 

yükümlülüğü
⇓

Tebliğden İtibaren YEDİ GÜN İçinde Kararı Veren Sulh Ceza Hakimliği’nin Üst 
Mahkemesi Olan Asliye Ceza Hakimliği’ne İtiraz Yolu

⇓
Asliye Ceza Mahkemesi’nce Üç Gün İş Günü İçinde Duruşmasız Olarak Verilecek 

Kesin Karar.
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⇓
Cevap Ve Düzeltme Kararını Tebliğ Alan Yayın Kuruluşu Tarafından Kararın 

Tebliğden İtibaren YEDİ GÜN İçinde program ile aynı saatte açık ve anlaşılır biçimde 
Yayınlanma Zorunluluğu

4. İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN YAYINLAR İÇİN CEVAP VE DÜZELTME 
HAKKI 

İnternet yayınlarından dolayı kişilik hakları saldırıya uğrayan kişiler için 
başvuru yollarının ne şekilde gerçekleşeceği uzun süre kıyas yoluyla giderilmeye 
çalışılsa da bu konu hakkındaki boşluğun giderilmesi asıl olarak 5651 sayılı 
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla 
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanun ile giderilmiştir. 

Uygulamada “uyar/çıkart” olarak da anılan yöntem sayesinde hakkında 
gerçek dışı ya da kişilik hakları zedeleyici yayın yapılan kimse arama motorları 
sayesinde milyarlarca kişiye ulaşma potansiyeline sahip bir yayını ya da veriyi 
internet ortamından çıkarma olanağına kavuşmuşlardır.

Sosyal medya olarak tanımlanan internet sitelerinin insanların hayatlarında 
önemli yer tutmasıyla birlikte internet ortamındaki kişilik hakları ihlallerini 
gidermek daha da hayati bir konuma ulaşmıştır.  

a. İnternet Ortamı Kavramı ve Sorumluları
İnternet ortamında cevap ve düzeltme hakkının ne şekilde kullanılacağını 

anlatmadan önce bu alandaki hangi kavramın neye karşılık geldiğini belirlemek 
gerekecektir. 5651 Sayılı Yasa’nın bu konuda kavramları açıklayıcı tanımlamaları 
söz konusudur. 

Bu Yasa’nın 2. Maddesine göre, 

İnternet ortamı, haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri 
dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinde oluşturulan ortamı; 

İnternet ortamında yapılan yayın, internet ortamında yer alan ve içeriğine 
belirsiz sayıda kişilerin ulaşabileceği verileri; 

Erişim sağlayıcı; kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan 
her türlü gerçek veya tüzel kişileri; 

İçerik sağlayıcı, internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü 
bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri 

ve nihayet 

Yer sağlayıcı da; hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya 
işleten gerçek veya tüzel  kişileri ifade etmektedir. 

Yasa’nın Bilgilendirme yükümlülüğü başlıklı 3. maddesinde, içerik, yer ve 
erişim sağlayıcıları, yönetmelikle belirlenen esas ve usûller çerçevesinde tanıtıcı 
bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde 
ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdür diyerek bu konudaki belirsizliği 
gidermek istemiştir. Aynı maddenin devamında bu yükümlülüğü yerine 
getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı tarafından idarî para cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.
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Yasa’nın 4. maddesinde içerik sağlayıcının sorumluluğu düzenlenmiştir: 
“İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten 
sorumludur. İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu 
değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve 
kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise genel 
hükümlere göre sorumludur.”

Cevap ve düzeltme hakkının içerik sağlayıcıya karşı kullanılacağı ileride ele 
alınacaktır. 

Yer sağlayıcının yükümlülükleri de 5. maddede düzenlenmiştir: “Yer 
sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin 
söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Yer  sağlayıcı,  yer  
sağladığı  hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler  saklı  
kalmak  kaydıyla,  bu  Kanun’un 8. ve 9. maddelerine göre haberdar edilmesi 
halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından 
kaldırmakla yükümlüdür.”

Erişim sağlayıcının yükümlülükleri başlıklı 6. Madde Erişim sağlayıcı’nın 
yükümlülüklerini şu şekilde belirlemektedir: “a) Herhangi bir kullanıcısının 
yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak 
haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde 
erişimi engellemekle,

b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı 
aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre 
kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini 
sağlamakla, 

c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik 
sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları 
yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle, 
yükümlüdür. 

(2) Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka 
aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol 
etmekle yükümlü değildir. 

(3) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde yer alan yükümlülüklerden birini 
yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından idarî para cezası 
uygulanacağı burada da hüküm altına alınmıştır.” 

b. İçeriğin Yayından Çıkarılması ve Cevap Hakkı 
5651 Sayılı Yasa’nın 9. maddesi, İçeriğin yayından çıkarılması ve cevap hakkı 

başlığını taşır. Yasa, internet yayınlarından dolayı cevap hakkını kullanmak 
isteyen kişiyi, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması halinde de yer 
sağlayıcısına başvurarak kendisine ilişkin içeriğin yayından çıkarılmasını ve 
yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere hazırladığı cevabı bir hafta süreyle 
internet ortamında yayımlanmasını isteyebileceğini hükme bağlamıştır. Bu 
başvurudan itibaren İçerik veya yer sağlayıcı kendisine ulaşıldığı andan itibaren 
iki gün içinde, talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Bu kurumlara yapılacak 
başvuruların şekli konusunda bir açıklama bulunmadığından, basın yoluyla 
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cevap hakkının kullanılmasında belirttiğimiz noter aracılığıyla ihtarname 
yöntemi daha yararlı olacaktır.

Basın Kanunu ile RTÜK Kanunu’ndan farklı olarak burada başvuru için 
öngörülen bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Başvurucu hakkındaki yayını 
fark ettiği anda itibaren içerik ya da yer sağlayıcıya başvuracak, ancak bu 
tarihten itibaren belirli sürelere uymak gerekecektir. 

c. İçerik ve Yer Sağlayıcı 
İçerik ya da yer sağlayıcı, iki gün içinde cevap hakkını kullanmak isteyen kişinin 

talebini yerine getirmezse, bu istem reddedilmiş sayılacaktır. Bundan sonrası 
için kişi, on beş gün içinde yerleşim yeri sulh ceza mahkemesine başvurarak, 
içeriğin yayından çıkarılmasına ve yayındaki kapsamından fazla olmamak üzere 
hazırladığı cevabın bir hafta süreyle internet ortamında yayımlanmasına karar 
verilmesini isteyebilecektir. Sulh ceza hâkimi bu talebi üç gün içinde duruşma 
yapmaksızın karara bağlar. Sulh ceza hâkiminin kararına karşı yedi gün içinde 
bağlı olunan Asliye Ceza Mahkemesi’ne itiraz yoluna gidilebilecektir.  

Asliye ceza mahkemesi doğrultusunda, sulh ceza hâkiminin kesinleşen 
kararının, birinci fıkraya göre yapılan başvuruyu yerine getirmeyen içerik veya 
yer sağlayıcısına tebliğinden itibaren iki gün içinde içerik yayından çıkarılarak 
hazırlanan cevabın yayımlanmasına başlanır.

 d. Cevap Metninin Yayınlanmaması Yaptırımı
Yasa koyucu, internet ortamında cevap ve düzeltme kararını mahkeme 

kararına rağmen yerine getirmeyen içerik ya da yer sağlayıcısı sorumlusuna 
hürriyeti kısıtlayıcı ceza öngörmüştür. Buna göre Sulh ceza hâkiminin kararını 
belirtilen koşullara uygun olarak ve süresinde yerine getirmeyen sorumlu kişi, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İçerik veya yer sağlayıcının tüzel 
kişi olması halinde, bu fıkra hükmü yayın sorumlusu hakkında uygulanır. 

İnternet Üzerinden Yapılan Yayınlarda Basitleştirilmiş Cevap Ve Düzeltme Hakkı
Düzeltme Ve Cevap Hakkı Gerektiren İçerik

***
İlgilisi Tarafından, Yanlış Habere Yer Veren İnternet Sitesinin İçerik Sağlayıcı Ya Da 

Yer Sağlayıcıya Gönderilecek Düzeltme Metni Ve İhtarname 
***

İçerik Ya Da Yer Sağlayıcının Tebliğden İtibaren İKİ GÜN İçinde Düzeltme Metnini 
Bir Hafta Süreyle Yayımlama Zorunluluğu

***
Düzeltme Metninin Yayınlanmaması Durumunda Yerleşim Yeri Sulh Ceza 

Mahkemesine Ve (İki Yukarıdaki İki Günlük Süreden Sonra Başlayacak) ON BEŞ 
GÜNLÜK Süre İçinde Yapılacak Başvuru 

***
Sulh Ceza Mahkemesinin Üç Gün İçinde Karar Vermesi 

***
Kararı Tebliğ Alan Yayın Kurumunca Düzeltme Metnini 
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KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI İLGİLİ 
DÜZENLEMELER VE UYGULAMASI[1]

Av. Mehmet BAYRAKTAR[2]

Ne hazin bir çağda yaşıyoruz ki;
bir önyargıyı ortadan kaldırmak

atomu parçalamaktan daha güç.
A. Einstein

1. Giriş

Bu çalışmanın amacı kamulaştırmasız el atma davalarının tarihi gelişimini 
incelemek olup; yarım yüzyıllı aşkın bir hukuk uygulamasını ortaya koymaya 
çalışacağız. Çalışma kapsamında: 16.05.1956 tarihli İçtihadı Birleştirme 
Kararları, 221 Sayılı Yasa, 2942 Sayılı Yasa’nın 38. maddesi, 5999 ve 6111 Sayılı 
Yasalar ve konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları yer alacaktır.
Yeri geldikçe ilgili konulara da değinilecektir. Ancak, kamulaştırmasız el atma 
ile ilgili bütün hukuki sorunları inceleme iddiasında olmadığımızı önceden 
belirtmek istiyoruz. Çalışma konusu dışında kalan hususlar ise, konu ile 
ilgilenenlerin kolayca erişebilecekleri kaynaklarda mevcuttur. Yeri gelmişken; 
Dünya Literatürüne girmiş, Alman köylüsünün ünlü “Berlin’de de hâkimler 
var” lafını: bir kamulaştırma olayı ile ilgili olarak söylemiş olduğunu hatırlatmak 
istiyoruz.[3]

2. KAVRAM

Türk hukukunda “kamulaştırmasız el atma” genel olarak; kamulaştırma 
yetkisine sahip bir idarece, hukuka uygun bir işlem oluşturulmaksızın, bir 
kimsenin taşınmaz malının üzerinde bir tesis veya bina yapılarak yahut o 
taşınmaz malın bir hizmete tahsis edilerek, sahiplenmek amacıyla kalıcı 
olarak fiilen el atılması ve mal sahibinin tasarrufunun engellenmesi olarak 

1 Bu yazı, İstanbul Barosu Dergisi’nin bu günlere gelmesinde emsalsiz emeği olan ve ilk yazımızdan sonra, yeni 
yazılar yazmamız hususunda teşviklerini esirgemeyen değerli üstadımız; Sn. Av. Osman KUNTMAN’a armağan 
olunmuştur.
2 İstanbul İl Özel İdaresi Avukatı
3     Prusya Kralı büyük Frederik, Postdam ormanlarında gezinirken bir değirmenin bulunduğu tepenin yanındaki 
alçak bir tepe üstünde durur ve değirmeni satın alarak yerine bir saray yaptırmak ister. Fakat değirmenciyi bu 
satışa bir türlü razı edemez. Kral değirmenciyi gönüllendirmek için önce değirmene değerinin kat kat üstünde bir 
meblağ ödemeyi teklif etse de Sans-Souci, olmaz der, satılık değil bu değirmen. Kral kızar ve sen benim Prusya 
Kralı olduğumu bilmiyor musun yoksa? Biliyorum, biliyorum der Sans- Souci, sen de benim bu değirmenin tapusu 
ile sahibi olduğumu bil. Kral kızar ve zorla alırım o halde der, bakalım o zaman ne yapacaksın? Değirmenci bu 
söz üzerine hiç telaşa düşmeden: “Berlin’de hâkimler var” cevabını verir. Kral bu cevap üzerine ıslah ettiği 
mahkemelerin adaletine kendi aleyhinde de güvenildiğini anlar ve bu yel değirmeninin Prusya Krallığı devam 
ettikçe korunmasını ister ve onun daha altında olan tepeye sarayını diker ve adını da Sans-Souci Sarayı koyar. 



tanımlanmaktadır.[4]

Yargıtay’ın “kamulaştırmasız el atma” ile ilgili yerleşik uygulaması Hukuk 
Genel Kurulu’nun 15.12.2010 günlü kararına kadar özet olarak aşağıdaki şekilde 
idi.

“Tapu kaydına kamulaştırma şerhi konulmasının veya 2565 sayılı Askeri 
Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca taşınmazın ikinci 
derece askeri güvenlik bölgesine alınarak tapuya şerh verilmesinin ya da imar 
uygulaması sonucu taşınmazın yol, yeşil alan gibi kamu hizmetlerine ayrılması 
ve fiili imar uygulaması yapılmadan taşınmazın imar planında yol, yeşil alan 
olarak gösterilmesi nedeniyle üzerinde yapı yapılmasının yasaklanmasının, 
kamulaştırmasız el koyma niteliğinde bulunmadığı her türlü duraksamadan 
uzaktır. 

Kısaca; idare, mal sahibinin tasarrufuna sürekli engel olmadığı ve taşınmaz 
mala sahiplenme kastıyla fiilen el koymadığı sürece idare aleyhine bu dava 
açılamaz. 

Bu nedenledir ki, ister uygulama görmüş imar parseli, isterse olduğu gibi 
bırakılan kadastro parseli olsun, idarece fiilen el atılmadan bir taşınmazın salt 
imar planında yeşil saha, oyun alanı, park yeri olarak gösterilmesi veya ortasından 
bir yol geçirilmiş bulunması mal sahibine dava hakkı vermez.” 

Ancak; Hukuk Genel Kurulu’nun 15.12.2010 gün 2010/5/662 E., 2010/651 
K. sayılı “…uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata 
geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen 
davalı idarece, pasif ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek 
suretiyle taşınmaza müdahale edildiği; bu haliyle idarenin eyleminin, 
mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe 
sahip bulunan kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli 
bulunduğu…” yönündeki kararı ile yerleşik içtihattan dönülmüş ve uzun süreli 
hukuki el atmanın da fiili el atma ile aynı sonucu doğurduğu kabul edilmiştir.  

3. TARİHİ SÜREÇ
Konunun ve bugün gelinen noktanın daha iyi anlaşılabilmesi için; konu ile 

ilgili gelişmelerin incelenmesinin doğru bir yaklaşım olacağını düşündüğümüzden 
öncelikle tarihi süreç içerisindeki içtihat ve yasal düzenlemeler zaman sıralaması 
ile verilmeye çalışılacaktır. 

3.1- 1924 Anayasası Dönemi 
1924 Anayasası döneminde kamulaştırmasız el atma ile ilgili her hangi bir 

yasal düzenleme bulunmamaktadır.  
Değişik Yargıtay içtihatları, uygulamada yol gösterici olmuştur.
3.1.1- Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları dönemi 
Kamulaştırmasız el atmayla ilgili değişik içtihatlar; 16.05.1956 günlü, 

4    Kamulaştırma yetkisine sahip bir idare, Anayasa ve yasalara uygun bir işlem oluşturmaksızın, bir kimsenin 
taşınmaz malına el koyar ve onun üzerinde bir tesis veya bina yapar yahut o taşınmaz malı bir hizmete tahsis 
ederek mal sahibinin taşınmazı üzerinde dilediği gibi kullanma hakkına karşı herhangi bir girişimde bulunursa, 
idare taşınmaz mala kamulaştırmasız el koymuş sayılır. Ali ARCAK, Kamulaştırmasız Elkoyma ve Yeni Hükümler, 
Ankara, 1987, s: 23    
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1954/1 E., 1956/7 K. ve 1956/1 E., 1956/6 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararları ile birleştirilmiş ve uygulama bu kararlarda belirtilen esaslara göre 
yürütülmüştür. 

3.1.1.1- 1956/1 E., 1956/6 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı
“Usulü dairesinde istimlak muamelesine tevessül edilmeksizin gayrimenkulü 

yola kalbedilen şahsın, esas itibariyle, gayrimenkulünü yola kalbeden amme 
hükmi şahsiyeti aleyhine meni müdahale davası açmağa hakkı olduğuna, ancak 
dilerse bu fiili duruma razı olarak, mülkiyet hakkının amme hükmi şahsiyetine 
devrine karşılık gayrimenkulünün bedelinin tahsilini de dava edebileceğine ve 
isteyebileceği bedelin de mülkiyet hakkının devrine razı olduğu tarih olan dava 
tarihindeki bedel olduğuna 16.5.1956 tarihinde ilk toplantıda ittifakla karar 
verildi.” 

3.1.1.2- 1954/1 E., 1956/7 K. sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı
“Usulü dairesinde istimlak muamelesine tevessül edilmeksizin gayrimenkulü 

yola kalbedilen şahsın gayrimenkulünün bedelinin tahsili hakkında, 
gayrımenkulünü yola kalbeden amme hükmi şahsiyeti aleyhine açacağı bedel 
davasında müruru zamanın mevzubahis olamıyacağına ve bu itibarla da hadisede 
Borçlar Kanununun altmışaltıncı maddesinin tatbik kabiliyeti bulunmadığına 
16.5.1956 tarihinde ilk toplantıda ittifakla karar verildi.”

Bu kararlarda özet olarak; 

- Malikin, dilerse men-i müdahale, dilerse bedel davası açabileceği,

- Dava tarihindeki değere hükmolunacağı,

- Bu hakkın bir süreye bağlı olmadığı,

belirtilmiştir.

İçtihadı Birleştirme Kararlarında yer almamakla birlikte; malikin, ayrıca 
ecr-i misil talep edebileceği de izahtan varestedir. 

Hemen işaret edelim ki; bu kararlarla ortaya konulan hususlar; sonraki yasal 
düzenleme ve yargı kararlarından çok daha ileri bir anlayışla ortaya konulan ve 
mülkiyet hakkını koruma altına alan ilkeler olmuştur. 

3.1.2- 6830 Sayılı Yasa Dönemi
Yukarıda zikredilen içtihadı birleştirme kararlarından çok kısa bir süre 

sonra kabul edilen ve 09.10.1956 tarihinde yürürlüğe giren 31.08.1956 tarih ve 
6830 sayılı İstimlâk Kanunu’nda da kamulaştırmasız el atma konusunda bir 
düzenleme yapılmamıştır.  

Uygulama; 1956/1 E., 1956/6 K. ve 1954/1 E., 1956/7 K. sayılı İçtihadı 
Birleştirme Kararlarıyla belirlenen esaslara göre devam etmiştir. 

3.1.3- 221 sayılı Yasa Dönemi
27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra kurulan Milli Birlik Komitesi döneminde 

05.01.1961 tarihinde kabul edilen ve 12.01.1961 tarihinde yürürlüğe giren 
221 sayılı Yasa’nın 1. maddesi ile; 6830 sayılı İstimlâk Kanunu’nun yürürlüğe 
girdiği (09.10.1956) tarihe kadar, kamulaştırma işlemine dayanmaksızın, 
kamulaştırma kanunlarının göz önünde tuttuğu maksatlara fiilen tahsis edilmiş 
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olan gayrimenkuller, ilgili amme hükmi şahsı veya müessesesi adına tahsis 
tarihinde kamulaştırılmış sayılmış ve yalnızca fiili tahsis tarihindeki rayiç değer 
üzerinden taşınmaz bedelinin istenebilmesi için taşınmaz maliklerine ve tapuda 
kayıtlı olmayan gayrimenkuller hakkında fiili tahsis tarihinden itibaren on sene 
geçmemiş ise o tarihte zilyetlikle iktisap şartları tahakkuk eden zilyetleri veya 
mirasçılarına yasanın yürürlük tarihinden itibaren iki yıllık süre tanınmıştır.[5]

Uygulamada: 09.10.1956 tarihinden önce fiilen el konulan taşınmazlar; 221 
sayılı Yasa ile fiili tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayıldığından bahisle; artık, 
bu tarihten öncesi için kamulaştırmasız el atmanın söz konusu olmayacağı 
belirtilmiştir.

3.1.4-  221 sayılı Yasanın Eleştirisi
221 sayılı Yasa, getirdiği düzenleme ile mevcut bir sorunu çözmeye çalışmış, 

fiili el atmaları kamulaştırmaya dönüştürmüştür. Ancak; men-i müdahale ve 
tazminat davası haklarını tamamen ortadan kaldırmış, taşınmaz bedelini talep 
hakkını ise iki yıllık süreyle sınırlandırmıştır. 

Bize göre bu yasa;
- Men-i müdahale ve tazminat (taşınmaza verilen zararın tazmini, el atma 

sebebiyle uğranılan zarar, ecr-i misil vs.) davası açma hakkını ortadan kaldırarak, 
yalnızca bedel davası açılmasına imkân vermek, 

- Bedel davası açma hakkını iki yılla sınırlamak,
- Taşınmazın dava tarihindeki değil, fiili tahsis tarihindeki rayiç değerinin 

istenebileceğini düzenlemiş olmak;
açılarından yerinde bir düzenleme olmamış, yukarıda anılan 1956 tarihli 

İçtihadı Birleştirme Kararlarının kabul ettiği ilkelerin daha gerisine düşmüş ve 

5  Yasa’nın gerekçesinde, “Kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için taşınmaza gereksinim duyulduğu 
zaman ‘İstimlak’ kanunlarının uygulanması suretiyle taşınmaza sahip olunur. Bir taşınmazın önceki yıllarda 
kamulaştırılmasına karşın, kamulaştırma işleminin tapu siciline işlenmemiş olması veya evrakının kaybı nedeniyle 
kamulaştırma işleminin ispatı mümkün olamamaktadır. Öte yandan, kamu tesislerinin oluşturulabilmesi için taşınmaz 
sahipleri tarafından kamu emrine bağış ve terk edildiği halde, bu durumun Tapu Dairesinde yapılması gereken ‘ferağ’ 
işlemine bağlanmaması nedeniyle sahibinin mülkiyeti devam edegelmiştir. 
 Bu tür tahsis işlemine karşın, tapu kayıt sahipleri tarafından da herhangi bir hak talebinde bulunulmamıştır. 
Ancak bir takım kayıt sahiplerinin ölümünden sonra, mirasçılar tarafından idare aleyhine men’i müdahale, ecr-i misil 
ve sair şekillerle tazminat ve bedel davaları açıldığı görülmektedir. Çok önceleri kamu hizmetine tahsis edilen bu 
taşınmazlar için daha önceleri dava açılmadığı halde, taşınmaz fiyatlarında büyük yükselmeler görülmesi nedeniyle 
yeni davaların açılmakta olduğu saptanmıştır. Şahıslar mülkiyetinde bulunan taşınmazların fiilen kamu hizmetine 
tahsis edilmiş olmasının mülkiyet hakkını düşürmeyeceği kuşkusuzudur. Ancak yukarıda açıklanan nedenlere ve 
tahsis tarihinden itibaren geçen zamana göre bu Yasa’nın yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçerli olmak üzere  ‘tapu 
kayıtlarının tasfiyesi cihetine gidilmesi’ yerinde görülmüştür” denilmektedir. 
 Böylece tasarının,”uygulamadaki uyuşmazlıkları gidermek ve onları tasfiye etmek için” yasalaştığı 
anlaşılmaktadır. 
 221 sayılı Yasa, bir istisna olarak, belirli bir süre içinde yapılan, ancak kamulaştırması yapılmayan taşınmaz 
malların kamu adına tescil işlemleri için yürürlüğe girmiştir.
 Genel ve yasal bir kamulaştırma düzeni tanıyan bu Yasa, 1956 yılına kadar geçen süreyi içeren ve kamulaştırma 
amacına yönelik olarak tahsis edilen taşınmazları kapsamakta, 1956 yılından sonra ise bu Yasa kapsamındaki 
iş ve işlemler nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için devam eden davalar nedeniyle uygulaması 
sürmektedir.
   6830 sayılı Yasa’yı yürürlükten kaldıran, ek ve değişiklikleriyle bugün yürürlükte bulunan 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 4. maddesinde, “5 Ocak 1961 tarih ve 221 Sayılı Kanun’un kapsamına girmeleri 
nedeniyle kamu tüzelkişileri veya kurumları adına kamulaştırılmış sayılan taşınmaz malların eski malik, zilyed 
veya bunların halefleri tarafından açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda sözü edilen 221 Sayılı Kanun’un 
hükümleri uygulanır” denilmek suretiyle, devam eden davalarda 221 sayılı Yasa’nın uygulanma olanağı sağlanmıştır.” 
Bkz. Anayasa Mahkemesi 17.01.2008 tarih, 2004/25 E., 2008/42 K. sayılı kararı
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sonradan yapılan yasal düzenlemeler için olumsuz örnek oluşturmuştur.

Hatta; 2942 Sayılı Yasa’nın, Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen 38. maddesi 
ile 5999 sayılı Yasa’yla eklenen geçici 6. maddesinde ve Yargıtay uygulamasında 
halâ, 221 Sayılı Yasa’nın etkilerinin olduğunu düşünüyoruz. 

1961 Anayasası’nın geçici 4. maddesi 3. fıkra hükmü[6] uyarınca 221 Sayılı 
Yasa, 1961 Anayasası’nın mülkiyet hakkını güvence altına alan 36. maddesine 
rağmen varlığını sürdürmüştür.

Bu kadarla da kalmamış, 1982 Anayasası’nın geçici 15. maddesinin[7] 
koruması altında, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 4. maddesindeki 
düzenleme ile varlığını sürdürmeye devam etmiştir.[8]            

Bu da yetmemiş; 38. maddenin iptalinden sonra bile 1956 öncesi el 
atmalarda talep olmasa bile Yargıtay 221 Sayılı Yasa’yı re’sen uygulamaya devam 
etmiştir.[9]

Hatta; Yüksek Mahkeme, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38. 
maddesine dayanan bir tapu iptali ve tescil davasında: 5999 Sayılı Yasa’nın 
neden kabul edildiğini gözetmeden ve nedense 221 Sayılı Yasa’nın da Anayasa’ya 
Aykırı olduğunu düşünmeden ve bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne başvurma 
gereğini duymadan:

“dava konusu taşınmazın 09.10.1956 gününden önce el atılan kısımları 
yönünden davanın kabulüne, birleştirilen davanın hak düşürücü süre nedeniyle 
reddine, 09.10.1956 tarihinden sonra el atıldığının belirlenmesi halinde ise; …..5999 
sayılı Yasa ile 2042 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici 6. Madde … 
doğrultusunda işlem yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine” karar 
vermiştir. [10]

Bu eleştirilerden sonra “221 sayılı Yasa ile yapılan düzenlemenin hiç bir 
haklı tarafı yok mudur?” diye sormak gerekirse; 

221 Sayılı Yasa ile 2942 Sayılı Yasa’nın mülga 38. maddesinin ve 5999 Sayılı 
Yasa ile eklenen geçici 6. maddesinin genel ruhunu anlamak açısından bu 
düzenlemeleri yaratan olayları bilmek gerekir.

6    1961 Anayası Geçici Madde 4- ( 3. Fıkra) Normal demokratik rejimi bütün teminatı ile kurmak amacıyla 
gerçekleştirilen ve yürütülen 27 Mayıs 1960 Devrim tarihinden 6 Ocak 1961 tarihine kadar çıkarılan kanunlar, 
Türkiye Cumhuriyetinin diğer kanunlarının değiştirilmesi ve kaldırılmasında uygulanan kurallara göre 
değiştirilebilir veya kaldırılabilir. Ancak, bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiasiyle, Anayasa Mahkemesi’nde 
iptal davası açılamayacağı gibi, itiraz yoluyla dahi mahkemelerde Anayasaya aykırılık iddiası ileri sürülemez 
7   1982 Anayasası Geçici Madde 15 - ( 3. Fıkra)  Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde 
kararnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya 
aykırılığı iddia edilemez. (03.10.2001 tarih, 4709 sy.lı Yasa’nın 34. maddesi ile mülga)   
8    2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu Geçici Madde 4 – 5 Ocak 1961 tarih ve 221 Sayılı Kanun’un kapsamına 
girmeleri nedeniyle kamu tüzelkişileri veya kurumları adına kamulaştırılmış sayılan taşınmaz malların eski malik, 
zilyed veya bunların halefleri tarafından açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda sözü edilen 221 Sayılı 
Kanun’un hükümleri uygulanır. 
9     Yargıtay 5. H.D. 06.12.2004 gün, 2004/9369 E.,2004/11944 K.
“dava konusu taşınmaza, 1933 senesinden beri, davacı idarenin el atarak kullandığı dosya kapsamından 
anlaşılmaktadır. Davacı vekili her ne kadar 38. maddeye dayanmış ise de, el atma tarihi 1933 yılı olduğuna 
göre, burada 221 sayılı Kanun hükümleri uygulanmalıdır….davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken 
reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”
Aynı mahiyette; 5. H.D.13.06.2005 gün, 2005/3416 E.,2005/6832 K.
Aynı mahiyette; 5. H.D.15.03.2007 gün, 2007/758 E.,2007/3335 K.  
10    Yargıtay 5. H.D.04.10.2010 gün, 2010/710103 E.,2010/16258 K.
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221 Sayılı Yasa’nın yukarıdaki (5 nolu dipnot) yazılı gerekçesi bu hususta 
bize açıkça yol göstermektedir. 

2942 Sayılı Yasa’nın 38. maddesinin gerekçesi de benzer mahiyettedir.

“Sayın Cumhurbaşkanım. Bu maddeyi koyarken biz bir olayın etkisindeydik. 
Diyarbakır’da davalar açıldı. 20-25 yıl evvel Karayolları yollar yapmış; vatandaşlar 
“bize tebligat yapılmadı” veya “biz parayı almadık” diye 25 yıl sonra dava 
açarak… Biz o zamanki mevzuattan yararlanıp bunları verirken çok üzüldük, 
çünkü mümkün değildi, 20 yıl evvel belki parasını da almıştı, fakat şimdi bu gibi 
harcamaları önlemek için bu maddeyi getirmek zaruretini duyduk.”[11]

Bizde; takip ettiğimiz bir davada buna çok benzeyen bir duruma karşılaşmıştık. 
Üstelik de İstanbul’da yaşanan bir olayda bu gerekçenin ne kadar haklı ve yerinde 
olabileceğini gördük. Bizim 38. maddeyi ısrarla savunmamıza sebep olan da bu 
olay idi.[12]

 
11   Ali ARCAK (5. H.D. Başkanı), İhtisas Komisyonu Üyesi-Yargıtay Temsilcisi, Milli Güvenlik Konseyi Tutanak 
Dergisi 04. Kasım 1983 tarihli tutanaktan aktaran Av. Hüseyin PALA (yayımlanmamış çalışmasından)  

Not: Bu çalışmayı tarafımıza vererek yararlanmamıza imkân sağlayan değerli üstadımıza teşekkürlerimizi bir 
borç biliyor ve bu nevi çalışmalarını bütün meslektaşlarımızın yararlanmasına açmak için yayımlamasını temenni 
ediyoruz. 

12    Dava konusu taşınmaz evvelce hissedarları arasında arazinin rıza-î taksimi ile sonuçlanan ve E… Sulh Hukuk 
Hâkimliğinin 15.8.1952 gün ve E.1951/35, K.1952/900 sayılı kararıyla tescil edilen taksim haritasında 683/683 
parsel numarasıyla okul yeri olarak tahsis ve terkin edilmiştir.

 Tapulama esnasında içinden yol geçmesi sebebiyle 785 ve 786 parsel numaralarını alan bu parseller öteden 
beri köy orta malı olarak kullanıldığı Muhtar ve bilirkişi beyanlarından anlaşılmakla 25.11.1955 tarihinde Köy 
tüzel kişiliği adına tahdit ve tespit edilmiş iken; bilahare köyün bu ihtiyacını başka gayrimenkullerden temin 
etmiş bulunduğu muhtar ve bilirkişilerce ifade edildiğinden yine kendi beyan ve ifadeleri ile H. Ş. ve 65 arkadaşı 
adına ek tutanakla tespit olunmuştur. Bu tespite karşı; Hazine tarafından, o bölgedeki birçok taşınmazla birlikte 
bu taşınmazın da Hazine namına müseccel arazi dahilinde bulunduğu gerekçesi ile itiraz edilmiştir. Ancak, G... 
Tapulama Mahkemesinin 11.11.1971 tarih ve 1964/132 E., 1971/85 K. sayılı kararı ile itiraz dilekçesinin Defterdar 
adına Milli Emlak Müdürü tarafından imzalanmış olduğu gerekçesiyle reddine karar verilmiştir. Bu kararın 
kesinleşmesinden sonra söz konusu parseller H.Ş. ve 65 arkadaşı adına tescil edilmiştir.

 Taşınmaz üzerindeki okul tek derslikli olarak ilk önce 1960 yılında hizmete açılmış, daha sonra 1965 yılında 
aynı yerde iki derslikli bir okul binası inşa edilmiştir. Bilahare; bu binanın da artan ihtiyaca cevap vermemesi 
üzerine 1984 yılında:  A-Blok, 1986 yılında: B-Blok, 2002 yılında da: C-Blok okul binaları inşa edilerek hizmete 
girmiştir.

 Kadastro davası devam ederken gerek çiftlik hissedarlarının mümessili gerekse hissedarların vekili Av… 
tarafından verilen dilekçelerle bu yere İdarece sahip çıkılması ve okul inşa edilmesi talep edilmiştir.

  1961 yılında E… Maarif Memurluğu’nca; mevcut tek derslikli ilkokulun ihtiyaca cevap vermemesi sebebiyle 5 
derslikli yeni bir okul yapılması İl Milli Eğitim Müdürlüğünden talep edilmiştir.

 Yeni okul inşaatı için arazinin mülkiyet durumu araştırılmış, Hazine ile çiftlik hissedarları arasında ihtilaflı 
olduğu ve kadastro davasının devam etmekte olduğunun öğrenilmesi üzerine; yeni okul binası yapılabilmesi için 
1964 yılında okul arsası olarak tespit edilen 785 ve 786 numaralı toplam 9.000.m2 sahalı parseller Köy Tüzel 
Kişiliğince kamulaştırılmış ve bedeli 27.000.TL. Ziraat Bankasına yatırılmıştır.

 Bundan sonra; Köy tüzel Kişiliğince, çiftlik hissedarları ve Hazine hasım gösterilerek açılan davada: G…. 
Asliye Hukuk Mahkemesinin 20.10.1964 tarih ve 1964/658 E. , 1964/455 K. sayılı kararı ile 6830 sayılı İstimlak 
Kanununun 17. maddesi gereğince 785 ve 786 parsellerin köy namına tapuya tesciline karar verilmiştir.

 Ancak; bu kararın akıbetine ne tapuda ne de başka bir yerde bütün aramalarımıza rağmen ulaşılamamıştır. 
Mahkemenin esas kaydında kararın temyizine veya kesinleşmesine dair bir şerh mevcut olmadığı gibi arşivde 
yapılan aramada da dosya bulunamamıştır. 

 Mülga 6830 Sayılı Kanun’un 17. maddesi: ”... Mahkeme iki tarafı derhal davet ederek, gelmeseler dahi, 
gıyaplarında o gayrimenkulün lehine istimlâk yapılan idare adına tescilini tapu dairesine teskere ile bildirir.” 
şeklinde idi.
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3.2- 1961 Anayasası Dönemi 

1924 Anayasası döneminde olduğu gibi 1961 Anayasası döneminde de 
kamulaştırmasız el atma ile ilgili her hangi bir yasal düzenleme yapılmamıştır.

Uygulama 211 Sayılı yasa ve İçtihadı Birleştirme Kararları ile belirlenen 
ilkeler doğrultusunda devam etmiştir.

3.3- 221 Sayılı Yasa ile ilgili Anayasa Mahkemesi Kararları

3.3.1- 1961 Anayasası Dönemi Kararları 

Bu dönemde iki adet karar vardır. 

1- İzmir, Karşıyaka, … Kooperatifi başkanı ve iki kooperatif üyesi tarafından 
açılmış bulunan davada: “…dilekçenin, 221 Sayılı Kanun’un iptaline ilişkin 
kısmının yetki bakımından reddine esasta oybirliği, sebepte çoğunlukla; işlemin 
iptaline ilişkin kısmının da görev yönünden reddine…” karar verilmiştir.[13]

 
 Biz yaptığımız araştırmada Mahkeme dosyasını bulamadığımızdan (Mahkeme kayıtlarında SEKA’ya gönderilen 
dosyaların listesinde olmadığı gibi arşivde de bulamadık) tapuya yazı yazılıp yazılmadığını da tespit edemedik.  

 Ayrıca; Tapu Sicil Müdürlüğündeki kadastro tespit dosyaları içinde tespit tutanakları olmakla birlikte; söz 
konusu parsellere ait Kadastro Mahkemesi dava dosyaları mevcut değildir. (Kadastro Mahkemelerinin arşivi 
olmadığından dava dosyalarının kesinleşen tutanaklarla birlikte Tapu Sicil Müdürlüklerinde muhafaza edilmeleri 
gerektiği halde.) 

 Tescil kararının akıbeti şu anda meçhul olsa bile; sabit olan bir şey vardır ki; o da kamulaştırma işleminin 
kesinleşmiş olduğudur. Kamulaştırma işlemi kesinleşmemiş olsa; tescil kararı verilmesi mümkün olmazdı. 

 Bankaya yatırılmış bulunan bloke paranın akıbeti meçhul olmakla birlikte, bu bedelin alınıp alınmadığının 
bir önemi kalmamakta kamulaştırmanın kesinleşmesi ile birlikte mülkiyet köy tüzel kişiliğine geçmiş olmaktadır.

 Bu aşamadan sonra Kadastro Mahkemesi kararına dayanılarak kamulaştırılmış bulunan parsellerin 
hissedarlar adına yazılması yolsuz tescil olup; aradan uzun bir zaman geçmiş olsa bile hissedarların iyiniyetli 
olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Çünkü; hissedarlar taşınmazın okul yeri olarak istimlâk edildiğinden 
haberdardırlar. Gerek kadastro davasında, gerekse tescil davasında çiftlik hissedarları kendilerini vekille temsil 
ettirmişlerdir. Üstelik bu vekil aynı kişidir.  

 Köy muhtarının; okul yerinin başka suretle temin edildiği ve söz konusu yere ihtiyaç kalmadığı şeklinde 
beyanda bulunma yetki ve görevi olmadığı gibi, (okul yeri olarak ayrılan bir yeri ancak ve ancak Milli Eğitim 
Bakanlığı okul yeri olmaktan çıkartabilir.) Mahkeme kararıyla kesinleşen taksim haritasına göre okul yeri olarak 
ayrılan taşınmazın bilahare aynı hissedarların beyanlarına dayalı olarak şahıslar adına yazılması yolsuzdur.

 O tarih itibariyle; henüz belediye sınırlarına dahil olmayan köy okulunun, köy hükmi şahsiyeti adına tescili 
yasa gereği olduğundan; kadastro tespitinden İl Özel İdaresinin haberinin olması mümkün olmadığı gibi, olsa bile 
itiraz etme yetkisi bulunmamakta idi. İtiraz edebilecek konumda olan köy tüzel kişiliğinin temsilcisi olan muhtarın 
ise; hiçbir yasal dayanağı olmadan köy tüzel kişiliği aleyhine beyanda bulunarak okul yerinin hissedarlar adına 
yazılmasını temin ettiği anlaşılmaktadır.    

 1955 tarihinde yapılan tespite göre taşınmazın öteden beri köy orta malı olarak kullanıldığı sabittir. Bir an 
için hissedarlar arasındaki 1952 tarihli taksim kararını dikkate almasak bile taşınmazın fiilen amme hizmetine 
tahsis olduğu tapulama tutanağından bellidir.  Köy Tüzel kişiliği, gerek; hissedarlar arasındaki taksimde bu yerin 
okul alanı olarak ayrılmış olması ve tapulama sırasında da önce köy adına yazılmış olması, gerekse; 221 sayılı yasa 
gereği istimlâk etmiş sayıldığı bu yere esasen malik olduğu halde, yeni bina yapılması için kamulaştırma cihetine 
gitmiş ve bedelini bankaya bloke etmiştir.  

 Ancak; her ne olursa olsun, mülkiyetin en geç 1964 yılında köy tüzel kişiliğine geçtiği sabit olmasına rağmen 
Anayasa Mahkemesi’nin 38. maddeyi iptal kararı sonrasında açılan davalar sonucu söz konusu yer için İl Özel 
İdaresince yeniden bedel ödenmek zorunda kalınmıştır.

13    Anayasa Mah. 05.09.1962 gün 1962/15 E., 1962/13 K.
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2- Mahkemece, davanın açıldığı tarihteki kıymete  hükmolunmuş  iken  
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nce, 221 Sayılı Kanun ileri sürülerek davanın 
açıldığı tarihteki kıymet yerine fiilî tahsis ve el koyma tarihindeki rayiç bedelin 
ödettirilmesine karar verilmesi icabedeceği gerekçesi ile hükmün bozularak 
dosyanın iade edildiğinden bahisle adı geçen 221 Sayılı Kanun’un, Anayasa’nın 
38. maddesinin istimlâkler için şart koyduğu kamu menfaati kararı alınması ve 
gerçek bedelin peşin verilmiş olması esaslarına sarih bir surette aykırı bulunduğu 
gerekçesi ile Elâzığ 1. Asliye Hukuk Hâkimliği’nin başvurusu üzerine: 

“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın geçici 4 üncü maddesinin 3 üncü 
fıkrasında ve Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri hakkındaki 
22/4/1962 tarihli ve 44 Sayılı Kanun’un geçici 6 ncı maddesinde 27 Mayıs 1960 
tarihinden (Bu tarih dâhil) itibaren 5 Ocak 1961 tarihine kadar (Bu tarih dâhil) kabul 
edilen kanun mahiyetindeki kararlar ve kanunlar aleyhine iptal ve itiraz yollariyle 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurulamıyacağı açıkça belirtilmiş olup 12/1/1961 
tarihinde yayınlanmış olan bahse konu (Âmme hükmî şahısları veya müesseseleri 
tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis edilmiş gayrimenkuller) hakkındaki 
221 sayılı kanunda 5 Ocak 1961 tarihinde kabul edilmiş bulunduğundan bu 
kanunun iptali için hiçbir suretle Anayasa Mahkemesi’ne başvurulması mümkün 
değildir.”“istemin reddine” karar verilmiştir.[14]

3.3.2- 1982 Anayasası Dönemi Kararları
Bu dönemde verilen kararları ikiye ayırmak gerekmektedir.

3.3.2.1 Geçici 15. maddenin son fıkrasına göre verilen kararlar
Geçici 15. maddenin ilk halinin uygulamada olduğu dönemde 17.11.1983 

tarihli aynı mahiyette dört adet Anayasa Mahkemesi Kararı vardır.

“8.11.1983 günlü, 18215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün 
yürürlüğe giren 4.11.1983 günlü, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 
4. Maddesi, “5 Ocak 1961 tarih ve 221 Sayılı Kanun’un kapsamına girmeleri 
nedeniyle kamu tüzel kişileri nedeniyle kamu tüzel kişileri veya kurumları adına 
kamulaştırılmış sayılan taşınmaz  malların  eski  malik, zilyet veya  bunların  
halefleri  tarafından açılmış ve kesin hükme bağlanmamış davalarda sözü edilen 
221 Sayılı Kanun’un hükümleri uygulanır” kuralını içermektedir. 

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 4. maddesinin anlatımı ve 
düzenlenme biçimi göz önünde tutulduğunda bu maddeyle, 221 Sayılı Kanun’un 
kapsamında olmaları nedeniyle kamulaştırılmış sayılan taşınmazların eski malik, 
zilyet veya bunların halefleri tarafından açılmış ve kesin hükme bağlanmamış 
davalarda söz konusu 221 Sayılı Kanun’un hükümleri uygulanır denilmesi, 2942 
Sayılı Kanun’un geçici 4. maddesi kapsamındaki davaların 221 Sayılı Yasa’nın 
hükümlerine tabi tutulduğunun, daha açık bir anlatımla Yasa Koyucunun, 221 
Sayılı Kanun’da yer alan hükümleri kanunun meriyetinden yani 8.11.1983  
gününden önce açılmaları nedeniyle geçici 4. maddesi kapsamına alınan davalar 
yönünden benimseyip yeniden düzenlediğinin kabulü anlamına gelir. Anayasa’nın 
geçici 15. Maddesinin son fıkrası, bu maddede öngörülen dönemde çıkarılan 

 
14    Anayasa Mah. 11.09.1962 gün 1962/37 E., 1962/35 K.     
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kanunların Anayasa’ya aykırılıklarının iddia edilemeyeceği hükmünü 
taşımaktadır. Bu nedenle dosyada mevcut olan eksiklikler üzerinde durulmayarak 
itirazın başvuran mahkemenin yetkisizliği yönünden reddine 17.11.1983 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.[15]

3.3.2.2- Geçici 15. madde değiştirildikten sonra verilen iptal kararı
Geçici 15. maddenin son fıkrasının 03.10.2001 tarih, 4709 sayılı Yasanın 

34. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığı tarihten sonra konu tekrar Anayasa 
Mahkemesi’nin önüne gelmiştir. 

Anayasa Mahkemesi’nce;

İlk incelemede: “Mahkeme’de bakılmakta olan dava, el atmaya razı olarak 
tazminat istemiyle açılmıştır. Davada, gayrimenkulün rayiç bedelinin istenilmesi 
ya da gayrimenkulün bedelini dava gibi istemlere yer verilmemiştir.

221 Sayılı Yasa’nın 3. maddesinin birinci fıkrası ile 4. maddesinin, itiraz 
başvurusunda bulunan Mahkeme’nin bakmakta olduğu  davada uygulanma 
olanağı bulunmadığından, bunlara ilişkin başvurunun Mahkeme’nin yetkisizliği 
nedeniyle REDDİNE,   

221 Sayılı Yasa’nın 3. maddesinin başvuru konusu ikinci fıkrasında 
herhalde gayrimenkule müdahalenin men’i ve tazminat davası dinlenmeyeceği 
belirtilmiştir. İtiraz başvurusunda bulunan Mahkeme’de bakılmakta olan dava, 
tazminat talebiyle ilgili olduğundan, davanın, gayrimenkule müdahalenin men’ini 
kapsamaması nedeniyle, 3. maddenin ikinci fıkrasının esasına ilişkin incelemenin, 
“... tazminat ...” sözcüğü ile sınırlı olarak yapılmasına” 

“İtiraz konusu kuralla, taşınmaz malı kamulaştırılmış sayılan kişiye tazminat 
davası açma hakkı tanınmamaktadır. “Bedel artırımına” dönük olmaması 
kaydıyla açılan tazminat davasının yargı denetiminin engellenmesi, Anayasa’nın 
36. maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğü alanına yapılmış 
açık bir müdahale niteliğindedir, hukuk devleti ilkesi ve hak arama özgürlüğüyle 
bağdaşmaz. 

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 2. ve 36. maddelerine 
aykırıdır. İptali gerekir”   3. maddesinin ikinci  fıkrasında yer alan “... tazminat 
...” sözcüğünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,  
3. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “... tazminat ...” sözcüğünün iptali 
nedeniyle uygulanma olanağı kalmayan fıkradaki  “... ve ...” sözcüğünün de 
2949 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un 29. maddesinin ikinci  fıkrası gereğince İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,” 
karar verilmiştir.[16]

 
15     Anayasa Mah. 17.11.1983 gün 1983/11 E. 1983/12 K.

 Anayasa Mah. 17.11.1983 gün 1982/6  E. 1983/13 K.

 Anayasa Mah. 17.11.1983 gün 1983/7  E. 1983/14 K.

     Anayasa Mah. 17.11.1983 gün 1983/8  E. 1983/15 K.

16     Anayasa Mah. 17.01.2008 gün 2004/25 E., 008/42 K. R.G. 21.02.2008 gün, 26794 sy.
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3.3.2.3- Anayasa Mahkemesi kararının eleştirisi
Bize göre bu karar hukuk mantığına ve hukuk devleti ilkesine aykırıdır. 

Devleti koruma mantığı ile verilmiş ancak; hukuku ve Anayasa’nın koruması 
altında bulunan mülkiyet hakkını ihlal etmiştir. 

221 sayılı Yasa, önce 1961 Anayasası’nın geçici 4. maddesi ve sonrasında 
1982 Anayasası’nın geçici 15. maddesinin koruması ile varlığını sürdürmüştür.

Geçici 15. maddenin son fıkrasının ilgasından sonra ise -maalesef Anayasa 
Mahkemesi’nin hukuku zorlayan iş bu yanlış kararı ile “tazminat” sözcüğü 
(davası) dışında iptal edilmemiştir.   

Ancak; Anayasa Mahkemesi’nin yorumuna göre buradaki “tazminat” ifadesi 
taşınmazın bedeli anlamında değil; bedel artırımına dönük olmamak kaydıyla 
taşınmaza verilen zararın tazmini anlamındadır. 

Bu hali ile kararın pratik bir faydası olmadığı gibi; taşınmazın bedeli için 
açılacak davalarda 2 yıllık hak düşürücü süre çoktan geçtiği gibi; bedel dışında 
açılacak her türlü tazminat davası da 1956 yılından bu yana geçen yarım asırdan 
fazla süre sebebiyle zamanaşımından redde mahkûmdur.

Anayasa Mahkemesi, böyle bir yol izleyeceğine; daha gerçekçi bir yorumla: 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mülkiyet hakkı ile ilgili AİHM kararlarını 
dikkate alarak; yasanın bütününe ilişkin vereceği bir iptal kararı ile hukukun 
önünü açmış olurdu.[17]

3.4- 1982 Anayasası Dönemi
1982 Anayasası döneminde kamulaştırmasız el atma ilk kez 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nda düzenlenmiştir.

3.4.1- 2942 sayılı Yasa Dönemi 
08.11.1983 tarihinde yürürlüğe giren 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı 

Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesi ile kamulaştırmasız el atma halinde 
malik, zilyed veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava 
haklarının 20 yıl geçmekle düşeceği ve bu sürenin taşınmaz mala el koyma 
tarihinden başlayacağı hüküm altına alınmıştır.[18]

Hak düşürücü süre 
Madde 38- Kamulaştırma yapılmış, ancak işlemleri tamamlanmamış veya 

kamulaştırma hiç yapılmamış iken kamu hizmetine ayrılarak veya kamu yararına 
yönelik bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmaz malın malik 

 
17     Anayasa madde 90/son fıkra: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek 
cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda 
milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

18     “Madde tasarısının gerekçesinde; idarelerin zamanında kamulaştırma işlemlerini tekemmül ettirmemesinden 
yararlanmak isteyenlerin bulunduğu, bunların günün şartlarına göre talepte bulundukları, Medeni Kanunun 
638., 639. ve 897. maddeleri dikkate alınarak mülk edinmedeki kazandırıcı zaman aşımı süresinin mülkiyetin 
kaybedilmesinde idarelerin menfaati dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiği, idarelerin yüksek ve mükerrer 
bedel ödemelerine mani olmak ve uygulamadaki aksaklıkları gidermek amacıyla bu maddenin düzenlendiği 
belirtilmiştir.” Bkn. Yar. H.G.K. 25.05.2005 gün 2005/5-288 E., 2005/352 K. karşı oy yazısı- N.BAŞSORGUN 
5.H.D.Üyesi
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zilyed veya mirasçılarının bu taşınmaz mal ile ilgili her türlü dava hakkı yirmi yıl 
geçmekle düşer. Bu süre taşınmaz mala el koyma tarihinden başlar.

3.4.2- 38. madde uygulaması
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu yürürlüğe girdiği 08.11.1983 tarihinden 

itibaren 38. madde hükmü geçmişe etkili bir şekilde uygulanmış ve el koyma 
tarihinden itibaren 20 yıl geçmiş olan taşınmaz maliklerinin yasanın yürürlüğe 
girmesiyle birlikte her türlü dava hakkını kaybettiklerine hükmedilmiştir.

Gerek doktrinde, gerekse Yüksek Mahkemenin bütün içtihatlarında;

- Kamulaştırma Kanunun 38. maddesindeki sürenin “hak düşürücü” süre 
olduğu,

- Sürenin el koyma tarihinden itibaren başlayacağı,
- Hak düşürücü sürenin zamanaşımı gibi kesilen ve yeniden başlayan 

sürelerden olmadığı, 
- Hak düşürücü sürenin geçmesiyle: Hak sahiplerinin her türlü talep haklarının 

sona ereceği, 
- Burada iyiniyet ve suiniyet aranmadığı gibi fasılasız, nizasız zilyetlikte 

söz konusu olmadığı, maddenin ilk cümlesinde taşınmaz malın kamu hizmetine 
ayrılmasını kanun koyucunun, yeterli gördüğü, 

- El konulan taşınmazın özel bir kişiye ait olması ile başka bir kuruma ait 
olması arasında fark bulunmadığı;

tartışmasız kabul edilmiştir.

Yasa’nın yürürlüğe girdiği 08.11.1983 tarihinden iptal kararının yürürlüğe 
girdiği 04.11.2003 tarihine kadar tüm uygulama bu şekilde olmuştur.[19]

Yani; 221 Sayılı Yasa uyarınca kamulaştırılmış sayılan 09.10.1956 tarihine 
kadarki el atmalardan sonra, örneğin; 10.10.1956 tarihinde gerçekleşen bir el 
atma durumunda malikin her türlü dava hakkının 10.10.1976 tarihinde sona erdiği 
kabul edilmiştir.

221 Sayılı Yasa ile 6830 Sayılı Yasa’nın yürürlük tarihi olan 09.10.1956 
tarihinden önce kamulaştırma kanunlarının göz önünde tuttuğu maksatlara fiilen 
tahsis edilen (el atılan) taşınmazların tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılacağı 
düzenlenmiş ve maliklerine yasanın yürürlük tarihi olan 13.01.1961 tarihinden 
itibaren iki yıllık hak düşürücü süre içersinde bedel davası açma hakkı tanınmış 
iken; 2942 Sayılı Yasa ile el atma tarihinden itibaren 20 yıllık süre geçmiş ise 
malikin her türlü dava açma hakkı tamamen ortadan kaldırılmıştır.

 
19    Örneğin; 

     “Sükutu hak süresi, zamanaşımı gibi kesilen ve yeniden başlayan sürelerden olmadığı gibi bu sürenin maddi 
olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin savunmadan bağımsız olarak mahkemece re’sen araştırılması ve dikkate 
alınması gerekir.” (3. H.D. 25.12.1990 t.,   3964 E. 11449 K.) 

  “Burada iyiniyet ve suiniyet aranmadığı gibi, nizasız zilyetlikte söz konusu değildir.” (5. H.D. 23.12.1993 t., 
16231 E.)  

   “Hak düşürücü sürelerin kesilmesi ve tatile uğraması da mümkün değildir. Ecr-i misil davası açılması hak 
düşürücü süreyi kesmez” (5. H.D. 01.07.1997 t.,  8030 E. 10983 K.) 

   “Bu süre hak düşürücü olduğundan kesilmez ve tatile de uğramaz.”(5. H.D. 22.06.1998 t.,8635 E. 10095 K)
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Oysa; “kanunların geriye yürümezliği ilkesi” gereği; 2942 sayılı Yasa da, 
ancak yürürlük tarihi olan 08.11.1983 tarihinden itibaren uygulanabilmeli ve bu 
tarihten itibaren 20 yıl geçmekle hüküm doğurabilmeli idi. 

Kaldı ki; bu madde iptal edildiği tarihe kadar bile 20 yıl yürürlükte 
kalmamıştır.

Bu hususlar; doktrinde ve Yargıtay kararlarında hiç tartışılmamıştır.
Maddedeki “…Bu süre taşınmaz mala el koyma tarihinden başlar.” 

cümlesi tartışmasız kabul edilmiş, ancak; yasanın yürürlük tarihi ve geçmişe etkili 
olarak uygulanıp/uygulanamayacağı dikkate alınmamıştır.[20]

3.4.3- Anayasa Mahkemesi’nin İptal Kararı
1982 Anayasası’nın geçici 15. maddesinin son fıkrası hükmü sebebiyle 2942 

sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesinin Anayasaya aykırılığı iddiası ile 
iptal davası açılamamış, ancak; son fıkranın 03.10.2001 tarih ve 4709 sayılı yasa 
ile iptal edilmesinden sonra itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi önüne gelmesi 
üzerine Anayasa Mahkemesi’nce;

“…Yirmi yıllık hak düşürücü sürenin geçmesiyle taşınmaz malikinin her 
türlü dava açma hakkının engellenmesi ve taşınmazın hiçbir karşılık ödenmeden 
idareye geçmesi, mülkiyet hakkının sınırlanmasını aşan, hakkın özünü zedeleyen 
bir durumdur. itiraz konusu kural, Anayasa’nın 2., 13., 35. ve 46. maddelerine 
aykırıdır.” 

gerekçesi ile; Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesinin iptaline karar 
verilmiştir.[21]

3.4.4- A.Y. Mahkemesi İptal Kararı sonrasında uygulama
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrasında: Yargıtay 5. Hukuk 

Dairesi’nce bir müddet 38. maddeye dayalı tescil davalarının yasal dayanağı 
kalmadığı sebebiyle reddedilmesi gerektiğine hükmedilmiştir.[22]

Ancak; Hukuk Genel Kurulunun bir kararı ile; 38. maddeye dayalı olarak 
mahkemece idare adına verilen tescil kararının, yenilik doğuran ( inşa-î ve 
ihdas-î ) bir hüküm olmayıp, daha önce meydana gelmiş bir hukuki durumu 
tespit edici (beyan-î) bir hüküm olduğu ve Anayasa Mahkemesi Kararlarının 
Geriye Yürümemesi İlkesine dayanarak taşınmaz malikinin mülkiyet hakkının 
sona erdiği kabul edilmiştir.

“Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından önce 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu’nun 38. maddesinde öngörülen yirmi yılık hak düşürücü süre 
geçirildiğinden, davalının mülkiyet hakkı sona ermiş, taşınmaz, artık tesisi yapan 
davacı idarenin mülkiyetine geçmiştir.

Olayda, gerek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 705/2. maddesi, gerekse 
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38.maddesi uyarınca davacı idare

 
20    Biz, 38. maddedeki 20 yıllık sürenin geçmişe şamil olarak uygulandığı ve zaten 20 yıl yürürlükte kalmadığı, 
bu sebeple de uygulamanın yanlış olduğu yönündeki eleştiriyi; Av. Hüseyin Pala’nın yayımlanmamış çalışması 
dışında, hiçbir yerde rastlamadık.
21    Anayasa Mah. 10.04.2003 gün, 2002/112 E., 2003/33 K. R.G. 04.11.2003 gün 25279 sayı.
22    Yar.5.H.D. 06.12.2004 tarih, 2004/9368 E, 11975 K.
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yararına gerçekleşmiş ve tamamlanmış hukuki durum söz konusu olup, bu  
nedenle Anayasa  Mahkemesi’nin iptal kararından etkilenmeyeceği açıktır. 

Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının ilke olarak Resmi Gazetede 
yayımlandıkları tarihten itibaren ve geleceğe dönük olarak hüküm ve sonuç 
doğuracağı unutulmamalıdır. Bu nedenledir ki, Anayasa Mahkemesi’nin iptal 
kararından önce, iptal edilen yasa kuralına dayanılarak, davacı idare yararına 
kazanılmış mülkiyet hakkının Anayasa Mahkemesi kararından etkilenmeyeceği, 
kuşku ve duraksamadan uzaktır. Daha açık anlatımla Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararının, iptal edilen yasa kuralına dayanılarak daha önce davacı yararına 
gerçekleşen kazanılmış hakka etkili olması olanaklı değildir. 

Şu hale göre yirmi yıllık hak düşürücü süre iptal kararından önce dolduğundan; 
Yerel Mahkemece taşınmazın, gerçek hak sahibi durumuna gelen davacı idare 
adına tesciline karar verilmesi ve aynı nedene dayalı direnme kararı usul ve 
yasaya uygundur. Direnme kararı bu nedenle onanmalıdır.”[23]

HGK’nın bu kararı üzerine; diğer başvurular yanında yukarıda anlatılan 
olay sebebiyle tarafımızdan da içtihatların bu yönde birleştirilmesi talebinde 
bulunulmuştur.

Ancak; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun Hak Düşürücü süre başlıklı 
38. maddesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 04.11.2003 tarihinde yürürlüğe 
giren iptal kararı ile birlikte bu tarihten önce idarelerin Kamulaştırmasız el 
koyduğu taşınmaz mallarla ilgili 20 yıllık hak düşürücü sürenin geçirilmiş 
olması halinde  Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği  
ilkesinden  hareketle idare yararına kazanılmış mülkiyet hakkının varlığının kabul 
edilip edilmeyeceği, bu bağlamda idarece taşınmaz maliki aleyhine Anayasa 
Mahkemesi’nin iptal kararından önce iptal edilen yasa kuralına dayanılarak 
açılan tapu iptali ve tescil davasına Anayasa Mahkemesinin iptal kararının etkili 
olup olmayacağı hususunda, Yargıtay 5. ve 18. Hukuk Daireleri ile Hukuk Genel 
Kurulu arasında görüş ayrılığı çıkmış bu nedenle de 15.12.2005 tarihli Başkanlar 
Kurulu kararı ile bu konuda içtihadı birleştirme yoluna gidilmesine karar verilmiştir. 
Ancak Yasama organı tarafından Kamulaştırma Kanunun Anayasa Mahkemesi 
tarafından iptal edilen 38. maddesi ile ilgili olarak meydana gelen yasal boşluğun 
doldurulması amacıyla bir yasa tasarısı hazırlanması girişiminde bulunulmuş, bu 
nedenle de Yargıtay’ın yukarıda belirtilen içtihat aykırılığının giderilmesi amacıyla 
yapacağı toplantı 3 kez ertelenmiştir.[24]

Bizde, müracaatımızın sonucunu takip ederken; hep yasal düzenleme 
yapılacağından toplantıların ertelendiği cevabını aldık.[25]

 
23    Yar. H.G.K. 25.05.2005 gün 2005/5-288 E., 2005/352 K.
24    Kamulaştırmasız El Koyma Davaları ve Yargıtay İçtihatları-Emel KARABAĞ Yar. 5. H.D. Tetkik Hâkimi
25    Meclis Genel Kurulu’nda Trabzon milletvekili Mehmet Akif Hamza ÇEBİ tarafından Yargıtay’ın Yasal düzenleme 
yapılmasını beklediği şu şekilde açıklanmıştır. “Ayrıca, yargıda ortaya çıkan bu görüş farklılığı yine yargının kendi 
sistemi içerisinde giderilebilirdi. Yargıtay karar verme aşamasındaydı ancak Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bu 
yasal düzenleme teşebbüsü doğal olarak Yargıtay tarafından öğrenilince, bu yasal düzenlemeyi bekledi Yargıtay. 
Biz de Plan ve Bütçe Komisyonunda bu tasarıyı görüşürken, birkaç gün sonra Yargıtay karar verecek diye karar 
almadık Komisyonda, Yargıtay karar verirse belki bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmayabilir diye düşündük. Biz 
Yargıtay’ı bekledik, Yargıtay da bizi bekledi. O beklediğimiz oturumda, duruşmada Yargıtay “Mademki Parlamento 
bir yasal düzenlemeye girişiyor, o hâlde bu konuda karar almayalım.” diyerek bunu bekledi” (http://www.tbmm.
gov.tr/develop/owa/tutanak_g_sd.birlesim_baslangic? P4=20693&P5=B&PAGE1=1&PAGE2=125) 
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Ancak, şu kadarını belirtelim ki; Yargıtay’ın kuvvetler ayrılığı ilkesi ve Yargıtay 
Kanunu’nun 45. maddesini göz ardı ederek İçtihadı Birleştirme Kararı için yasal 
düzenleme yapılmasını beklemesi doğru bir yaklaşım olmamıştır. 

Nihayetinde, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 06.10.2010 tarihli kararı 
ile;

“…5999 sayılı yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6. 
Madde ile; “….” Hükmü getirilmiş olup,2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 38. 
Maddesi ile ilgili olan İçtihadı Birleştirme yoluna gidilmesine ilişkin 15.12.2005 
tarih ve 183 sayılı Birinci Başkanlık Kurulu kararının konusu kalmadığından bu 
aşamada içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesine gerek olmadığına” karar 
verilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu’nun anılan kararından sonra bir müddet 5. H.D.’si 
bu karardaki gerekçe ile hak düşürücü süre sebebiyle malikin her türlü dava 
hakkının düştüğü, mülkiyetin idare adına tescil edilmesi gerektiği yönünde 
kararlar[26] vermiş, ancak; daha sonra İçtihadı Birleştirme Kararı sonucuna göre 
karar verilmek üzere dosyaları bekletmeye başlamıştır.

Nihayetinde, 5999 sayılı Yasa’nın 30.06.2010 tarihinde yürürlüğe girmesinin 
hemen sonrasında; bu yasa uyarınca işlem yapılması gerektiği yönünde kararlar 
vermiştir. Bu kararlar, ileride 5999 sayılı Yasa incelenirken açıklanacaktır.

4- FİİLİ EL ATMA İLE İLGİLİ YANLIŞ ANLAŞILAN BİR KARAR
“Dava, kamulaştırmasız elatma iddiasına dayalı bedel istemine ilişkindir. 

Mahkemenin; “Kamulaştırmasız elatma koşullarının kayden ve hukuken 
gerçekleştiği” gerekçesiyle, “davanın kabulüne” dair verdiği karar, Özel Daire’ce 
yukarıda yazılı nedenle bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle 3194 sayılı İmar 
Kanunun 18. maddesine göre uygulamaya tabi tutularak davacılara pay 
tahsis edilen dava konusu imar parseli, imar planında lise alanı olarak 
ayrıldığından; davacıların taşınmazdan bağımsız yararlanma ve başka 
türlü kullanma olanağı kalmadığına göre; mahkemenin, kamulaştırmasız 
elatma koşullarının gerçekleştiği yönündeki direnme kararı yerindedir. 
Ne var ki bozma nedenine göre işin esası Özel Daire’ce incelenmediğinden, davalı 
idare vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için dosya Özel Daire’ye 
gönderilmelidir. SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle yerel mahkemenin 
direnmesi yerinde görüldüğünden, davalı vekilinin esasa ilişkin temyiz itirazlarının 
incelenmesi için dosyanın 5. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 02.02.2005 
gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.”(H.G.K. 02.02.2005 gün,  

2004/5-555 E., 2005/17 K.) 
Hukuk Genel Kurulu kararının yazımından kaynaklandığını düşündüğümüz; 

ilk bakışta Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına aykırı gibi görünen yorumu: 
uygulamada heyecan yaratmış ve içtihadın değiştiği inancıyla birçok davanın 
açılmasına sebep olmuştur. 

 
26    Yar. H.G.K. 25.05.2005 gün 2005/5-288 E., 2005/352 K.
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Oysa, durum böyle değildir ve aşağıda açıklanacağı üzere; Kamulaştırmasız 
el atma davalarında; Yüksek Mahkeme’nin yerleşik uygulaması, HGK’nın 
2010/5/662 E., 651 K. sayılı kararına  kadar hiçbir sapma olmaksızın aynen 
devam etmiştir.

Şöyle ki; 

Kararda yer alan “özellikle 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesine[27] 
göre uygulamaya tabi tutularak davacılara pay tahsis edilen dava konusu 
imar parseli, imar planında lise alanı olarak ayrıldığından” ibaresi, 
konuyu yeterince incelemeyenler ile sözü edilen kararın muhalefet şerhini veya 
dava dosyasını bilmeyenler için yanıltıcı olmuştur.

Kamulaştırmasız el atma kavramı ile ilgili yazılan bir makalede de[28] karar 
yanlış yorumlanmıştır.  

Öncelikle, hemen belirtelim ki; kararın yanlış yorumlanmasının sebebi: 
kararın yazımındaki ifade eksikliğidir.  

Karar okunduğunda ilk akla gelen; Yargıtay’ın kamulaştırmasız el atma 
konusunda yerleşik içtihadından döndüğü ve artık  “imar planında kamu hizmet 
alanı olarak ayrılan taşınmazlar için el atma koşullarının gerçekleştiğini” kabul 
ettiği düşüncesi idi. 

Oysa ki;  

Dava konusu;  Ankara İli, Keçiören İlçesi, Bağlarbaşı Mevkiinde kain 
mülkiyeti şahıslar adına kayıtlı 4201 ada, 15 parsel numaralı taşınmaz; 
imar uygulamasına tabi tutularak; üzerinde Fatih Sultan Mehmet Lisesi’nin 
bulunduğu 16 parsel sayılı taşınmaz ile birleştirilerek 17 parsel numarası ile tek 
parsel haline gelmiştir.

Ortada artık; 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlar olmayıp; 17 parsel sayılı 
tek bir taşınmaz vardır ve bu taşınmaz da söz konusu karardan anlaşıldı gibi 
yalnızca imar planında lise alanı olarak ayrılmış olmakla kalmayıp; üzerinde 
mevcut okul binası ile eğitim ve öğretime devam etmektedir. Yani yalnızca imar 
planında lise alanı olarak ayrılmakla kalmamış, fiili el atma da gerçekleşmiştir.

Yerel Mahkemece, bu oluşa göre davanın kabulüne dair verilen karar; Yargıtay 
5. Hukuk Dairesi’nce ‘‘Davalı idare, davacıların da paydaş olduğu taşımaza fiilen 
el atmadığı gibi üzerinde tesis de yapmadığından kamulaştırmasız el attığından 
bahisle bedelinin tahsiline karar verilmesi, doğru görülmemiştir.’’ gerekçesi 
ile bozulmuş, direnme kararı üzerine; Hukuk Genel Kurulu anılan kararını 
vermiştir.

Söz konusu karar bu oluşa göre doğru ve yerinde bir karardır. Ancak, yazım/
ifade eksikliği sebebiyle yanlış anlamalara yol açmıştır.

 
27    Arazi ve arsa düzenlemesi:
Madde 18 – İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri veya diğer hak sahiplerinin 
muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile, yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle 
birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti 
esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve re’sen tescil işlemlerini yaptırmaya belediyeler yetkilidir. Sözü edilen 
yerler belediye ve mücavir alan dışında ise yukarıda belirtilen yetkiler valilikçe kullanılır. …     
28    Av. Halis YAŞAR, İstanbul Barosu Dergisi Cilt: 84 sayı: 2010/1
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Kararda: “imar planında lise alanı olarak ayrıldığından” ibaresi yerine 
“üzerinde lise binası bulunduğundan” ibaresi yazılmış olsa idi bu yanlış 
anlamaya sebep olmazdı kanaatindeyiz.

Nitekim; Hukuk Genel Kurulu, anılan karardan sonra verdiği kararlarda da 
yerleşik içtihadını aynen devam ettirmiştir.[29]

Kararın tamamı, muhalefet şerhi ile birlikte okunduğunda olay çok net bir 
şekilde anlaşıldığından daha fazla yorum yapmıyoruz. 

Ancak; burada başka bir hukuksal yöntem izlenmesinin mümkün olup-
olmadığının da tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Şöyle ki; karardan anladığımız kadarıyla, taşınmazları lise alanı ile 
birleştirilen taşınmaz malikleri bu duruma itiraz etmemiş ve imar planın iptali 
için dava açmamışlardır. Yine, imar planı değişikliğinden, en geç el atma davası 
sebebiyle haberdar olan Hazine, imar planının eski hale getirilmesini istememiş, 
sonrasında da iptal davası konusu yapmamıştır.

Bize göre, taşınmaz maliklerinin eğer başka bir niyetleri yok idiyse; 
(kamulaştırma yapmayan/yapamayan idareyi imar planı yolu ile bedel ödettirmek 
zorunda bırakmak veya taşınmazlarını, yanındaki kamu hizmet alanı ile tevhit 
ettirerek değerlendirmek gibi)  böyle bir imar planına karşı, idari yargıda iptal 
davası açmak yoluna gitmesi gerekirdi diye düşünüyoruz.

Yine, Hazine’nin okul yeri olarak birleştirilen parsele ihtiyacı yok idiyse; imar 
planına süresi içinde itiraz etmesi veya yeni durumu el atma davası sebebiyle 
öğrenmiş ise; imar planında lise yeri olarak ayrılan parselin tevhitten önceki eski 
haline getirilmesini istemesi, olumsuz cevap verilmesi halinde de iptal davası 
açması gerekirdi. 

Nitekim, benzer bir olayda; vekilliğini yaptığımız idarece imar planının eski 
hale getirilmesi talep edilmiş ve bu talebe olumsuz cevap verilmesi üzerine açılan 
davada İstanbul İdare Mahkemesi’nce iptal kararları[30] [31] verilmiştir. 

Söz konusu olayda kamulaştırmasız el atma sebebiyle verilmiş bulunan 
tazminat kararları da; imar planına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma/
iptal kararı verildiği gerekçesi ile Yargıtay 5. Hukuk Dairesi’nce[32] bozulmuştur.

Bu sebeple; taşınmaz maliklerinin iptal davası açmadıkları hallerde, böyle 
bir olayla karşılaşan idarenin birleştirilen taşınmaza ihtiyacı olmaması halinde; 
öncelikle imar planının eski hale getirilmesini istemesi ve bu talebi yerine 
getirilmediği takdirde de iptal davası açması gerektiğini düşünüyoruz.

 
29 H.G.K. 05.12.2007 gün, 2007/5-933 E., 2007/951 K.
 H.G.K. 07.11.2007 gün, 2007/5-805 E., 2007/826 K.
 H.G.K. 31.10.2007 gün, 2007/5-718 E., 2007/805 K.
 H.G.K. 05.12.2007 gün, 2007/5-933 E., 2007/951 K.
30 İst. 3. İd. Mah. 16.07.2009 gün, 2007/1752 E., 2009/1277 K.
31 İst. 8. İd. Mah. 31.05.2011 gün, 2010/367 E.2011/765 K.
32 Yar. 5. H.D. 16.06.2009 gün, 2009/4208 E., 2009/9316 K. 
 Yar. 5. H.D. 01.03.2010 gün, 2009/17232 E., 2010/2940 K. 
 Yar. 5. H.D. 15.03.2010 gün, 2010/707 E., 2010/4033 K.
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İdarenin, birleştirilen taşınmaza ihtiyacı olması halinde; kamulaştırmasız 
el atma davalarının nispi harç ve nispi vekâlet ücretine,  kamulaştırma (bedel 
tespiti ve tescil) davalarının ise maktu harç ve maktu vekâlet ücretine tabi olması, 
ayrıca kamulaştırma görüşmeleri esnasında, taşınmaz malikleri ile uzlaşma 
ihtimalinin de bulunduğu gözetilerek, kamulaştırma yoluna gitmesinin idare 
açısından daha uygun olacağı kanaatindeyiz.

5- HUKUKİ EL ATMA

Yaşanan bütün bu gelişmelerden sonra, Yargıtay H.G.K. fiili el atma 
hakkındaki yerleşik görüşünü değiştirmiş ve bu konudaki son kararında:

“…uzun yıllar programa alınmayan imar planının fiilen hayata 
geçirilmemesi nedeniyle kamulaştırma ya da takas cihetine gitmeyen 
davalı idarece, pasif ve suskun kalınmak ve işlem tesis edilmemek 
suretiyle taşınmaza müdahale edildiği; bu haliyle idarenin eyleminin, 
mülkiyet hakkının özüne dokunan ve onu ortadan kaldıran bir niteliğe 
sahip bulunan kamulaştırmasız el koyma olgusunun varlığı için yeterli 
bulunduğu…”gerekçesi ile uzun süreli hukuki el atmanın da fiili el atma ile 
aynı sonucu doğurduğunu kabul etmiştir.[33]

Bu kararın gerekçesi oldukça ayrıntılı ve doyurucu olduğu için burada ayrıca 
açıklamaya gerek görülmemiştir.[34]

Şu kadarını belirtelim ki; bu karar Anayasa Mahkemesi’nin 3194 sayılı 
İmar Kanunu’nun 13. maddesi ile ilgili verdiği iptal kararı ile uyumlu ve aynı 
doğrultuda bir karardır.[35]

Hukuk Genel Kurulu kararından sonra Yargıtay Özel (5. Hukuk) Dairesi de 
artık bu yönde kararlar vermeye başlamıştır.[36]

 
33 Yar. H.G.K. 15.12.2010 gün, 2010/5/662 E., 2010/651 K. 
34 Kararın tam metni İstanbul Barosu Dergisi, sayı: 2011/4, s.153-170’de yayımlanmıştır.
35 “3194 sayılı Yasa’nın 13. maddesinin itiraz konusu birinci fıkrasında imar plânlarında, resmi yapı, okul, cami, 
yol, meydan gibi umumi hizmetlere ayrılan yerlerin, imar programına alınıncaya kadar mevcut kullanma şeklinin 
devam edeceği öngörülmüştür. Yasa’nın 10. maddesinde de belediyelerin, imar plânlarının yürürlüğe girmesinden 
en geç 3 ay içinde bu planı uygulamak üzere 5 yıllık imar programlarını hazırlayacakları belirtilmiş, ancak Yasa’da 
bu plânların tümünün hangi süre içinde programa alınarak uygulanacağına ilişkin bir kurala yer verilmemiştir.
 13. maddenin birinci fıkrası uyarınca imar planlarında umumi hizmetlere ayrılan yerlerin mevcut kullanma 
şekillerinin ne kadar devam edeceği konusundaki bu belirsizliğin, kişilerin mülkiyet hakları üzerinde süresi belli 
olmayan bir sınırlamaya neden olduğu açıktır.
 İmar plânlarının uygulamaya geçirilmesindeki kamusal yarar karşısında mülkiyet hakkının sınırlanmasının 
demokratik toplum düzeninin gerekleriyle çelişen bir yönü bulunmamakta ise de, itiraz konusu kuralın neden 
olduğu belirsizliğin kişisel yarar ile kamu yararı arasındaki dengeyi bozarak mülkiyet hakkını kullanılamaz hale 
getirmesi, sınırlamayı aşan hakkın özüne dokunan bir nitelik taşımaktadır.
 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de 23.9.1981 günlü Sporrong ve Lonnroth kararında, kamulaştırma izni ile 
inşaat yasağının uzun bir süre için öngörülmüş olmasının, toplumsal yarar ile bireysel menfaat arasındaki dengeyi 
bozduğu sonucuna varmıştır.
 Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 13. ve 35. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” Anayasa 
Mah. 29.06.2000 gün 1999/33 E., 1999/51 K., R.G. 29.06.2000 gün, 24094 sy.  
36 Yar. 5. H.D. 10.03.2011 gün, 2010/21713 E., 2011/4198 K.  
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6- 38. MADDE İLE İLGİLİ İ.B.K. BAŞVURULARIMIZ

6.1- Ecr-i misil talep ve tahsilinin hak düşürücü süreyi kesmeyeceği 
yönünde içtihatların birleştirilmesi talebimiz üzerine;

Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu’nun 26.06.2003 tarih ve 73 sayılı kararı 
ile:

“Kararların içeriği ve niteliği olayların başkalıklarına göre ilgili daire 
başkanlıkları ile Birinci Başkan Vekilinin (Hukuk bölümü) düşünceleri gözetilerek, 
içtihatları birleştirme yoluna gidilmesine gerek olmadığına” karar verilmiştir.

Ancak; “Kararların içeriği ve niteliği, olayların başkalıkları” ve “ilgili daire 
başkanlıkları ile birinci başkan vekilinin düşünceleri” nin ne olduğu karardan 
belli değildir.

6.2- 38. Madde ile ilgili Anayasa Mahkemesi İptal Kararının geriye 
yürümeyeceği yönünde içtihadın birleştirilmesi talebimiz üzerine;

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 06.10.2010 tarihli kararı ile:

“…5999 sayılı yasa ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa eklenen Geçici 6. 
Madde ile; “….” Hükmü getirilmiş olup,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38. 
Maddesi ile ilgili olan İçtihadı Birleştirme yoluna gidilmesine ilişkin 15.12.2005 
tarih ve 183 sayılı Birinci Başkanlık Kurulu kararının konusu kalmadığından bu 
aşamada içtihatların birleştirilmesi yoluna gidilmesine gerek olmadığına” karar 
verilmiştir. 

Talebimizin evrensel hukuka ve bu yazıda savunduğumuz görüşlere uygun 
olup-olmadığı bir yana; içtihatların birleştirilmesi için Başbakanlığın yasa 
tasarısı hazırlığının ve Yasa Koyucunun düzenleme yapmasının beklenmesinin; 
Anayasa’nın 138. maddesindeki “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; 
genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” hükmüne uygun olup/
olmadığının takdirini okuyucuların dikkatine sunuyoruz.

7- 5999 SAYILI YASA

1982 Anayasası döneminde kamulaştırmasız el atma ile ilgili ikinci düzenleme 
Kamulaştırma Kanunu’na geçici 6. maddenin eklenmesine ilişkin; 30 Haziran 
2010 tarihinde yürürlüğe giren, 18 Haziran 2010 tarih ve 5999 sayılı Yasa ile 
yapılmıştır.[37]

Bu yasa; Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesinin iptali sonrasında ortaya 
çıkan içtihat aykırılığının giderilerek, 04.11.1983 tarihinden önce taşınmazlarına 
kamulaştırmasız el konulanların hak ve durumlarını düzenlenmek, uzlaşma 
yoluna gidilerek tazminat ödenmesi esası getirilmek suretiyle de özellikle 
muhtemel davalar sebebiyle mahkemelerin iş yükünün ve ayrıca bu konudaki 
ihtilaflardan dolayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılması muhtemel
  

37 Resmi Gazete: 30 Haziran 2010 - Sayı: 27627

90 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



müracaatların azaltılmasını temin etmek[38] amacıyla hazırlanmıştır.[39]

7.1- 5999 sayılı Yasa’nın getirdiği düzenlemeler
5999 Sayılı Yasa ile;
1. 09.10.1956 - 04.11.1983 tarihleri arasında taşınmazına fiilen el atılmış olan 

maliklerin dava açmadan önce idare ile uzlaşma yoluna gitmelerinin gerektiği,
2. Taşınmazın, el koyma tarihindeki nitelikleri esas alınarak, malikin uzlaşma 

için müracaat ettiği tarihteki tahmini değerinin tespit edileceği,
3. Müracaat tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde malikin uzlaşmaya 

davet edileceği,
4. Uzlaşmanın nakdi ödeme, trampa, sınırlı ayni hak veya imar hakkı 

kullandırılması suretiyle yapılabileceği,
5. Uzlaşma görüşmelerinin davete icabet tarihinden itibaren en geç altı ay 

içerisinde sonuçlandırılacağı,
6. Uzlaşma bedelinin taksitli olarak da ödenebileceği,
7. Taksitli ödemelerde ayrıca kanuni faiz ödeneceği,
8. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde malik tarafından üç ay içerisinde sadece 

tazminat davası açılabileceği,
9. Dava açılması halinde taşınmazın müracaat tarihindeki değerine (el koyma 

tarihindeki nitelikleri esas alınarak) hükmedileceği,
10. Bu madde uyarınca yapılacak ödemelerde kullanılmak üzere İdarelerin 

bütçelerine sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden yüzde iki pay 
ayrılacağı,

11. Kesinleşen ödemelerin ödeneği aşması halinde ödemelerin yıllara sari 
şekilde garameten ve taksitle yapılacağı,

12. Bu maddenin tazminata ilişkin hükümlerinden; vuku bulduğu tarih 
itibarı ile bu maddenin kapsamında olan el koymalardan dolayı açtıkları 
tazminat davaları hak düşürücü süre sebebiyle reddedilmiş bulunanların da 
yararlanacağı,

13. Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan el 
koymalardan dolayı bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce tazminat davası 
açmış olanların uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini üç ay içerisinde 
mahkemeye veya idareye verecekleri dilekçeler ile bildirebilecekleri. Uzlaşma 
yoluna gidilir ise uzlaşma görüşmelerinin sonucuna kadar davanın bekletileceği, 
uzlaşılamaması halinde davaya devam edileceği,

14. Bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatların tahsili sebebiyle 
idarelerin mal, hak ve alacaklarının haczedilemeyeceği;

hususlarında düzenleme yapılmıştır.
  
38 5999 Sayılı Yasa ile taşınmazına kamulaştırmasız el atılan ve hak düşürücü süre sebebiyle tazminat alamayan 
maliklere dava hakkı verilmesi; ne yazık ki iç hukukumuzdaki gelişmelerden çok; AHİM kararları ile Ülkemizin 
tazminata mahkûm edilmek ve yüksek bedeller ödemek zorunda kalması sonucu olmuştur. Bu da bize Fuat 
Paşa’nın ünlü sözünü anımsatmıştır.“Bir devlette iki kuvvet olur. Biri yukarıdan, biri aşağıdan gelir. Bizim 
memlekette yukarıdan gelen kuvvet, cümlemizi eziyor. Aşağıdan ise, bir kuvvet hasıl etmeye imkân yoktur. Bunun 
için pabuççu muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvetler de sefaretlerdir.’’
39 Genel gerekçe: http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss475.
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7.2- 5999 Sayılı Yasa’nın eleştirisi

5999 Sayılı Yasa’da yapılan yanlışlıklar bize göre müstakil bir yazının 
konusunu oluşturacak kadar fazladır. Burada bazılarını belirtmek gerekir ise:

7.2.1- Genel olarak

7.2.1.1- Yasa Koyucu, Yargıtay’ın yetki ve görevine müdahale etmiştir.

Yargıtay Kanunu’na göre içtihat aykırılıklarını gidermek; konusuna göre 
Hukuk/Ceza Genel Kurulu veya Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun görevidir.

5999 Sayılı Yasa: genel gerekçesinde ve 1. madde gerekçesinde açıkça yazılı 
olduğu üzere; (Kamulaştırma Kanununun 38. maddesinin iptaline dair Anayasa 
Mahkemesi Kararının gerekçeleri ve maddenin iptal edilmesinden sonra “yirmi yıllık 
dava açma süresini geçirmiş olanların artık kamulaştırmasız elkoyma sebebiyle 
dava açamayacağı” ve “hiçbir süreye tabi olmaksızın dava açılabileceği” yönünde 
doğan ve birbirinin tamamen zıddı olan içtihat farklılığı nedeniyle düzenleme 
yapılması ihtiyacı doğmuştur.) içtihat aykırılığını gidermek için çıkartılmıştır.

Ancak, içtihat aykırılığını gidermek; Yasa Koyucunun görevi değildir.[40]

Anayasa’nın, “Mahkemelerin Bağımsızlığı” başlıklı 138. maddesi:
 “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 

olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler. 

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında 
mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye 
ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin 
kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir 
beyanda bulunulamaz. 

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak 
zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez 
ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmünü amirdir.

Ancak Yüksek Mahkeme yargıçları “Anayasa’ya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanî kanaatlerine göre” sorunu çözmekle yükümlü olmasına rağmen, 
Hukuk Genel Kurulu, içtihat aykırılığını gidermek için yapacağı toplantıyı üç kez 
ertelemiş ve 5999 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden sonra Birinci Başkanlık 
Kurulunca: “……30.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı Yasa ile 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen Geçici 6. Madde ile;“Kamulaştırma 
işlemleri tamamlanmamış veya kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 
9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında fiilen kamu hizmetine ayrılan 
  
40 5999 Sayılı Kanun Anayasa ve Adalet Komisyonlarında görüşülmemiştir. Plan ve Bütçe Komisyonunda 
yapılan görüşmelerde ise; “Konu ile alakalı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun da yakın bir zaman içinde içtihadı 
birleştirme kararı vereceği, söz konusu içtihadın da değerlendirilmesi suretiyle yasal düzenleme yapılmasının daha 
sağlıklı olacağı, bu anlamda, yasal düzenleme yapılmadan önce kararın açıklanmasının beklenmesi gerektiği..” 
dile getirilmiştir.  Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu: 15.02.2010 tarih, Esas No: 1/773, Karar No: 12 ( http://www.
tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss475.pdf)
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veya kamu yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan 
taşınmazlara veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis 
etmek suretiyle malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle, malik 
tarafından ilgili idareden tazminat talebinde bulunulabileceği” hükmü getirilmiş 
olup; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun3 8 maddesi ile ilgili olan İçtihadı 
Birleştirme yoluna gidilmesine ilişkin 15.12.2005 tarih ve 183 sayılı Birinci 
Başkanlık Kurulu kararının konusu kalmadığından bu aşamada içtihatların 
birleştirilmesi yoluna gidilmesine gerek olmadığına 06.10.2010 tarihinde oy 
birliğiyle karar” verilmiştir.

Oysa; yapılması gereken bu konudaki  yasal  düzenlemeyi  beklemeden, 
hukuka uygun çözüm üretmek ve içtihatların evrensel hukuk ilkeleri 
doğrultusunda birleştirilmesi idi. (1956 tarihli kararlarda olduğu gibi) 

Yargıtay’ın, yasal düzenlemeyi beklemeden vereceği bir İçtihadı Birleştirme 
Kararında, diğer tespitler yanında şöyle bir cümle yazılabilirdi; “38. madde 
yürürlüğe girdiği tarihten, iptal edildiği tarihe kadar 20 yıl süre ile yürürlükte 
kalmadığından, taşınmaz malikinin mülkiyete dayalı dava açma hakkının devam 
etmekte olduğunun kabulü gerekmektedir.”

Gerisi, uygulamada yargı kararları ile çözülebilecek ayrıntı idi.

Ancak; bu ayrıntı içerisinde İdarelerin 221 sayılı Yasa veya 2942 sayılı 
Yasa’nın 38. maddesine dayalı olarak açmış bulundukları tescil davaları 
sonucunda taşınmazın mülkiyetini iktisap etmiş olduğu durumlar vardır ki; bu 
ayrı bir sorun olup; asıl bu sorunun, kesin hüküm engelini ortadan kaldırmak 
için yasal düzenleme ile aşılması gerekirdi.

Oysa; 5999 ve 6111 sayılı yasalarda bu konuda her hangi bir hüküm 
yoktur.

Yani; idareye karşı tazminat davası açmamış bulunan ve idarenin açtığı 
tescil davası ile taşınmaz mülkiyetini kaybetmiş bulunan malik, bu el koymaya 
rıza göstermiş mi sayılacaktır? Yoksa, 5999 sayılı Yasa’nın tanıdığı imkân, kıyas 
yoluyla uygulanıp, onun da kesin hüküm engeli ile karşılaşmaksızın tazminat 
almasına imkân tanınacak mıdır?

Yapılan düzenlemede “Bu maddenin tazminata ilişkin hükümleri, vuku 
bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el 
koymadan dolayı açtıkları tazminat davası süre bakımından dava hakkının 
düştüğü gerekçesiyle reddedilmiş olanlar (  ) hakkında da uygulanır” hükmüne ( ) 
işaretli yere “ ile hak düşürücü süre sebebiyle idare adına tescil edilmiş bulunan 
taşınmazların eski malikleri”şeklinde bir cümle eklenmesiyle bu sorun ortadan 
kaldırılabilir idi.

Bu konudaki sorunun çözümü; yine, Yargıtay’ın uygulamasına kalmış ve 
Yargıtay tarafından da malik lehine çözülmüştür.

“Bu maddenin tazminata ilişkin hükümleri, vuku bulduğu tarih itibarı ile bu 
maddenin kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı açtıkları 
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tazminat davası süre bakımından dava hakkının düştüğü gerekçesiyle reddedilmiş 
olanlar hakkında da uygulanır” hükmü uyarınca da taşınmazın idare adına 
tescil edilmiş olması da, sonuca etkili olmadığından, bu düzenleme 
doğrultusunda işlem yapılarak sonucuna göre; karar verilmek üzere…hükmün…
BOZULMASINA…” karar verilmiştir.[41]

Hatta 5. H.D., kesinleşmiş tescil kararına karşı; yargılamanın yenilenmesi 
talebiyle, idare adına oluşan tapu kaydının iptali ve eski maliki adına tescili 
istemine ilişkin davada: 

- Önce, yerel mahkemece davanın reddine dair verilen kararı; 38. madde 
Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği ve yerel mahkeme kararının dayanağı 
kalmadığı gerekçesi ile bozmuş,

- Bozmaya uyularak davanın kabulüne dair verilen kararı; bu kez idarenin 
temyizi üzerine H.G.K.’nun 25.05.2005 tarih, 2005/288 E., 2005/352 K. sayılı 
kararı uyarınca Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye yürümeyeceği 
ilkesi gözetilerek yargılamanın yenilenmesi isteminin reddine karar verilmek 
üzere; yine bozmuş,

- Davacının karar düzeltme talebi üzerine de; bu arada 5999 sayılı Yasa 
yürürlüğe girdiğinden Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesine dayalı olarak 
tapu iptal ve tescil davası hakkı kalmadığı gerekçesi ile bozma kararının 
kaldırılmasına karar vermiştir.[42]

7.2.1.2- Uzlaşma yoluna gidilmesi dava ön şartı olarak düzenlenmiştir.

5999 Sayılı Kanun ile ikili bir düzenleme getirilmiştir.

Yeni dava açacaklar için öncelikle uzlaşma yoluna başvurulması zorunlu 
tutulmuştur. 

Yasa’nın yürürlük tarihinden önce dava açmış olanların ise; isteğe bağlı olarak 
3 ay içerisinde uzlaşma başvurusunda bulunabilecekleri düzenlenmiştir. 

5999 Sayılı Yasa’nın madde gerekçesinde de açıkça yazılı olduğu üzere; 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak davalarda öncelikle 
uzlaşma yoluna gidilmesi dava ön şartıdır.

Bu husus madde gerekçesinde: “Yargı yoluna gitmeyi mümkün olduğunca 
azaltabilmek maksadıyla, 4/11/1983 yılından evvel kamulaştırmasız 
elkonulan taşınmazlar sebebiyle tazmin talebinde bulunulacak ise 
öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesinin şart olduğu hususu birinci fıkrada 
hükme bağlanmıştır. Bu hükme göre, uzlaşma yoluna başvurulmaksızın 
dava açılamayacaktır.” şeklinde açıkça belirtilmiştir.

Uzlaşmanın dava ön şartı olduğuna dair tespit edebildiğimiz kadarı ile henüz 
bir Yargıtay uygulaması olmamış ise de, yerel mahkemelerce bu yönde emsal
  
42 Yar. 5. H.D. 13.07.2010 gün, 2005/13958 E., 2010/14376 K. 
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kararlar verilmiştir.[43]

7.2.1.3- Uzlaşılamama halinde dava açma süresi kısıtlanmıştır. 
Malikin uzlaşma için idareye müracaat etmesinden sonra öngörülen 

süre içerisinde uzlaşılamaması halinde, dava açması için üç aylık süre 
öngörülmüştür.

Uzlaşma olmaması halinde malike dava açmak için üç aylık süre 
verilmesinin (bu sürenin, hak düşürücü süre olarak düzenlenmiş  olduğu  
değerlendirilmektedir.) 221 Sayılı Yasa’nın ruhunu taşıdığını ve yasa’nın 
düzenleniş amacına aykırı olduğunu düşünüyoruz.

5999 Sayılı Yasa’da iki yerde üç aylık süre öngörülmüştür. 

Bunlardan birincisi altıncı fıkrada: “İdare ve malik arasında uzlaşma 
sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği veya ikinci 
fıkradaki sürenin uzlaşmaya davet olmaksızın sona erdiği tarihten itibaren üç ay 
içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir.” hükmüdür.

Uzlaşmaya müracaat etme hakkı belli bir süre ile kısıtlanmamış iken 
uzlaşma olmaması halinde dava hakkı (uzlaşmazlık tutanağının tanzim edildiği 
veya uzlaşma için müracaattan itibaren altı aylık uzlaşmaya davet süresinin 
sona erdiği tarihten itibaren ) üç aylık süre ile kısıtlanmıştır.

Peki! üç ay içerisinde dava açılmaz ise ne olacak? bu belli değil.

Yasa Tasarısında böyle bir süre kısıtlaması olmadığı halde, bu hüküm Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda tasarıya eklenmiş ve bu haliyle yasalaşmıştır.

Bu hükümle ilgili henüz bir içtihada rastlamadık. Ancak; düzenleme 
biçimi 221 Sayılı Yasa’daki düzenlemeyle paralel olduğu için; hak düşürücü 
süre olarak yorumlanması kuvvetle muhtemeldir.  

İkincisi ise; dokuzuncu fıkrada ki; “Vuku bulduğu tarih itibarı ile bu maddenin 
kapsamında olan kamulaştırmasız el koymadan dolayı bu maddenin yürürlüğe 
girmesinden önce tazmin talebiyle dava açmış olanlar; bu madde hükümlerine 
göre uzlaşma yoluna gitmeyi isteyip istemediklerini bu maddenin yürürlüğe
  
43 “Bu hüküm dava şartıdır. Davacılar vekili dava açmadan önce davalı belediyelere bu yönde bir müracaatta 
bulunmadığından, bu durumda dava açmak şartı gerçekleşmediğinden, anılan bu nedenle davanın reddine karar 
verilmesi gerekeceği” Üsküdar 1. As. Hukuk Mah. 10.03.2011 t., 2010/454 E., 2011/60 K.
“Dava tarihi dikkate alındığında, davanın 6111 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten sonra açıldığı açık 
olduğundan, davacı tarafın öncelikli olarak 6111 sayılı Kanun’un Geçici 2. Maddesinin yollamasıyla 2942 sayılı 
Kanun’un Geçici 6. Maddesi doğrultusunda davalı idarelere uzlaşma başvurusunda bulunması, uzlaşma 
sağlanamaması halinde iş bu davayı açması gerekir. Bu husus dava şartı mahiyetindedir.” İzmir 8. As. Hukuk 
Mah. 24.05.2011 t., 2011/181 E., 2011/207 K.
“5999 sayılı yasa ile 2942 sayılı kamulaştırma kanununa eklenen geçici 6. maddeye göre kamulaştırmasız el 
atma nedeni ile tazminat talebinde bulunulması için öncelikle idareye başvurarak uzlaşma talebinde bulunulması 
ve bu yasadaki yöntem takip edilerek sonucuna göre tazminat davası açılması gerekir, ancak davacı idarece bu 
usule riayet edilmeden davanın açıldığı anlaşılmakla dava şartının yokluğu neni ile davanın reddine karar vermek 
gerekmiştir.” Bakırköy 9. As. Huk. Mah. 28.07.2011 t., 2011/149 E., 2011/302 K.
“ Bu yasanın yürürlüğe girmesinden önce açılmış davalarda, yargılama sırasında tarafların uzlaşma yoluna 
gitmeyeceklerini belirtmelerinin yeterli olduğu Yüksek Yargıtay’ca kabul edilmekle birlikte 6111 sayılı Yasanın 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılan davlarda yasanın “öncelikle uzlaşma yoluna gidilmesi esastır.” şeklindeki 
düzenlemesinin davanın ön şartı olarak değerlendirilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılmış, dava şartı yokluğu 
nedeniyle davacının davasının reddi yönünde hüküm kurulmuştur.” Bakırköy 1. As. Huk. Mah. 29.09.2011 t., 
2011/152 E., 2011/237 K.
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girmesinden itibaren üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile 
bildirebilirler. Uzlaşma talebi üzerine, uzlaşma görüşmelerinin neticesine kadar 
dava bekletilir; uzlaşılamaması halinde, uzlaşmazlık tutanağının mahkemeye 
sunulmasından sonra davaya devam edilir” hükmüdür. Buradaki süre taşınmaz 
maliklerine tanınmış bir haktır. Bu süre içerisinde uzlaşmaya başvurmak ihtiyari 
bir hak olup; hak düşürücü süre değildir.

Maddenin iki yerindeki üçer aylık sürelerin kafa karıştıracağını, bunun 
giderilmesinin Yargıtay kararları ile mümkün olacağını düşünüyoruz. 

Ancak, biz iki yerdeki üç aylık süre ile ilgili tereddüdün giderilmesini 
beklerken; incelediğimiz kararlardan gördüğümüz kadarı ile Yüksek Mahkeme, 
9. fıkra (yasanın yürürlüğünden önce dava açmış bulunanlar) ile ilgili farklı 
kararlar vermiştir. 

H.G.K. yasanın yürürlüğünden önce açılmış bulunan davada vermiş olduğu 
bir kararında, bize göre gidiş itibariyle doğru ancak; vardığı sonuç itibariyle yanlış 
bir hükümle: “…davacı vekilinin 5999 Sayılı Kanun’da (dokuzuncu fıkradaki)* 
öngörülen üç aylık sürede ibraz ettiği 10.08.2010 havale tarihli uzlaşmazlık 
dilekçesi de göz önünde tutularak……geçici 6. Madde hükümleri uyarınca 
işlem yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir.”[44] diyerek kafaları 
karıştıracak yanlış bir karara imza atmıştır.

Mademki; malik uzlaşmazlık dilekçesi vermiştir, o halde yapılacak olan 
davaya kaldığı yerden devam etmekten ibarettir.

5.H.D.’si ise; “taraflar arasında uzlaşma olmayacağı anlaşıldığından….işin 
esasının incelenmesinden….hükmün onanmasına” şeklinde kararlar vererek 9. 
fıkrayı istikrarlı bir şekilde doğru yorumlamıştır.[45]

Yine; 5. H.D. tapu malikleri bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay 
içinde uzlaşmak için ilgili idareye veya mahkemeye başvuruda bulunabilecekleri 
gibi, hiç başvuruda bulunmayıp davanın kaldığı yerden devamını da talep 
edebilirler. 3 aylık süre, taşınmaz maliklerine uzlaşma için tanınmış bir hak olup, 
hak düşürücü süre değildir.”[46] şeklinde doğru bir karar ile 9. fıkrada uzlaşma 
talebinin ihtiyari olduğu ve üç aylık sürenin de hak düşürücü süre olmadığı 
vurgulanmıştır.

7.2.1.4- Dava açma hakkını “tazminatla” sınırlandırmıştır.
Uzlaşmazlık halinde yalnızca bedel davası açılabilmesi yönündeki düzenleme;  

221 sayılı Yasa’nın devamı niteliğinde bir düzenlemedir. 
İdarelerin her zaman kamulaştırma yoluna gitme imkânı var iken böyle bir 

düzenlemeye gerek olmadığı kanaatindeyiz.
Çünkü; 221 sayılı Yasa’da, el atılan taşınmazlar kamulaştırılmış sayılmış ve 

bu sebeple de yalnızca bedel davası açılabileceği düzenlenmiştir.  
  
* Yazarın Notu
44 Yar. H.G.K. 27.10.2010 T., 2007/5-11 E., 2010/541 K.   
45 Yar. 5. H.D. 09.03.2011 T., 2010/20289 E., 2011/4093 K.
 Yar. 5. H.D. 09.03.2011 T., 2010/20290 E., 2011/4092 K.
 Yar. 5. H.D. 25.04.2011 T., 2010/21843 E., 2011/7199 K.
46 Yar. 5. H.D. 07.04.2011 T., 2011/2462 E., 2011/6219 K.
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5999 Sayılı Yasa’da ise; el atılan taşınmazın kamulaştırılmış sayılacağı 
düzenlenmemiş olmasına rağmen; yasanın kapsadığı dönemde taşınmazlarına 
el atılanlara yalnızca taşınmaz bedelini talep için açma hakkı tanınmıştır. 

Her iki yasada da; men-i müdahale ve ecr-i misil veya başka bir sebeple 
tazminat davası açma hakkı ortadan kaldırılmıştır.

Hatta; 5999 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış bulunan 
davalarda verilmiş bulunan men-i müdahale ve ecr-i misil kararları Yargıtay 
tarafından: davacıya yeni duruma göre talebini açıklattırması gerekçesiyle 
bozulmuştur.

“… hak sahiplerine idare ile uzlaşma ve uzlaşılamaması halinde salt tazminat 
davası açma hakkı tanınmış olup; somut olayda olduğu gibi taşınmaz mal sahibinin 
kamulaştırmasız el atmanın önlenmesi ve kal davası açma imkanı kalmamıştır. 

Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, davacı tarafa yeni yasal düzenleme 
doğrultusunda tazminat isteminde bulunup bulunmadığına dair talebinin 
açıklattırılması; tazminat isteminde bulunması halinde …… geçici 6. Madde 
uyarınca işlem yapılarak sonucuna göre karar verilmesi; aksi takdirde el atmanın 
önlenmesi ve kal istemiyle açılmış bulunan davanın reddi cihetine gidilmesi 
gerekir.”[47]

16.05.1956 gün ve 1956/1-6 sayılı  Yargıtay  İçtihadı  Birleştirme  kararı 
uyarınca, taşınmazına el konulan kişi, elatmanın  önlenmesi davası açabileceği 
gibi, dilerse kamulaştırmasız elatılan taşınmaz bedelinin tahsili davası açabilir 
ise de; 30.06.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5999 sayılı yasa ile 2942 sayılı 
Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 6. madde uyarınca ….malik tarafından 
sadece tazminat davası açılabilir hükmü karşısında, davacıya talebi  açıklattırılmak 
suretiyle yeni düzenleme doğrultusunda işlem yapılarak sonucuna göre karar 
verilmek üzere hükmün bozulmasına...karar verildi.”[48]

Burada akla gelen başka bir soru ise şudur; peki kesinleşmiş bulunan men-i 
müdahale ve ecr-i misil kararları ne olacaktır?

Yasada bu konu da her hangi bir düzenleme yoktur. Ancak; Yüksek 
Mahkemenin bu yaklaşımı ile, bu kararların da infazı artık mümkün olmasa 
gerekir.

Bu durumda; 221 Sayılı Yasa’nın yaklaşımı ile taşınmazlar el atıldığı tarihte 
kamulaştırılmış sayılacak, taşınmaz bedeli dışındaki dava hakları ortadan 
kaldırılmış bulunduğundan da taşınmazın bedelini tahsil için uzlaşma, uzlaşma 
olmaz ise dava yoluna gitmek zorunda kalınacaktır. Ya da idare kendiliğinden 
kamulaştırma işlemlerine başlayacaktır.

7.2.1.5- Uzlaşma yoluna gitmek istemeyenler gibi uzlaşmak isteyenler 
de mağdur olabilecektir.

Düzenlemeyle; uzlaşma yoluna gitmek isteyenin parasını hemen alma 
imkânının olduğu, mahkemeye gidenin ise hakkının sürüncemede kalacağı dile

 
47 Yar. H.G.K. 27.10.2010 T., 2007/5-18 E., 2010/542 K.
48 Yar. 5. H.D. 14.07.2010 gün 2009/18271 E., 2010/14550 K.
 Yar. 5. H.D. 15.07.2010 gün 2008/2713 E., 2010/14786 K.
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getiriliyor ise de;

5999 Sayılı Yasa, gerek taşınmaz bedelinin taksitle  ve  bütçe  
imkânları  dâhilinde ödenmesi, gerekse haczedilemezlik yönünden getirdiği 
düzenlemelerle adeta zorunlu veya ihtiyari uzlaşma yoluna gitmek isteyeni de 
cezalandırmaktadır. 

Oysa; bu Yasa’nın yürürlüğe girdiği tarihten önce dava açmış olup uzlaşma 
yoluna gitmek istemeyenler için, kanaatimizce böyle bir kısıtlama söz konusu 
olmaması gerekirdi. 

Bize göre; bu durumda olanların, tazminatlarını söz konusu kısıtlamalara 
tabi olmadan defaten ve haczen alabilmeleri gerekir ise de; uygulama hiç de 
böyle gelişeceğe benzememektedir. 

Diğer taraftan hiç dava açmamış veya uzlaşma için idareye başvurmamış 
olanların; idarenin kamulaştırma yoluna gitmesi halinde gerek uzlaşma gerekse 
uzlaşmazlık halinde idarenin bedel tespiti ve tescil davası açması durumunda 
taşınmaz bedelini peşin olarak almaları söz konusudur. 

Maddenin son fıkrasında yer alan “Bu madde uyarınca ödenecek 
olan tazminatların tahsili sebebiyle idarelerin mal, hak ve alacaklarının 
haczedilemeyeceği” hükmü; madde metnine Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 
eklenmiştir. 

Bu hüküm, Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olup; mal sahiplerini idarenin 
teklif ettiği bedelden uzlaşmaya zorlar mahiyettedir. 

Ayrıca; uygulamada yanlış anlamalara sebep olabilecek niteliktedir. 

Nitekim; madde bu anlamda ilk meyvelerini vermiş ve yasanın yürürlük 
tarihinden önce kesinleşmiş ve icra takibine konu olmuş alacaklarda dahi bazı 
icra mahkemeleri, idarenin haczedilemezlik şikayetini kabul etmiştir.[49]

Biz, bu konuda henüz bir Yargıtay kararına rastlamadık. 

Ancak, Yasa Koyucunun bu düzenlemesi karşısında; mademki haczedilemezlik 
düzenlemesi getirildi, bari icra takibi de yapılamaz şeklinde düzenleme yapılsa 
idi! diye düşüncemizi/eleştirimizi dile getirirken; benzer bir düzenleme ile ilgili 
emsal bir karara rastlamış bulunuyoruz.

Şöyle ki; 5502 sayılı SGK Kanunu’nun 35/3 maddesinde yazılı “Kurumun 
taşınır ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları 
haczedilemez, hakkında 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun haciz ve iflas 
hükümleri uygulanmaz.” hükmüne istinaden “Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine 
İ.İ.K. hükümlerine göre icra takibi yapılamayacağından …. takibin iptaline”  dair 
yerel mahkemece verilen kararın[50] usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile 
Yüksek Mahkemece, onanmasına karar verilmiştir.[51]

 
49 Büyükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesi 21.07.2011 t., 2011/1040 E., 2011/551 K. 
 Büyükçekmece 2. İcra Hukuk Mahkemesi 26.07.2011 t., 2011/1046 E., 2011/556 K.
50 Antalya 4. İcra Hukuk Mahkemesi 22.01.2010 t., 2010/49 E., 2011/57 K.
51 Yar. 12. H.D. 05.10.2010 t., 2010/9610 E., 2010/22152 K.
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7.2.1.6- Ödeme şekli Anayasaya ve Kamulaştırma Kanunu’nun genel 
sistematiğine aykırıdır.

Anayasa;

Madde 46- (Değişik: 3/10/2001-4709/18 md.) Devlet ve kamu tüzelkişileri; 
kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, 
özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla 
gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar 
kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırma bedeli ile kesin hükme bağlanan artırım bedeli nakden 
ve peşin olarak ödenir. Ancak, tarım reformunun uygulanması, büyük enerji 
ve sulama projeleri ile iskân projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların 
yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla kamulaştırılan toprakların 
bedellerinin ödenme şekli kanunla gösterilir. Kanunun taksitle ödemeyi 
öngörebileceği bu hallerde, taksitlendirme süresi beş yılı aşamaz; bu takdirde 
taksitler eşit olarak ödenir.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye 
ait olanlarının bedeli, her halde peşin ödenir.

İkinci  fıkrada  öngörülen  taksitlendirmelerde  ve  herhangi  bir  sebeple 
ödenmemiş kamulaştırma bedellerinde kamu alacakları için öngörülen en 
yüksek faiz uygulanır.[52]

Kamulaştırma Kanunu;

Madde 3- İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu 
hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz malları, 
kaynakları ve irtifak haklarını; bedellerini nakden ve peşin olarak veya 
aşağıda belirtilen hallerde eşit taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma 
yapabilirler.

Bakanlar Kurulu’nca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan 
projelerinin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması 
ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda, bir gerçek veya özel hukuk 
tüzelkişisine ödenecek kamulaştırma bedelinin o yıl Genel Bütçe Kanununda 
gösterilen miktarı, nakden ve peşin olarak ödenir. Bu miktar, kamulaştırma 
bedelinin altıda birinden az olamaz. Bu miktarın üstünde olan kamulaştırma 
bedelleri, peşin ödeme miktarından az olmamak ve en fazla beş yıl içinde 
faiziyle birlikte ödenmek üzere eşit taksitlere bağlanır. Taksitlere, peşin ödeme 
gününü takip eden günden itibaren, Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz 
haddi uygulanır.

Kamulaştırılan topraktan, o toprağı doğrudan doğruya işleten küçük çiftçiye 
ait olanların bedeli, her halde peşin ödenir.

(Ek fıkra: 24/04/2001 - 4650/1. md.) İdarelerce yeterli ödenek temin edilmeden 
kamulaştırma işlemlerine başlanılamaz.

 
52 Maddenin ilk hali “peşin ödenmeyen kısım Devlet borçları için öngörülen en yüksek faiz haddine bağlanır.”   
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Anayasa ve Kamulaştırma Kanunu’nda taksitli ödeme halinde “Devlet 
borçları için öngörülen en yüksek faiz haddi uygulanır” şeklindeki düzenleme 
Anayasa’nın 46. maddesinde 4709 Sayılı Yasa’nın 18. maddesi ile yapılan 
değişiklikle “kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz uygulanır.”  
şekline dönüşmüştür.

Oysa, 5999 Sayılı Yasa ile getirilen düzenleme; kamulaştırma karşılığının 
peşin ödenmesi ilkesine aykırı olduğu gibi, taksitle ödeme halinde süre sınırı 
getirilmemiş, yasal faiz uygulanması  öngörülmüştür.

Ancak, Anayasanın 46. Maddesini değiştiren 4709 Sayılı Yasa’nın 18. 
maddesinin gerekçesi; “ Bu madde ile kamulaştırma yeniden düzenlenmekte, 
kamulaştırmada gerçek karşılıkların ödenmesi ve ödemede gecikme halinde faiz 
yönünden bireylerin zarara uğramamaları yönünde değişiklik yapılmaktadır.”  
şeklindedir.

Bugün için yasal faiz oranı 3095 Sayılı Yasa’nın 1. maddesi uyarınca yıllık 
%9 iken,[53] kamu alacakları için öngörülen faiz oranı 6183 Sayılı Yasa’nın 51. 
maddesi uyarınca aylık %1.40, yıllık % 16,80 dir.[54]

Bugüne kadar Yargıtay’ın yerleşik uygulamasına göre: el atma davalarının 
tazminat niteliğinde olması sebebi ile yasal faiz uygulanacağı hükme bağlanmakta 
idi.

Ancak; 5999 Sayılı Yasa metninde 221 Sayılı Yasa’da olduğu gibi 
“kamulaştırılmış sayılma” olgusu açıkça yazılı olmasa da düzenlemenin niteliği 
itibariyle artık kamulaştırılmış sayılma söz konusu olduğundan; bundan böyle 
uygulanacak faiz türünün de tartışılacağını düşünüyoruz. 

Nitekim; Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin  çok  yeni bir kararı ile bu 
hususta içtihat değişikliğine gidilerek “özü ve verdiği hukuki sonuç 
itibariyle kamulaştırma bedeli artırımı ilamıyla aynı nitelikler taşıyan 
kamulaştırmasız el atmaya ilişkin ilamlarla hüküm altına alınan tazminat 
alacaklarına da ilam kesinleşme tarihinden itibaren Anayasa’nın 46/son 
maddesinde düzenlenmiş olan kamu alacaklarına uygulanan en yüksek 
faiz oranının uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.”[55]

Ayrıca “Bu madde uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebiyle 
idarelerin mal, hak ve alacakları haczedilemez.” hükmü ile, idarelere ödeme 
hususunda keyfiliğe kaçabilme yolu açılmıştır. 

7.2.1.7- 221 Sayılı Yasa’nın kapsadığı dönemi kapsamamıştır.
Yasa tasarısında 04.11.1983 tarihinden öncesini tarih kısıtlaması olmaksızın 

kapsar şekilde yapılan düzenleme; Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 221 Sayılı 
Yasa’nın kapsadığı 08.11.1956 tarihinden önceki el koymalar 221 Sayılı Yasa

 
53 Kanuni faiz oranının, 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık % 12’den % 9’a indirilmesi 19/12/2005 
tarihli ve 2005/9831 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmıştır.
54 19/10/2010 tarihli ve 27734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 12/10/2010 tarihli ve 2010/965 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesiyle, birinci fıkrada yer alan  gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı 
uygulanmak üzere % 1,40 olarak belirlenmiştir.   
55 Yar. 12. H.D. 27.06.2011 t., 2011/6373 E., 2011/12257 K.
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ile kamulaştırılmış sayıldığından kapsam dışı bırakılarak düzenlenmiş ve bu 
şekilde yasalaşmıştır.

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda bu değişikliğin gerekçesi “5/1/1961 
tarihli ve 221 sayılı Amme Hükmî Şahısları veya Müesseseleri Tarafından 
Fiilen Amme Hizmetlerine Tahsis Edilmiş Gayrimenkuller Hakkında Kanun ile, 
mülga 31/8/1956 tarihli ve 6830 sayılı İstimlâk Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 
9/10/1956 tarihine kadar, kamulaştırma işlemi olmaksızın kamulaştırma 
kanunlarının öngördüğü maksatlara, fiilen tahsis edilmiş olan gayrimenkullerin 
tâbi olacağı usuller ve bunların maliklerinin talep ve dava hakları ile bunlardan 
doğan ihtilâfların halli ve bu ihtilâfların tasfiyesi hukukî tanzime kavuşturulmuş 
olması nedeniyle 221 Sayılı Kanun’a tabi olan, yani 9/10/1956 tarihinden önceki 
fiilî el koymaların Tasarının kapsamı dışında tutulmasına yönelik bir hükmün 
metne eklenmesi” olarak açıklanmıştır.

Ancak; kanaatimizce bu yerinde bir düzenleme olmamıştır.
Anayasa Mahkemesi’nin, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesi 

ile ilgili iptal kararındaki hukuka aykırılık gerekçeleri; 221 Sayılı Yasa için de 
aynen geçerlidir.

Mülkiyet hakları; hukuka aykırı olarak ellerinden alınmış olan maliklerin 
dava haklarının hiçbir şekilde kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyoruz.

221 Sayılı Yasa ve Anayasa Mahkemesi Kararlarıyla ilgili eleştirimiz yukarıda 
zikredilmiş olduğundan burada tekrarlanmamaktadır.

Ancak; taşınmazlarını kendi rızaları ile kamu hizmetine terk edenler 
ile kamulaştırma yapılmış olduğu halde tapuya işlenmemiş veya belgesi 
bulunamadığı için ispat edilemeyen kamulaştırmalar sebebiyle açılmış ve 
açılacak bedel davalarını hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi, böyle bir davranışın 
Medeni Kanun’un 2. maddesinde ifadesini bulan dürüstlük kuralı karşısında 
koruma görmemesi gerektiği yönündeki görüşümüzü de belirtmek istiyoruz. 

Ülkemizde, özellikle; yol, okul, hastane, cami vs. gibi kamu tesisi yapımı 
nedeniyle birçok kişinin; taşınmazını rıza ile kamuya terk ettiği, hatta; 
taşınmazının geri kalan kısmı değerleneceğinden bunu bizzat talep ettiği 
halde; tescil işlemlerinin zamanında yapılmamış olmasını fırsat bilerek, geçen 
zaman içerisinde hızlı kentleşme ile oluşan imar rantı sebebiyle, kendileri veya 
mirasçılarının bedel talep ettikleri bilinen bir gerçek olup; 221 ve 2942 Sayılı 
yasalar’ın gerekçelerinde de bu hususlar vurgulanmıştır.

7.2.1.8-5999 Sayılı Yasa amacından sapmıştır. 
Yasanın genel gerekçesinde de görüldüğü üzere;  bu yasanın temel amacı 

Anayasa Mahkemesi’nin, Kamulaştırma Kanunu’nun 38. maddesini iptali 
sonrasında oluşan içtihat aykırılığı sebebiyle ‘‘4/11/1983 tarihinden önce 
taşınmazlarına  kamulaştırmasız elkonulanların hak  ve  durumlarının  düzenlenmesi” 
iken:  yapılan düzenleme ile  taşınmazlarına, idare tarafından haksız yere el 
atılan  maliklerin değil,  bu haksızlığı  yapan idarelerin  korunması için gerekli 
önlemler alınarak; yasanın amacından saptırıldığı düşünülmektedir.

Yüksek Mahkeme içtihat aykırılığını; taşınmaz maliklerinin dava hakkının 
süreye tabi olmaksızın devam ettiği yönünde birleştirmiş olsa idi: zaten 
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taşınmaz malikleri her hangi bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olmaksızın haklarına 
kavuşabilecek idiler. 

Kaldı ki; kamu idareleri de maliklerin uzlaşma için başvurmasını beklemeden 
Kamulaştırma Kanunu’nun genel hükümleri uyarınca malikleri uzlaşmaya 
çağırmaları her zaman mümkün hatta hukuk devleti olmanın tabii bir sonucu 
idi.

7.2.2- 5999 Sayılı Yasa ile ilgili bazı notlar
1. Yasa’da 04.11.1983 tarihine kadar olan el koymalar düzenlenmiştir. 

Oysa; 2942 Sayılı Kanun’un kabul tarihi 04.11.1983 tarihidir, ancak; 
08.11.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda “anılan hükmün iptal tarihi olan 
10/4/2003 tarihinden önceki yirmi yıl içinde kamulaştırmasız el koyma işlemlerine 
karşı dava açılabileceği, yirmi yıldan daha eski süreli el koyma işlemlerine karşı 
ise hak düşürücü sürenin geçirilmiş olması dolayısıyla dava açılamayacağı ve 
iptal kararından sonraki yıllarda ise hak düşürücü süreye tabi olmadan her 
zaman dava açılabileceği yönünde farklı yorumlar ve içtihatlar oluşmaktadır.” 
cümlesinde Anayasa Mahkemesi’nin karar tarihi olan 10.04.2003 tarihinin 
yazılması yanlıştır. 

Çünkü; kararın R.G.’de yayımlandığı tarih 04.11.2003 tarihidir. 

3- Plan ve Bütçe Komisyonu’nda (alt komisyonda)“ “Malikleri tarafından 
kamu hizmetinde kullanılmasına herhangi bir gerekçe ile rıza gösterilmiş olan 
kamulaştırmasız el konulan taşınmazların Tasarı kapsamından çıkarılması 
amacıyla bir hükmün metne eklenmesi”

önerilmiş, ancak bu öneri yasalaşmamıştır. 

4. Tasarıda uzlaşmaya davet ve uzlaşma için süre öngörülmemiş,  6 aylık 
süreler komisyonda eklenmiştir. 

5. Tasarıda önceden dava açmış olanların uzlaşmaya müracaat etmeleri için 
öngörülen bir yıllık süre komisyonda 3 aya indirilmiştir.

6. Tasarıdaki “malik tarafından dava açılabilir” cümlesi; komisyonda “üç 
ay içerisinde malik tarafından sadece tazminat davası açılabilir” şeklinde 
değiştirilmiştir.

7. Taşınmazın el koyma tarihindeki nitelikleri dikkate alınarak müracaat 
tarihindeki değerine hükmedileceği düzenlenmiştir.

Oysa; 1956 tarihli İBK’nın koyduğu esasa göre dava tarihindeki değerine 
hükmedilmekte idi. 

8. Bu maddeye uyarınca yapılacak ödemelerle ilgili haczedilemezlik imtiyazı 
komisyonda eklenmiştir.

9. Taksitle ödeme halinde ayrıca yasal faiz ödeneceği komisyonda eklenmiştir, 
tasarıda yoktur.

10. Uzlaşmazlık halinde idareye değil de malike dava açma yükümlülüğü 
yüklemesi kanunun sistematiğine aykırıdır. Bu durumda dava masraflarını 
İdare değil, davacı yapmak zorunda kalacaktır.
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11. Nispi harç/vekâlet ücreti açısından da uygulamada farklı sonuçlar 
doğuracaktır ki; nispi vekâlet ücreti almak isteyen avukatların uzlaşmazlığı 
teşvik ettikleri hatta idareye uzlaşmıyoruz diye dilekçe verip doğrudan dava 
açtıkları görülmektedir.

7.2.3- 5999 Sayılı Yasa ile ilgili Yargıtay kararları
7.2.3.1- Yüksek Mahkemece, elinde birikmiş bulunan kamulaştırmasız el 

atma ile ilgili dosyalar; HGK’da görüşülmesi ertelenen İ.BK’nın sonuçlandırılması 
için uzun zaman bekletildikten sonra: 5999 sayılı Yasa’nın 30.06.2010 tarihinde 
yürürlüğe girmesinin hemen sonrasında; 5999 sayılı Yasa uyarınca işlem 
yapılması gerektiği yönünde kararlar verilmiştir.[56]

7.2.3.2- Yine; Kamulaştırma Kanunu’nun 14. maddesindeki 30 günlük ve 38. 
maddesindeki 20 yıllık hak düşürücü süre sebebiyle yerel mahkeme tarafından 
reddedilmiş bulunan bedel artırımı davalarında: usulüne uygun kamulaştırma 
tebligatı yok ise 5999 sayılı Yasa ile getirilen düzenleme doğrultusunda işlem 
yapılmasına karar verilmiştir.[57]

Yani bu karara göre; 5999 Sayılı Yasa’nın yürürlük tarihinden sonra devam 
etmekte olan tezyid-i bedel davaları dahi (usulüne uygun tebligat yok ise 
kamulaştırmasız el atma sayıldığından) bu yasa ile getirilen düzenlemeye göre 
sonuçlandırılacaktır.

7.2.3.3- Dahası yasanın yürürlüğünden önce açılmış bulunan; konusu men-i 
müdahale ve kal ile ecr-i misil olan davalarda da 5999 Sayılı Yasa ile yalnızca 
tazminat davası açma hakkı verildiğinden; malike talebinin açıklattırılması 
suretiyle yeni düzenleme doğrultusunda işlem yapılmak üzere bozma kararları 
verilmiştir.[58]

7.2.3.4- İdareler tarafından açılmış bulunan 38. maddeye dayalı tescil 
davalarında da: Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilen maddeye dayalı olarak tapu 
iptal ve tescil davası açma imkânı kalmadığına karar verilmiştir.[59]

7.2.3.5- Yukarıda da belirtildiği üzere; taşınmazın idare adına tescil edilmiş 
olmasının dahi sonucu değiştirmeyeceğine karar verilmiştir.[60]

7.2.3.6- Kesinleşmiş tescil kararına karşı yargılamanın yenilenmesi yolu ile 
idare adına oluşan tapu kaydının iptali ile eski maliki adına tescili istemine 
ilişkin davada ise; yerel mahkemece davanın kabulüne dair verilen kararın 
onanmasına karar verilmiştir.[61]

 
56 Yar. 5. H.D. 02.07.2010 gün 2006/3991 E., 2010/12878 K.
 Yar. 5. H.D. 05.07.2010 gün 2008/11668 E., 2010/12921 K.
 Yar. 5. H.D. 07.07.2010 gün 2009/11906 E., 2010/13657 K.
 Yar. 5. H.D. 19.07.2010 gün 2007/4817 E., 2010/14916 K.
57 Yar. 5. H.D. 02.07.2010 gün 2006/3991 E., 2010/12878 K.
 Yar. 18. H.D. 20.12.2010 gün 2009/14141 E., 2010/16439 K. 
58 Yar. 5. H.D. 14.07.2010 gün 2009/18271 E., 2010/14550 K.
 Yar. 5. H.D. 15.07.2010 gün 2008/2713 E., 2010/14786 K.
 Yar. H.G.K. 27.10.2010 gün 2007/5-18 E., 2010/542 K.
59 Yar. 5. H.D. 12.07.2010 gün 2009/14233 E., 2010/14250 K.
      Yar. 18. H.D. 11.11.2010 gün 2007/11403 E., 2010/15113 K.
60 Yar. 5. H.D. 20.09.2010 gün 2010/6093 E., 2010/15172 K.
61 Yar. 5. H.D. 13.07.2010 gün 2005/13958 E., 2010/14376 K.
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Ancak, bu karar; Yüksek Mahkeme’nin 5999 Sayılı Yasa ile yapılan düzenleme 
uyarınca yalnızca bedel davası açılabileceği, bu sebeple davacıya talebini 
açıklattırılarak buna göre karar verilmesi gerektiği şeklindeki kararlarına ters 
bir karardır. 

Yüksek Mahkeme’nin anılan uygulamasına göre; söz konusu davada da 
taşınmaz kamulaştırılmış sayılarak ve yalnızca bedel davası açılabileceği kabul 
edilerek; davacıya talebinin açıklattırılması, tescile yönelik talebine devam ettiği 
takdirde davanın reddedilmesi, davanın bedele dönüştürülmesi durumunda, 
davanın 5999 Sayılı Yasa ile getirilen düzenleme uyarınca işlem yapılarak 
sonuçlandırılmasına karar verilmesi gerekir idi.

Aksi takdirde 38. madde uyarınca idareler adına tescil edilmiş bulunan 
taşınmaz malikleri bu içtihadı emsal göstererek yargılamanın yenilenmesi yolu 
ile taşınmazın tekrar kendi adlarına tescilini talep edebilirler ki, bu durumu; 
yargı kararlarının uyuşmazlığı kesin olarak sona erdirerek hukuki istikrar ve 
güveni sağlamaları ilkesi ile bağdaştırmak mümkün olmasa gerekir.

Yargıtay’ın uygulamasına göre, eğer yanlış yorumlamıyorsak; bundan böyle 
eldeki davaların niteliğine ve hangi tarihte açılmış olduklarına bakılmaksızın bütün 
uyuşmazlıklar (kamulaştırmasız el atma, men-i müdahale, tezyid-i bedel, ecr-i 
misil) 5999 Sayılı Yasa ile getirilen düzenlemelere göre sonuçlandırılacaktır.

Uygulamada bunun en önemli sonucu hükmedilecek bedellerin tahsili 
aşamasında ortaya çıkacak, haczedilemezlik engeli ile karşılaşan malikler, bir 
de bütçeye konulan %2 (6111 Sayılı Yasa’nın kapsadığı dönem için % 5) ödenek 
engeli ile karşılaşacak ve paranın yetmediği durumlarda da yıllara yaygın olarak 
ödeme alacaklardır. 

8- 6111 SAYILI YASA

1982 Anayasası döneminde üçüncü ve en son yasal düzenleme ise; “Torba 
Kanun” olarak nitelendirilen 13 Şubat 2011 tarihli 6111 sayılı BAZI ALACAKLARIN 
YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK 
SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN’un geçici 2. 
maddesi ile yapılmıştır.[62]

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş 
yıl süreyle geçerli olmak üzere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma 
Kanununun geçici 6 ncı maddesi hükmü, 4/11/1983 tarihinden sonraki 
kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki 
kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen 
ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 Sayılı Kanun’un geçici 6 ncı 
maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması 
halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden 
ayrıca yüzde beş pay ayrılır.

 
62 Resmi Gazete: 25 Şubat 2011 - Sayı: 27857 (1.Mükerrer) 
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25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 Sayılı Yasa ile 04.11.1983 
tarihinden sonraki el atmalar da 5999 Sayılı Yasa ile getirilen düzenleme 
kapsamına alınmış ve 15 yıllık uygulama süresi konulmuş, ödemelerde 
kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye 
giderleri için öngörülen ödeneklerin 5999 Sayılı Yasa uyarınca ayrılacak yüzde 
iki (% 2) dışında, yüzde beş (% 5) pay ayrılması öngörülmüştür.

6111 Sayılı Yasa’nın görüşülmesi sırasında: Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz 
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verilen önergenin 
gerekçesi: 

“18/6/2010 tarihli ve 5999 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanunla 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen geçici 6 
ncı madde ile; 9/10/1956 tarihi ile 4/11/1983 tarihi arasında kamulaştırmasız el 
atılan taşınmazlarla ilgili düzenleme yapılmasına karşılık, 4/11/1983 tarihinden 
sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri hakkında düzenleme yapılmamıştır. 
Bu sebeple, madde ile; bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş 
yıl süreyle geçerli olmak üzere; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 
6. maddesi hükmünün, 4/11/1983 tarihinden sonra ilgili idareler tarafından 
kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanmasının sağlanması suretiyle, 
bu tarihten sonra taşınmazlarına kamulaştırmasız el konulan vatandaşlarımızın 
da bu madde hükümlerinden yararlanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.” 

şeklinde açıklanmıştır. 
Peki; böyle bir düzenlemeye gerek var mı idi?  Bize göre hayır.
Çünkü; 2942 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği 08.11.1983 tarihinden Anayasa 

Mahkemesi’nin 38. maddeye ilişkin iptal kararının yayımlandığı 04.11.2003 
tarihine kadar 20 yıllık hak düşürücü sürenin dolmamış olması bir yana; zaten 
madde iptal edilmiş olduğundan maliklerin tazminat davası açması önünde bir 
engel de bulunmamakta idi.

Zaten bu husus 5999 Sayılı Yasa’nın gerekçesinde de “Anayasa Mahkemesi’nin 
söz konusu iptal Kararının yürürlüğe girdiği tarihten sonra ve önceki yirmi yıl 
içinde taşınmazlarına kamulaştırmasız elkonulanların dava açmalarının önünde 
herhangi bir engel bulunmamaktadır” şeklinde vurgulanmış idi.

O halde bu yasa neden çıkartıldı?
Burada açıklanmayan başka bir şey vardır.
5999 Sayılı Yasa’da yapılan düzenlemeyle; yasanın kapsadığı dönemde 

taşınmazlarına el atılanlara, yalnızca taşınmaz bedelini talep için dava açma 
hakkı tanınmış, men-i müdahale ve ecr-i misil veya başka bir sebeple tazminat 
davası açma hakları ortadan kaldırılmıştır.

Ayrıca; idarelere haczedilemezlik ve hükmolunan tazminatı bütçeye 
konulacak ödenek doğrultusunda ve yıllara yaygın olarak ödeyebilme imtiyazı 
getirilmiştir.

6111 Sayılı Yasa ile getirilen düzenleme olmasa; 04.11.1983 tarihinden sonraki 
el koymalar için açılmış bulunan ve açılacak olan davalarda: yalnızca bedel 
davası açılabilmesi, zorunlu/ihtiyari uzlaşma yoluna başvuru, haczedilemezlik, 
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bütçeye konulacak ödenekle sınırlı ve yıllara yaygın ödeme imkânı gibi 5999 
sayılı Yasa ile düzenlenen hususlar söz konusu olamayacak idi.

Yani; malik hem istediği davayı (men-i müdahale ve kal ile ecr-i misil 
davası dahil) açabilecek, hem de alacağına cebri icra yoluyla ve defaten 
kavuşabilecekti.

Bu sebeple; madde gerekçesinde açıklanan “bu tarihten sonra taşınmazlarına 
kamulaştırmasız el konulan vatandaşlarımızın da bu madde hükümlerinden 
yararlanmalarının sağlanması amaçlanmıştır.” şeklindeki gerekçenin doğru 
olmadığını düşünüyoruz. 

Aksine, vatandaşların dava hakları kısıtlanarak; kamulaştırma yetkisine 
sahip kamu idarelerinin men-i müdahale ve ecr-i misil davalarından kurtulmaları, 
her türlü mal, hak ve alacaklarına haczedilemezlik imtiyazı, taşınmaz bedelini 
bütçelerine koyacakları ödenekle kısıtlı ve yıllara yaygın olacak şekilde 
ödemelerine imkân tanınarak: idarelerin bu madde hükmünden faydalanması 
sağlanmıştır.

5999 sayılı Yasa’nın eleştirisinde gerekli açıklamalar yapılmış olduğundan 
burada ayrıca bu madde ile ilgili başkaca açıklama yapmaya gerek 
bulunmamaktadır.

Ancak, şu kadarını belirtelim ki; 04.11.1983 tarihinden sonraki el atmalarla 
ilgili olarak; 

- 6111 Sayılı Yasa’nın Yasa’nın yürürlük tarihi olan 25 Şubat 2011 tarihinden 
sonra; dava açacak olanların öncelikle uzlaşma yoluna başvurmaları dava 
şartıdır.

- 6111 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce tazmin talebiyle dava 
açmış olanlar; geçici altıncı madde hükümlerine göre uzlaşma yoluna gitmeyi 
isteyip istemediklerini yürürlük tarihi olan 25 Şubat 2011 tarihinden itibaren 
üç ay içinde idareye ve mahkemeye verecekleri dilekçeler ile bildirebilirler idi. 
Uzlaşma talepleri 25 Mayıs 2011 tarihine kadar bildirilmemiş (veya uzlaşmazlık 
beyanları bildirilmiş) ise; davaları bulunduğu yerden devam edecektir.

Bedel davası dışında el atmanın önlenmesi veya işgal tazminatı (ecr-i misil) 
davası açmış olanlar ise; bu hakları ortadan kaldırılmış bulunduğundan 
Yargıtay’ın uygulamasına göre; davalarını bedel davasına çevirmek zorundadırlar. 
Aksi takdirde söz konusu davalar reddedilmeye mahkûmdur. 

Bize göre ise; ne usulüne uygun kamulaştırma ne de kamulaştırmasız el 
atma sebebiyle bedel davası, mülkiyetin idareye geçtiği tarihten önceki fiili el 
atma sebebiyle ecr-i misil davası açma hakkını ortadan kaldırmaz/kaldıramaz. 

Burada, Yasa Koyucunun amacının; ecr-i misil davası değil, men-i müdahale/
kal davası açılmasını engellemek olduğu düşünülmektedir.

6111 Sayılı Yasa, asıl başka bir tehlikeyi barındırmaktadır ki; kamulaştırma 
için gerekli mali olanaklara sahip olmayan veya Anayasa ve Kamulaştırma 
Kanunu hükümleri uyarınca peşin ödeme yapmak istemeyen kamu idareleri, bu 
Yasa ile getirilen imkânları kötüye kullanarak yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren on beş yıl süreyle kamulaştırma yapmak yerine fiili el atma yoluna 
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gidebileceklerdir. 

Böylece, idareler;

- Meni müdahale/kal ve ecrimisil taleplerinden kurtulacaklar,

- Haciz tehdidine maruz kalmayacaklar,

- Mevcut hacizleri kaldırtabilecekler,

- Borçlarını yıllara yaygın ve taksitle ödeme imkânına sahip olacaklar.

Yani; 5999 Sayılı Yasa’nın kamu idarelerine tanıdığı bütün imkânlardan 
yararlanabileceklerdir.

Yasa Koyucu böyle bir sonucu öngörmemiş olsa bile; bu madde kamu 
idareleri tarafından kötüye kullanılmaya çok müsait bir düzenleme getirmiştir.

Özellikle; 24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 17.06.2010 tarih ve 5998 sayılı BELEDİYE KANUNU’NDA 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN ile 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı 
Belediye Kanunu’nun 73. maddesinde yapılan değişikliğin kamulaştırma/
kamulaştırmasız el atma ve uygulama ile ilgili:

“(5.fıkra) Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında bulunan 
yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu 
esastır. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi kapsamında bulunan 
gayrimenkul sahipleri ve belediye tarafından açılacak davalar, 
mahkemelerde öncelikle görüşülür ve karara bağlanır. 

(8.fıkra) Belediye ile anlaşma yapmayan veya belediyece 
kamulaştırılmasına gerek duyulmayan gayrimenkul sahiplerinden proje 
alanında kendilerine 3194 Sayılı Kanun’un 18. maddesine göre ayrı ada 
ve parselde imar hakkı verilmemiş olanlar kamulaştırmasız el atma 
davası açabilir.

GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce yargı 
mercilerinde açılmış ve henüz kesin hükme bağlanmamış davalarda 
bu Kanun hükümleri uygulanır. Ancak bu Kanunla getirilen değişik 
hükümlerin uygulanması nedeniyle haksız çıkan tarafa harç, yargılama 
gideri ve avukatlık ücreti yükletilemez” 

hükümlerinin uygulamada doğuracağı sonuçlar; bizim 6111 Sayılı Yasa ile 
ilgili kaygılarımızın haklı olup olmadığının teyidi açısından bir ölçü olacaktır.

Dileriz ki; kamu idareleri ve Yüksek Mahkeme, Anayasa Mahkemesi’nin 
2942/38. madde ile ilgili iptal kararının ve AHİM kararlarının gerekçelerini 
gözeterek böyle uygulamalara girişmezler.

9- SONUÇ
1- Yargıtay’ın, kamulaştırmasız el atma konusundaki; “idarece fiilen el 

atılmadan bir taşınmazın salt imar planında yeşil saha, oyun alanı, park yeri 
vs. gibi kamu hizmet alanı olarak gösterilmesinin mal sahibine dava hakkı 
vermeyeceği” şeklinde özetlenebilecek olan yerleşik görüşü artık değişmiştir.

HGK’nın 2010/5/662 E., 2010/651 K. sayılı kararından itibaren, fiili el atma 
yanında, 5 yıldan fazla devam eden hukuki el atmalarda da kamulaştırmasız el 
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atmanın gerçekleştiği kabul edilmektedir.
2- Kamulaştırmasız el atma konusunda bu güne kadarki en sağlıklı yaklaşım; 

Yargıtay’ın 16.05.1956 tarihli 1954/1 E., 1956/7 K. ve 1956/1 E., 1956/6 K. 
sayılı İçtihadı Birleştirme Kararlarındaki yaklaşımdır.  

3- 221 Sayılı Yasa mülkiyet hakkının özüne dokunan bir yasadır. 221 Sayılı 
Yasa’nın iptali önündeki Anayasal engel ortadan kalkmış bulunduğundan; 
Yasa’nın esas açısından hukuka aykırılığı ve tümden iptali için yeniden Anayasa 
Mahkemesine başvurulması tartışılmalıdır.  

4- 2942 Sayılı Yasa’nın 38. maddesi, 221 Sayılı Yasa’nın yaklaşımını devam 
ettirmiştir.

Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçmişe etkili olarak uygulanmıştır.  20 
yıl yürürlükte kalmadığı ve Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildiği halde; el atma 
tarihinden iptal tarihine kadar 20 yıllık sürenin geçmiş bulunduğu olaylarda 
Anayasa Mahkemesi kararlarının geriye yürümediği gerekçesiyle bir süre 
uygulanmaya devam edilmiştir.

5- 2942 Sayılı Yasa’nın 38. maddesinin uygulama olanağı kalmadığı günden 
sonra dahi, Yüksek Mahkeme’ce, dosya üzerinden fiili el atmanın 09.10.1956 
tarihinden önceki tarihlere dayandığının anlaşılması halinde; 221 sayılı Yasaya 
göre kararlar vermiştir. 221 sayılı Yasa’nın da Anayasa’ya aykırı olduğu ve 
Anayasa Mahkemesi önüne gitmesi gerektiği veya Anayasa’nın 90. maddesi ve 
AHİM kararları doğrultusunda karar verilmesi gerektiği tartışılmamıştır.

6- 5999 ve 6111 Sayılı Yasalar da mülkiyet hakkını korur gibi gözükmesine 
rağmen, yapılan düzenlemelerde birçok yanlış devam ettirilmiştir.

7- Nihayetinde; Kamulaştırmasız el atma sorununu çözmek için 5999 ve 
6111 Sayılı Yasalara gerek yoktu. Bu sorun Evrensel Hukuka uygun olarak 
oluşturulacak yargı kararları ile çözülebilirdi.  

8- Kaldı ki; idarelerin, el attıkları taşınmazlar için kamulaştırma yoluna 
gitmeleri yasal bir görev olup; kamulaştırma yoluna gitmek, bedelde uzlaşma 
ihtimalinin olması yanı sıra, bedel tespiti ve tescil davalarında maktu harç ve 
maktu vekâlet ücreti ödenecek olması açılarından da idarelerin menfaatinedir.

9- 6111 Sayılı Yasa; yürürlük tarihinden sonra peşin kamulaştırma bedeli 
ödemek istemeyen idarelerin istismarına açık bir düzenleme olmuştur.

10- Yapılan düzenlemelerin birçok noktadan Anayasa’ya ve İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi’ne aykırılığı tartışmaya açılacaktır.

Bu sebeplerle; 5999 ve 6111 Sayılı Yasaların iptali için Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulma olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz.

Sonuç olarak; (Ülkemizde özel mülkiyetin tarihsel gelişimi ve meşruiyeti 
konusundaki düşüncelerimiz saklı kalmak kaydı ile) 

Kamulaştırma veya kamulaştırılmış sayılmanın hukuka uygunluğunun 
birincil koşulu kamu yararı ile birlikte taşınmazın gerçek karşılığının peşin 
olarak veya Anayasa’da ve Kamulaştırma Kanunu’nda sayılan hallerde 5 yılı 
aşmayacak şekilde taksitle ödenmesi olduğundan; bu koşul dışında yapılacak 
bütün düzenlemeler ve verilecek bütün kararlar belki mevzuata uygun olacaktır, 
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ancak; hukuka uygunluğu sürekli olarak tartışılacaktır. 

Anayasa Mahkemesi’nin mülkiyet hakkının korunması açısından konuya 
emsal olabilecek çok yeni bir kararında vurgulandığı gibi; 

“Ancak, hukuk devletinin en temel unsurlarından birisi olan hukuki güvenlik 
ilkesi bireyleri keyfi yönetimlere ve hukuki sürprizlere karşı korumak ve bireylerin 
ileride başlarına gelebilecekleri öngörebilmesi ve hareketlerini buna göre 
ayarlayabilmesi amacıyla hukuk kurallarının açık, anlaşılabilir ve öngörülebilir 
olmasını gerektirir. Hukuki güvenlik ilkesini eşya hukuku alanında somutlaştıran 
kurum tapuya güven ilkesidir. Tapu sicilinin temel işlevi bir taşınmazla ilgili tüm 
hakların bu sicile kaydedilerek herkese karşı ileri sürülebilmesi ve sicile kayıtlı 
olmayan hakların da iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülememesidir. Bu 
aynı zamanda mülkiyet hakkının sağladığı güvencenin de bir sonucudur. 

Anayasa’nın 35. maddesi ise kişi özgürlüğü ile yakından ilişkili olan mülkiyet 
hakkını güvence altına almaktadır. Ancak mülkiyet hakkı mutlak bir hak olmayıp 
kamu yararı amacıyla sınırlandırılabilir ve bu sınırlandırmanın ölçülü ve orantılı 
olması gerekir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem kıyılar hem de 
ormanlarla ilgili kararlarında kadastro tespiti ya da satın alma yoluyla tapulu 
taşınmazları edinen kişilerin tapularının, kıyı kenar çizgisi ya da orman alanı 
içinde kaldığı gerekçesiyle ve herhangi bir tazminat ödenmeksizin iptal edilmesini 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 1. protokolün 1. maddesinin ihlali olarak 
nitelendirmiştir. AİHM bu kararlarında çevrenin korunmasına ilişkin kamu yararı 
ile bireyin mülkiyet hakkının korunması arasında makul bir dengenin bulunması 
gerektiğini belirterek, karşılığı ödenmeksizin mülkiyet hakkına müdahale 
edilemeyeceği sonucuna ulaşmıştır.  

Kıyıların ya da ormanların korunması amacıyla mülkiyet hakkına müdahale 
edilmesi meşru olmakla birlikte bu kamusal külfetin tamamının mülk 
sahiplerine yüklenemeyeceği ve yasa koyucunun buna uygun çözüm 
yolları bulması gerekeceği açıktır.[63]

Geçmişe değil geleceğe yönelik düzenlemeler yapılarak, mülkiyet hakkının 
özüne dokunmadan, ancak; özellikle rızaya dayalı terkler ve mevcut fiili durumlar 
sebebiyle kamu yararını da gözetecek makul geçiş hükümleri ile sorunun 
çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Bu sebeple; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce verilecek tazminat 
kararlarının zorlaması ile düzenleme yapmak zorunda kalınmaması açısından; 
Türk Hukukçularını ve Yasa Koyucuyu, yukarıda değinilen sorunlar için çözüm 
yolları aramaya davet ediyoruz.[64]

 
63 Anayasa Mah. 12.05.2011 gün, 2009/31 E., 2011/77 K.  R.G. 23.07.2011 gün, 28003 sayı.
64 Bu çalışmanın yayıma hazır hale gelmesinde; okuyarak, eleştirerek, örnek kararlar vererek ve yazım hatalarını 
düzelterek katkı sağlayan değerli meslektaşlarım:
Av. Filiz Karatuğ Şahin’e, Av. Sedat Balkan’a, Av. Selahattin Aydın’a, İstanbul Barosu Dergisi Yayın Kurulu’nun 
bütün üyeleri ve özellikle Av. Fatih Yalçın’a teşekkürlerimi bir borç biliyorum.
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”KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  VE 
UYGULAMASINA DAİR TABLO 

DÜZENLEME KAPSADIĞI DÖNEM DAVA 
HAKKI DAVA SÜRESİ HÜKMEDİLECEK 

BEDEL

16.05.1956 
TARİHLİ 
İÇTİHADI

BİRLEŞTİRME
KARARLARI.

16.05.1956 -
( 211 VE 2942 SAYILI 

YASALARIN GETİRDİĞİ 
DÜZENLEMELER HARİÇ 
) 5999 SY. LI YASANIN 

YÜR. GİRDİĞİ 30.06.2009 
TARİHİNE KADAR 

MENİ 
MÜD./KÂL

BEDEL
ECRİMİSİL

SÜRE YOK
SÜRE YOK

5 YIL

DAVA TARİHİNDEKİ 
DEĞERİ

221 SAYILI 
YASA

09.10.1956 TARİHİNDEN 
ÖNCESİ BEDEL

YASANIN 
YÜRÜRLÜĞE 

GİRDİĞİ 
12.01.1961 

T.DEN 
İTİBAREN 2 YIL 

HAK DÜŞ. SÜRE

FİİLİ TAHSİS 
TARİHİNDEKİ DEĞERİ

2942 SAYILI 
YASA 

MADDE 38

09.10.1956-04.11.2003
(ANA YASA MAH. İPTAL 
KARARININ YAYIMI T. 

KADAR)

MENİ 
MÜD./KÂL

BEDEL
ECRİMİSİL

20 YIL HAK 
DÜŞ.  SÜRE 
20 YIL HAK 
DÜŞ.  SÜRE
 20 YIL HAK 
DÜŞ. SÜRE/

 5 YIL Z. AŞIMI 
SÜRESİ

FİİLİ TAHSİS 
TARİHİNDEKİ 
NİTELİKLERİ 

DİKKATE 
ALINARAK DAVA 

TARİHİNDEKİDEKİ 
DEĞER (YARGITAY 

İÇTİHATLARI)

5999 SAYILI 
YASA

09.10.1956
04.11.1983 BEDEL

UZLAŞMAZLIK 
HALİNDE 

3 AY HAK DÜŞ. 
SÜRE

EL KOYMA 
TARİHİNDEKİ 

NİTELİKLERİ ESAS 
ALINARAK İDAREYE 

MÜRACAAT 
TARİHİNDEKİ DEĞERİ

6111 SAYILI 
YASA 04.11.1983 25.02.2026 BEDEL

UZLAŞMAZLIK 
HALİNDE 

3 AY HAK DÜŞ. 
SÜRE

EL KOYMA 
TARİHİNDEKİ 

NİTELİKLERİ ESAS 
ALINARAK İDAREYE 

MÜRACAAT 
TARİHİNDEKİ DEĞERİ
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ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI -I-
Geçici Mahiyetteki İşyerlerindeki Uygulama

B. Kerem GÖKTAŞ[1]

Giriş
Kayıt dışı istidamın önüne geçmek ve Sosyal Güvenlik Kurum’unun gelir 

kaybını en az indirmek amacıyla Kurum’un [2] uygulamış olduğu önemli 
uygulamalardan birisi de asgari işçilik uygulamasıdır. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 85. maddesinde asgari işçilik uygulaması  şu 
şekilde hüküm altına alınmıştır ;  “ İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve 
kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma 
süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti 
halinde, işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarı; yapılan işin 
niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan 
sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar 
dikkate alınarak tespit edilir.” . Maddeden de anlaşılacağı üzere Kurum bir işin 
yapılabilmesi için işverenlerden, ifa ettikleri işlerle ilgili işin niteliğine göre en 
az (asgari) çalıştırılması gereken  işçi sayısı ve bunların prime esas kazançlarını 
(brüt ücretleri) dikkate alarak bildirimde bulunmasını talep etmektedir. Aksi bir 
durumda, yani yeterli işçi çalıştırılmadığının ve yeteri kadar prime esas kazanç 
bildirilmediğinin Kurumca araştırılıp tespiti halinde,   Kurum, eksik bildirimi 
re’sen tahakkuk ettirerek işverene tebliğ eder. 

Asgari işçilik uygulaması geçici mahiyetteki işyerleri ve devamlı mahiyetteki 
işyerleri[3] olmak üzere iki alanda uygulamada yer bulur. Yazımızda geçici 
işyerlerinde özel bina inşaatı ve ihaleli işler için yapılan  asgari işçilik araştırması 
incelemiştir.

ÖZEL  BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Gerçek veya tüzel kişi veya kurumlar, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili 

makamların vermiş olduğu inşaat ruhsatı ile özel nitelikteki inşaat konusu 
işlerinin yapımı sırasında istihdam ettikleri işçiler için bildirilmesi gereken 
prime esas kazanç tutarı (işçilerin brüt ücretlerinin toplamı) Kurumca yapılacak 
araştırma (hesaplama) sonucundaki tutardan az olmaması gerekmektedir. 

1 Mali Müşavir
2     Sosyal Güvenlik Kurumu
3   12.05.2010/27579 Re.Ga., Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği, “ İşyeri Sicil Numarası 28/a.md.; Mahiyet 
kodu; yapılan işin özel veya kamu sektörüne ait daimi veya geçici olduğunu belirtmeye yönelik olup tek hane 
rakamdan ibarettir. ‘1’ rakamı kamu sektörüne ait devamlı işyerlerini, ‘2’ rakamı özel sektöre ait devamlı işyerlerini, 
‘3’ rakamı kamu sektörüne ait geçici işyerlerini, ‘4’ rakamı özel sektöre ait geçici işyerlerini ifade eder. “ Örnek : 
2.4120.07.07.xxxxxx.xxx sicil nolu dosyanın başındaki “ 2 ” kodu; özel sektöre ait devamlı işyeri numarası olarak 
tanımlanmaktadır. Eğer , 4.4120.07.07.xxxxxxx.xxx sicil nosu olmuş olsaydı; dosyanın başındaki “4” kodu; özel 
sektöre ait geçici işyeri numarası olarak ifade edilmiş olacaktı. “



Şöyle ki, işverenler özel nitelikteki inşaatlarını ikmal etmesine müteakip, inşaat 
ruhsatını almış olduğu kurumdan (örneğin; belediyelerden) yapı kullanım izni 
alabilmesi için yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na ilgili inşaat için gerekli prime esas kazanç tutarının bildirilmiş olması 
gereklidir. Aksi halde yeterli bildirim yapılmadan ve Kurum’dan ilişiksizlik belgesi 
alınmadan yapı kullanım belgesi alınamaz. Bu sebeple özel bina inşaatlarının 
yapımında asgari işçilik uygulaması önem kazanmaktadır. Örnek bir uygulama 
ile asgari işçilik uygulamasının aşamaları şu şekilde olacaktır: 

Örnek -I- Prime Esas Kazanç Toplamları İle Asgari İşçilik Bildirimi
Belediye’den ruhsat alınarak, yapımına 01.05.2009 yılında başlanan 

apartman tipi konutun, fiilen ikmal tarihi 31.03.2010’dur. İşveren en geç işçi 
çalıştırmaya başlayacağı tarihte[4] (01.05.2009) Sosyal Güvenlik Kurumu’na 
inşaat işyeri için başvuruda bulunmuş ve  inşaat işyeri kanun kapsamına 
alınmıştır, diğer bir ifadeyle Sosyal Güvenlik Kurumunda inşaat işyeri için dosya 
tescil[5] edilmiştir. İşveren 31.03.2010 (inşaatın fiilen bitiş tarihi) tarihinde Sosyal 
Güvenlik Kurum’una kapanış dilekçesi ile başvuruda bulunarak, işyerinin 
kanun kapsamından çıkarılması ve ilgili Belediye’ye verilmek üzere ilişiksizlik 
belgesi talebinde bulunmuştur. İşverenin talebi üzerine Kurum, bu iş için yeterli 
işçilik bildiriminde (asgari işçilik) bulunulup bulunmadığını araştırarak, durumu 
işverene bildirecektir. İlk öncelikle asgari işçilik için araştırma yapılabilmesi için 
aşağıda sıralanan bilgilere ihtiyaç duyulur: 

Yapıya ait ruhsat bilgileri şu şekildedir;
Yapının sınıfı   : 4
Yapının grubu   : A
Toplam Yapı İnşaat Alanı  : 4.500 m2

İşverenin faaliyet dönemindeki bildirim bilgileri şu şekildedir;[6]

Dönem Prime Esas Kazanç[6] İşçi Sayısı Gün Sayısı
Mayıs/2009 18.500,00 TL 10 300

Haziran/2009 20.250,00 TL 12 320
Temmuz/2009 20.000,00 TL 11 310
Ağustos/2009 20.000,00 TL 11 330

Eylül/2009 21.000,00 TL 12 340
Ekim/2009 21.750,00 TL 12 360
Kasım/2009 19.000,00 TL 11 310
Aralık/2009 18.500,00TL 10 300
Ocak/2010 12.000,00 TL 8 220
Şubat/2010 4.000,00 TL 4 100
Mart/2010 1.000,00 TL 1 30

Toplam 176.000,00 TL

4    5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u 11.maddesi “İşveren, örneği Kurumca hazırlanacak 
işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte, Kuruma vermekle yükümlüdür.”
5     Geçici mahiyetteki inşaat işyerleri genellikle tescil edilen dosyanın mahiyet kodu 4.4120.xxxx , detaylı bilgi için 
bkz. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi, Re.Ga.29.09.2008/27012  
6 Prime esas aylık kazanç altı sınırı ile üst sınırı arasında, işçilere ödenen brüt ücret
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Bildirilmesi gereken Asgari İşçilik tutarı:

Bina Maliyeti = Yapının Yüzölçümü x Birim Maliyet[7]

Birim maliyet dikkate alınırken binanın başladığı ve bittiği tarihler önem 
kazanmaktadır. Şöyle ki; Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaatın maliyetinin 
hesaplanmasında, o yıl için tespit edilen birim maliyet bedeli esas alınacaktır. 
Bununla birlikte, başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaatın maliyetinin 
hesabında ise bitirildiği yıldan önceki yıla ait birim maliyet bedeli esas alınır[8]. 
Buna göre örnekteki inşaat 31.03.2010 tarihinde bitmesi sebebiyle birim maliyet 
olarak “2009 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ[9]” de yer alan 
4.sınıf A grubu birim maliyeti (561,00TL) hesaplamada dikkate alınacaktır.

Bina Maliyet => 4.500 x 561 = 2.524.500,00 TL

Bu maliyetli yapı için bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı ise bina maliyetine 
asgari işçilik oranının uygulanması ile hesaplanmaktadır. Asgari işçilik oranı, 
ihale mevzuatına göre yaptırılan işlerde istihkak tutarı, özel nitelikteki inşaat 
işyerlerinde ise maliyet bedeli içerisindeki asgari işçilik miktarının yüzdesini 
ifade eder[10]. Bu oran Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından yayınlanan 
Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ’in 39.sırasında 
(bina-betonarme karkas inşaat –komple) %9 olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Kurum’un ilgili Sosyal Güvenlik Merkezi[11] tarafından yapılan araştırma, inşaat 
maliyetine Kurumca yayımlanan tebliğ ile belirlenen asgari işçilik oranının %25 
eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Şöyle ki; asgari işçilik oranı : 9 – (9 x %25) = 6,75’dir.

Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı = bina maliyeti x asgari işçilik 
oranı

Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı => 2.524.500,00 x %6,75 = 
170.403,75 TL

Hesaplanan bu tutar, 4/A grubu ve 4.500 m2 bir yapı için en az bildirilmesi 
gereken prime esas kazanç toplamlarıdır. Diğer bir ifadeyle; bu vasıflardaki bir 
yapı için bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı 170.403,75 TL’dir. 

İşverenin inşaatın faaliyet dönemi içinde bildirilmiş olduğu prime esas kazanç 
tutarı 176.000,00TL , bildirilmesi gereken tutardan (170.403,75 TL ) fazla olması 
sebebiyle Kurum inşaat işiyle ilgili olarak ilgili Belediye’ye verilmek ilişiksizlik 
belgesi düzenleyebilecektir.

7   Birim Maliyet : Bayındırlık ve İskan Bakan Bakanlığınca her yıl Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının 
mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenir.
8     Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genelge 2011/13,  04.02.2011
9     Bkz. 2009 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ, Re.Ga.19.03.2009
10  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ, 
Re.Ga.12.05.2010/ 27579
11    İşverenin inşaat işyeri dosyasının tescil edilmiş olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi (Ünite)
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Yukarıda açıklanan hususlar tablo halinde gösterimi şu şekilde olacaktır : 
Bina Maliyeti (4/A grubu bina için 2009 yılı maliyeti):
4.500 x 561 = 2.524.500,00 
Bildirilmesi Gereken Asgari İşçilik(Prime Esas Kazanç):
2.524.500,00 x %6,75 = 170.403,75 
Bildirilen İşçilik Tutarı (Prime Esas Kazanç):
176.000,00
Bildirilen İşçilik > Bildirilmesi Gereken İşçilik:
176.000,00  > 170.403,75
Asgari İşçilik için yeterli işçilik bildiriminde bulunulmuştur. Şunu da 

hatırlatmakta fayda vardır; bildirilmesi gereken işçilik tutarından yukarıda 
görüldüğü gibi fazla bildirimde bulunması durumunda, fazla bildirilen kısım 
Kurum’dan geri talep edilememektedir. Çünkü ödenen primler istihdam edilen 
işçinin sosyal güvenlik hakkıdır.

Örneğimizde işverenin inşaat işi ile ilgili  işçilik (prime esas kazanç) bildirim 
toplamlarının 160.000,00 TL olduğu  varsayıldığında, bu sefer  bildirilmesi  
gereken asgari işçilik tutarına (170.403,75) ulaşılamaması sebebiyle, arada 
fark matrah[12] oluşacaktır. Kurum aradaki fark tutarı üzerinden (170.403,75-
160.000,00 = 10.403.75 ) sigorta prim tahakkuk ettirip işverene tebliğ edecektir. 
İşveren kendisine tebliğ edilen sigorta primini ödemesi durumunda, Kurumundan 
ilişiksizlik belgesini alabilecektir.

Örnek -II- Malzemeli İşçilik Faturaları ve Prime Esas Kazanç Toplamları 
İle Asgari İşçilik Bildirimi (Faturalı İnceleme) 

Belediye’den ruhsat alınarak, yapımına 01.05.2009  yılında  başlanan  
apartman tipi konutun, fiilen ikmal tarihi 31.03.2010 olup, işveren kapanış 
dilekçesi ile Kurum’a başvuruda bulunarak, işyerinin kanun kapsamından 
çıkarılmasını ve ilgili Belediye’ye verilmek üzere ilişiksizlik belgesi talebinde 
bulunmuştur. İşverenin talebi üzerine Kurum, bu iş için yeterli işçilik 
bildiriminde (asgari işçilik) bulunulup bulunmadığını araştırarak, durumu 
işverene bildirecektir.

Yapıya ait ruhsat bilgileri şu şekildedir;
Yapının sınıfı   : 4
Yapının grubu   : A
Toplam Yapı İnşaat Alanı  : 5.000 m2

12    Fark Matrah : Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı ile bildirilen işçilik tutarı arasında oluşan prime esas 
kazançların fark tutarı
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İşverenin faaliyet dönemindeki bildirim bilgileri şu şekildedir;

Dönem Prime Esas Kazanç İşçi Sayısı Gün Sayısı
Mayıs/2009 14.000,00 TL 7 200

Haziran/2009 15.250,00 TL 8 220
Temmuz/2009 18.000,00 TL 10 300
Ağustos/2009 19.000,00 TL 11 330

Eylül/2009 20.000,00 TL 12 340
Ekim/2009 20.750,00 TL 12 345
Kasım/2009 16.000,00 TL 8 230
Aralık/2009 16.500,00TL 9 260
Ocak/2010 7.000,00 TL 5 130
Şubat/2010 5.000,00 TL 4 97
Mart/2010 1.500,00 TL 1 30

Toplam 153.000,00 TL

Bina Maliyet: 5.000 x 561 = 2.805.000,00 TL
Bildirilmesi gereken asgari işçilik tutarı:
2.805.000,00 x %6,75 = 189.337,50 TL
Bildirilen İşçilik Tutarı: 153.000,00 TL
Bildirilesi Gereken 189.337,50 TL > Bildirilen İşçilik Tutarı 153.000,00 

TL
Fark Matrah : 189.337,50 – 153.000,00 = 36.337,50 TL (eksik bildirim)
İşveren bu durumunda aradaki fark işçilik (36.337,50 TL) üzerinden 

hesaplanacak sigorta primini ödeme yoluna giderek, asgari işçilikten doğan 
eksiğini tamamlayabilir. Diğer bir yöntem ise fark işçilik tutarına itiraz edilerek, 
işçilik içeren faturalarının bulunduğundan dolayı inceleme talep edilmesidir. 
Bu durumda işverenin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezince konunun 
incelenmesi amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ilgili Grup Başkanlığına 
gönderilir. Diğer bir ifadeyle işveren yapmış olduğu inşaat işi ile ilgili olarak 
işyeri sicil dosyası altında bildirimde bulunmayan diğer işverenlerin (yüklenici, 
müteahhit) yapmış olduğu işlerle ilgili malzemeli işçilik ve/veya salt işçilik 
faturaları ile fark matrahı (işçiliği) kapatmayı talep edebilir. Bu durumda dikkat 
edilmesi gereken iki önemli husus mevcuttur:

1 – Faturalı inceleme [13] talep edildiğinde asgari işçilik oranına uygulanan 
%25 indirim hakkından vazgeçilmektedir. Şöyle ki, yukarıdaki örnekte işçilik 
oranı artık %6,75 değil %9 olarak uygulanacaktır.

2 – İncelemeye konu olacak faturaların alındığı işverenlerin (yüklenici, 
müteahhit) yapmış oldukları işlere uygun olan Kurumda tescil edilmiş devamlı 
işyeri dosyasının olması, düzenlemiş olduğu faturaların malzemeli işçilik ve/
veya salt işçilik olması yanında vergi usul kanununa uygun olarak düzenlenmiş 
olması gerekmektedir.  Bu bilgiler ışığında örnek II’deki işverenin yeterli ve uygun 
faturası olduğunu ve fark matrahı faturalı inceleme ile kapatmak talebinde 

13    Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bağlı Müfettişler marifetince yapılan inceleme
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bulunduğunu varsaydığımızda asgari  işçilik hesaplaması şu şekilde olacaktır:

İşveren, inşaatın yapımı sırasında XYZ Beton Ltd. Şti’inden 950.000,00 TL 
tutarında hazır beton hizmeti ve ABC Zemin Kaplama Ltd. Şti.’den 175.000,00 
TL tutarında parke ve döşeme işi ile ilgili hizmet satın almıştır. Her iki yüklenici 
(müteahhit) firmanın da sigorta işyeri sicil nosu [14] yapmış oldukları işlere uygun 
olduğu ve ilgili yasalara uygun olarak malzemeli işçilik faturaları düzenlediği 
tespit olunmuştur.

Bina Maliyet        :5.000 x 561 = 2.805.000,00 TL
XYZ Beton Ltd. Şti. Fatura Toplamı :- 950.000,00 TL
ABC Zemin Kaplama Ltd. Fat. Top :-  75.000,00 TL
Hesaplamada Dikkate Alın. Maliyet :1.680.000,00 TL
Bildirilmesi Gereken As.İşçilik Tutarı :1.680.000,00x%9=151.200,00TL
Bildirilen İşçilik Tutarı   :153.000,00 TL
Bildirilen işçilik tutarının (153.000,00), bildirilmesi gereken (151.200,00) 

asgari işçilik tutarından büyük olması sebebiyle, fark matrah (işçilik) 
çıkmamaktadır. 

İHALELİ İŞLERDE ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI
Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık 

Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, 
ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işlerle ilgili asgari işçilik araştırması, işlerin 
kesin kabulünün veya geçici kabulünün noksansız yapıldığı tarihten sonra ve 
işverene ödenmesi gereken katma değer vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve 
varsa akreditif bedeli dahil, toplam istihkak tutarına, işin asgari işçilik oranının 
%25 eksiği uygulanmak suretiyle yapılır.

Örnek – III – İhaleli İşlerde Asgari İşçilik Araştırması
YZX Kamu kurumunun “ asma yaya geçidi köprüsü “ işini üstlenen 

müteahhit, kesin kabulün noksansız yapılmasından sonra, ilgili kurumundan 
KDV hariç 650.000,00 TL istihkak almıştır. Müteahhit YZX Kamu Kurumu 
nezdinde bulunan teminatını alabilmek için bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik 
Merkezine ilişiksizlik belgesi için başvuruda bulunmuştur. SGK, ilgili Kamu 
Kurumundan ihaleli işle ilgili bilgileri maktu form ile yazılı olarak sormuştur 
(İşin başlama bitiş ve tarihleri, çalıştırılan işçiler ile ilgili puantaj kaydının olup 
olmadığı, istihkak tutarı, yapılan işin mahiyeti, malzemenin kim tarafından 
verildiği, taşeron çalıştırılıp çalıştırılmadığı vs.) .  Gerekli bilgiler temin edildikten 
sonra araştırma şu şekilde yapılacaktır: 

Müteahhit’in faaliyet dönemi süresince bu işle ilgili olarak Sosyal Güvenlik 
Kurumu’na tescil ettirmiş olduğu geçici işyeri dosyasına toplam 49.150,00 TL 
işçilik (prime esas kazanç toplamları) bildirimde bulunmuştur. İşin konusu 
asma yaya geçidi köprüsü olması sebebiyle, Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik 
Oranlarını Gösterir Tebliğ’de asgari işçilik oranı % 10 olduğu gözükmektedir. 

14    XYZ Beton Ltd. Şti. sigorta işyeri sicil nosu : 2.2361.xxxx (inşaat amaçlı beton ürünlerinin imalatı), ABC Zemin 
Kaplama Ltd. Şti. sigorta işyeri sicil nosu : 2.1622.xxxx (birleştirilmiş parke döşeme imalatı)
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Diğer örneklerden farklı olarak yapı ruhsatı olmaması nedeniyle, metrekare 
üzerinden maliyet hesaplanması yerine, maliyet olarak toplam istihkak tutarı 
dikkate alınacaktır [15].   

Toplam İstihkak Tutarı(KDV Hariç) : 650.000,00 TL
Asgari İşçilik Oranı (%10 )  : 10 – (10 x %25) = %7,5
Bildirilmesi Gereken As.İşçilik Tutarı :650.000,00x%7,5=48.750,00 TL
Bildirilen İşçilik Tutarı (P.E.K.)[16] : 49.150,00 TL
Bildirilen işçilik tutarının, bildirilmesi gerekenden fazla olması sebebiyle, 

asgari işçilik araştırmasında yeterli işçiliğin bildirildiği tespit edilmiştir. 

Şunu da belirtmek gerekir ki; bildirilen işçiliğin yeterli olmaması halinde, 
özel bina inşaat işlerinde olduğu gibi geçerli malzemeli işçilik ve/veya salt işçilik 
faturalarının olması durumunda müteahhit faturalı inceleme ile asgari işçilik 
araştırmasında baraja ulaşma yolunu seçebilir. Böyle bir durumda asgari işçilik 
oranı, toplam istihkak tutarından malzemeli işçilik faturaları düşüldükten sonra 
kalan kısma uygulanır.

ASGARİ İŞÇİLİK ARAŞTIRMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
HUSUSLAR

1. Bildirilen sigortalıların mevzuata uygun olmalıdır. Örneğin,  kadın 
veya çocuk sigortalıların inşaat işlerinde bildirmesi uygun olmayacağı örnek 
gösterilebilir. Kadın sigortalıların teknik personel olması (inşaat mühendisi, 
mimar vs.) ve fiilen inşaat işyerinde istihdam edilmesi bildirimde uygun olarak 
değerlendirilir.

2. İhale makamı bilgileri ile işveren bildirimlerinin tutarlı olmalıdır.

3. Yapılan işin  Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde yer almaması veya 
tebliğ edilen tutara dayanak işçilik oranına itiraz edilmesi durumlarında, işin 
asgari işçilik oranının Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca (AİTK) tespit edilmesi 
amacıyla işle ilgili tüm bilgi ve belgeler (ihale makamınca onaylanmış hakediş 
raporlarının asılları) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Dairesi 
Başkanlığı’na gönderilerek işçilik oranı bu birimden sorulur. 

4. İhaleli işin birden fazla konuyu kapsıyor olması ve bünyesindeki her bir 
işin asgari işçilik oranının daha önce belirlenmiş olması kaydıyla, ihale makamı 
tarafından her bir işe ait istihkak tutarlarının ayrı ayrı bildirilmesi hâlinde, 
araştırma işlemi, her bir işe ait asgari işçilik oranları dikkate alınarak yapılır. Her 
bir işe ait istihkak tutarının ayrı ayrı bildirilmemesi hâlinde ise, işverenin yazılı 
isteği üzerine araştırmada, bu işlerin en yükseğine ilişkin asgari işçilik oranı 
dikkate alınır. İşveren tarafından yapılan işlere ilişkin en yüksek asgari işçilik 
oranının uygulanmasının kabul edilmemesi durumunda işin asgari işçilik oranı 
Asgari İşçilik Tespit Komisyonu tarafından belirlenmesi için ünite tarafından 
konu Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı’na yazı 
ile gönderilir.

15   Hem ruhsat maliyeti, hem de istihkak mevcutsa, asgari işçilik araştırmasında yüksek olan maliyet bedeli 
dikkate alınır. 
16    P.E.K. : Prime Esas Kazanç
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5. İhale yoluyla yapılan işlerin konsorsiyum şeklinde üstlenilmesi hâlinde, 
konsorsiyumu oluşturan üstlenicilerin her birine müstakilen istihkak ödenmesi 
ve bu üstleniciler tarafından idareye ayrı ayrı teminat verilmiş olması kaydıyla 
üstlenicilerin her birine, verecekleri işyeri bildirgelerine istinaden Kurum’ca ayrı 
ayrı sicil numarası verilebilir. İhale konusu işin iş ortaklığı şeklinde üstlenilmesi 
durumunda ise, işyeri, iş ortaklığı adına ve tek işyeri sicil numarası verilerek 
tescil edilir.

6. Kurum’ca 25.04.2009 tarihinde yayınlanan yönetmelikle, asgari işçilik 
incelemesinde  uzlaşma müessesesi getirilmiştir. Ancak uzlaşma, devamlı 
mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgarî işçilik incelemesi için söz konusu olup, 
geçici mahiyetteki işyerlerinde yapılan asgari işçilik araştırması için söz konusu 
değildir.

SONUÇ 

Kayıt dışı istidamın, Kurum’a hiç bildirilmeden sigortasız işçi istidam 
edilmesi veya bildirimi yapılsa bile işçi ücretlerinin (prime esas kazançlarının) 
ve/veya sigorta gün sayılarının eksik bildirilmesi olarak karşımıza çıktığı 
düşünüldüğünde, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kayıt dışı istihdamın 
engellemesinde, asgari işçilik uygulaması önemli bir rol oynamaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar  

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’u

-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği(12.05.2010)

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genelge 2011/13,  04.02.2011

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Genelge 16-318, 13.05.2004

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Çeşitli İş Kollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir 

Tebliğ, Re.Ga.12.05.2010/27579

-2009 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ, Re.Ga.19.03.2009

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Asgari İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği, 

Re.Ga.25.04.2009/27210
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ÖZEL HASTANE GİDERLERİNİN
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN 

TAHSİLİ DAVALARI

Av. Süleyman UZ[1]

Giriş
Sigortalı ve/ya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin 5510 Sayılı Kanun’dan 

önceki dönemde  özel hastanelerde yapılan sağlık giderlerine ilişkin açılan 
davalarda, davacı tarafın özellikle bilirkişi sürecini, bilirkişi olarak atacak 
kişilerin uzmanlık alanında yanılması veya  bilmemesi nedeniyle davalar gereksiz 
yere yıllarca uzadığı görülmektedir.  Söz konusu nedenle doğrudan uygulaya 
yönelik ve faydalı olabilir umuduyla  görevlendirildiğimiz bilirkişi heyetinde   
tespit ettiğimiz eksikler ile  edindiğimiz tecrübeden hareketle  hazırlanmış bir 
çalışmadır. 

Konu, 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği dönemden öncesi ve sonrası 
olmak üzere iki ayrı başlık içinde incelenecektir. Diğer yönden de bazı ayrıklar 
durumlar dışında paralel düzenlemeler içermektedirler. Mevcut haliyle davalarda 
5510 öncesi döneme ilişkin yoğunluk arz etmektedir. 

SSK veya Bağ-Kur (aynı zamanda Tarım Bağ-Kur’u 2926 s.Ek.3.md)  
sigortalısının veya hak sahibinin, hangi hallerde özel hastane giderlerini 
kurumdan talep edebileceği hususunda hukuki  ve tıbbi yönden irdelenecektir. 
Yine aynı paralelde olan, kısaca,  yurt dışı tedavi giderleri, işverenin iş kazalarında 
yaptığı masraflar ile  dışarıdan temin edilen tıbbi malzeme bedellerinin tahsili ve 
yapılan giderlere ilişkin de değerlendirme yapılacaktır. 

5510 Sayılı Kanun’un öncesi ve sonrasındaki temel prensip, Kurum’un, 
sigortalı veya hak sahibinin/ sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin  
durumunun ani ve acil olması halinde özel hastanelerde  yapılan tedavi 
giderlerinden ancak Sağlık Bakanlığının her yıl  yayınladığı  ücret tarifesi 
üzerinden tespit edilen değerler tutarında sorumlu olmasıdır.  İstisnalar dışında, 
tarifenin dışındaki ve üstündeki ücretlendirmelerden Kurum sorumlu değildir. 

Daha açık bir ifade ile, özellikle yeni dönemde,  acil haller dışında, kurum ile 
sözleşme yapmayan sağlık hizmeti sunucularından satın alınan sağlık hizmetleri 
bedelleri SGK tarafından  ödenmez.

Sigortalı veya hak sahibi ile Kurum arasında yoğun olarak  anlaşması 
olmayan özel hastanelerde yaptırılan  tedavi giderlerinin ödenme(me)sine ilişkin 
konuda  ihtilaflar çıkmaktadır. Hak sahibi gerçekten özel hastaneye ya daha 
yakın ve durum acil olduğu için yada Kurum anlaşması olmayan hastanede 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından



–daha iyi hizmet göreceği umuduyla-  bilinçli olarak özel hastaneye giderek 
masrafın Kurum tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Özel hastanelerin 
de bu durumu,  bilerek yada bilmeyerek kendisine  başvuran hasta ve yakınlarına  
gerekli açıklamaları önceden yaparak ( yazılı sözleşme paketini hastaya sunarak 
ve ondan onay alarak) yada yapmayarak harcamaların kimden tahsil edileceğine 
yön vermektedir.  

Çalışmanın konusunu oluşturduğu için öncelikli  bilirkişi heyetinin oluşması 
hususları  değerlendirilecektir. 

BİLİRKİŞİ HEYETİ 

Sigortalının sağlık durumunun “acil olması” halinde, SGK  tedaviyi 
gerçekleştiren hastaneye, Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarının 
Fiyat tarifesinde tespit edilen bedeller üzerinden ya da acil halin gerektirdiği, acil 
hastalıkla, tıbbi literatüre uygun, cerrahi ve medikal tıbbi uygulamalar birlikte 
değerlendirilerek, bedelin tamamı üzerinden ödeme yapabilir.  Somut olaya göre 
iki hususta bilirkişi heyetinin uzmanlık alanının (adli tıp/muhasip – hukukçu - 
eczacı )   seçimi farklılık  arz etmektedir.  

Birincisi; özel hastanede yapılan tedavi giderlerinin Sağlık Bakanlığı’na Bağlı 
Yataklı Tedavi Kurumlarının Fiyat tarifesi üzerinden hesaplanması durumu ki 
bu durum sadece hesap bilirkişisi tarafından hesaplanabilir.

Söz konusu tedavi giderlerinin hesaplanmasına ilişkin atanacak  bilirkişinin ise 
tedavi giderlerine ilişkin hususta, uygulanan medikal ve paramedikal işlemlerin, 
tetkiklerin, konulan tanı ve teşhise uygunluğunun,  sarf malzemelerinin ve 
ilaçların, kullanım sayılarının ve gerekçelerinin, hastane evrakıyla kıyaslanarak, 
örtüşüp örtüşmediğinin saptanması,  tedavinin yapıldığı yılın fiyat tarifesi (SUT-
BUT) üzerinden yapılan masrafların kalem kalem ayrıştırmasını gerektirmektedir. 
Çoğu zaman özel hastanenin sigortalıya çıkardığı masraf ile resmi fiyat tarifesi 
üzerinden yapılan hesaplar arasında ciddi farklar çıkmaktadır. Yine gereksiz 
olduğu veya kullandığı şüpheli olan (anlı şanlı hastanelerin kalp ameliyatı olan 
hastanın masrafları arasına, demirbaş olarak kabul edilen 5.400,00.TL’lik kalp 
pompasının,  sadece rakam  kodu yazılarak, sarf malzemesi gibi gösterilerek, 
sağlık harcamaları arasına sıkıştırılması gibi) malzemelerin ayıklanarak, diğer 
girdilerin de tarife üzerinden ücretlendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir hesabı 
sigortalının ameliyat olduğu bölüm uzmanının (kardiyolog, beyin cerrahı ) 
yapması fiilen ve alınan branş uzmanlık eğitimi ile  mümkün değildir. Ancak 
özellikle İstanbul’a  taşradan  talimat yoluyla gönderilen dosyalarda, davacının 
da yanlış yönlendirmesi ile sigortalının tedavi gördüğü sağlık sorununa ilişkin 
uzman bilirkişi heyeti seçilerek hesap ve değerlendirme yapılması istendiğinde, 
yanlış ve o kadarda yaygın olarak  ilgili branş uzman hekimi de kurula dahil 
edilmekte olduğu bilinen bir gerçektir. Böyle bir dosyada hukukçu bilirkişi 
dışında eczacı bilirkişi, hukukla içli dışlı olan adli tıp uzmanı doktor veya bu 
işte özel olarak uzmanlaşmış sağlık eğitimi almış teknisyen veya doktor gibi 
fiili uygulamaya vakıf uzman bilirkişi atanması daha uygun olacaktır. Özellikle 
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özel hastane giderlerine ilişkin masraf hesabının, BUT[2]’ta (şimdi SUT) her yıl 
yayınlanan fiyat tarifesine göre, yukarıdaki kriterler dikkate alınarak yapılması 
gerekmektedir.  İşi başından aşkın uzman doktorun veya Profesörün yasal 
zorunluluktan ötürü, bilirkişi olarak atanması, konuya çözüm getirmediği gibi, 
üstüne üstlük yargılama sürecini daha da uzatmaktadır. 

Konuya örnek olması bakımından; Kalp cerrahı bir hekimin; yapılan bir kalp 
ameliyatında, faturalandırılan;  anestezi uygulamalarının ücretlendirmesini, EKG, 
ultrasonografi(USG), Doppler, Akciğer grafisi, kalp pili, kalp kapak protezlerinin 
ücretlerini,  biyokimya, laboratuar tetkik ücretlerini, ameliyat ipinin, servisi oda 
hizmetlerinin,  hastaya verilen ilaçların, pamuğun ve sair malzeme bedelinin ile 
yatak ücretlerinin ne kadar olacağını bilmesi, tek tek seçerek ücretlendirmesini, 
SUT( Sağlık Uygulama Talimatında) ‘da olmayıp, hastaya uygulanmasının 
zorunlu olduğu düşünülen ( kalça protezleri, kalp pilleri, kol ve bacak modüler 
protezleri, intramedüller kemik çivileri, kan durdurucu jeller, elektrikli yüksek 
devirli omurga keser gibi) malzeme veya hizmetleri, piyasa rayici üzerinden- 
araştırma yaparak- ücretlendirmesi beklenemez. 

Çoğu zaman sayfaları bulan girdilerden, 400–500 kalemi tek tek kontrol 
edip (mevzuattan, internet ortamından, diğer meslektaşlarından) kullanılan 
malzemelerin, sektörün yerleşik uygulamaları içinde, doğru ve yerinde olup 
olmadığını kontrol edip, karşısına tarife üzerinden ücret yazmasını, literatür 
verileri altında çek etmesini beklemek, maddi gerçeğe uygun düşmemektedir. 
Bu sebeple tarafların, daha doğrusu davacının ve dosyayı başka mahkemeye 
gönderen taşra  mahkemelerinin dosyalarını, uzmanlık alanını sınırlamadan, 
ilgili talimat mahkemesine göndermesi fiili uygulamaya ve maddi gerçeğe daha 
uygun düşecektir. Aksi halde dosya aylarca bazen daha uzun süre, uzman ancak 
hesaplamayla ilgisiz kişiler arasında, gelip gitmekte, dava çok uzamakta, sağlık 
harcama hesaplamaları yapılamamakta, sorun da çözülmemektedir.  Bu sebeple 
istinabe yoluyla bilirkişi gönderilen dosyalarda daha geniş çerçeve çizerek atma 
yetkisinin talimat dosyasına verilmesi uygun olacaktır. Talimat mahkemesi 
işin uzmanını bildiği halde kendisi ara karar ile sınırlandırıldığı için , ara kara 
doğrultusunda, heyet oluşturmaya çalışmaktadır. Fakat dosyada sorun gerçekte 
çözülmeden geri gönderilmektedir. 

İkincisi ise, kullanılan malzemenin ve/ya  uygulanan tıbbi tedavinin Kurum 
tarafından kabul edilmemesi halinde ancak  konunun –yani yapılan tedavinin- 
uzmanı bilirkişilerden görüş alınması uygun olacaktır. Bu   kapsamda;

2  BUT--Sağlık yardımları Kurumca karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu 
kişilerin, Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas 
ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen ödenecek bedellerinin 
bildirildiği, her yıl Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğdir.
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Tedavi edilen hastalığın yada travmatik hasarın nevine göre kullanılması 

gereken malzemelerden, tercih edilen malzemenin türünün (ilaçlı stent ile çıplak 

metal stent gibi), hastanın sağlık durumu etkileyip etkilemeyeceği, tedavinin 

gerekleri yönünden ucuz olan yerine daha pahalı olan muadilinin kullanılmasının 

zorunlu olup olmadığı, seçilen malzemenin hayati öneminin olup olmadığı, tedavi 

gereklerine uygun olup olmadığı, faydadan öte zorunlu olup olmadığı,  Kurumun 

masrafını karşıladığı veya reçetede yazılan malzemenin kullanımının yaratacağı 

sağlık risklerinin söz konusu olduğu durumlarda ancak davaya konu olan 

hastalığın uzmanı kardiyolog, kalp cerrahi, üroloji gibi uzman doktor bilirkişiden 

yerindeliği ve gerekliliği hususunda  görüş  alınması gerekmektedir. [3]

HASTANIN DURUMUNUN ACİL OLMASI  

Sigortalının özel hastanede yaptığı giderleri talep edebilmesi için durumunun 

acil olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir. Özel hastanelerin düzenlendiği 

bazı raporların gerçeği yansıtmaması nedeniyle [4] Yargıtay durumun acil olup 

olmadığı hususunda rapor alınması gerektiği yönünde kararlar vermiştir. Fakat 

daha sonra mevzuatta yapılan acil durum tanımı ile acil halin tanımına açılık 

kazandırılmıştır. Somut olaya göre işin uzmanı doktordan ya da Sağlık Bakanlığı 

hastanelerinden alınacak rapor ile duruma açıklık getirilebileceği gibi dosyanın 

tevdi edildiği bilirkişi heyetindeki doktorun bu hususta görüş beyan etmesinin 

de yeterli olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca olayın gelişimine göre, gerekli görülürse 

Adli Tıp Kurumun’dan görüş istenmesine engel bir durum da yoktur. 

Acil haller, Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde ; ani gelişen 

hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini 

takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle 

tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde 

hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen 

durumlar olarak tanımlanmıştır (m.42). 

I- 5510 SAYILI KANUNDAN ÖNCEKİ DÖNEME İLİŞKİN    

KURUM DIŞINDA YAPILAN  SAĞLIK GİDERLERİ

1-) Bağ-Kur Kapsamındaki Sağlık Gideri[5]

Bağ-Kur sigortalısı ve hak sahiplerinin sağlık sigortası yardımlarından 

yararlanma şekil ve şartları Mülga 1479 Sayılı Kanun’un Ek.11 devamı ile Ek. 18. 

maddesine istinaden çıkarılan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği ile 

3  Y.10.HD.2009/12506E., 2010/4214K.23.03.2010-kazancı 
4  Resul Aslanköylü Sf.927
5  İhsan Çakmak -Şerhli Bağ-Kur Kanunu ile 2926 s. Tarım Bağ-Kur Kanunu 
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düzenlenmiştir.[6] Öncelikle sağlık ve sigorta prim borcu olmaması gerekmektedir.  
Yönetmelik resmi sağlık Kurumu ile özel sağlık kurumları arasında ayırım 
yapmıştır.

Yönetmeliğinin 6. maddesinde Kurum ile sözleşmesi olmayan resmi 
kurumlara ait hastanelerde yapılan tedavi giderleri düzenlemiştir. Buna göre 
sigortalının veya hak sahibinin Kurum ile sözleşmesi olmayan resmi sağlık 
kurum ve kuruluşlarında Bağ-Kur karnesi ile muayene ve tedavi görmesi halinde 
Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarının tarifesi esas alınarak ödeme 
yapılacağı, aşan kısım varsa bunun da ilgili tarafından ödeneceği, fazlasının 
Kurumdan talep edilemeyeceği düzenlenmiştir. 

Söz konusu yönetmeliğin 7.maddesi ise özel sağlık kurumlarında yaptırılan 
tedavi giderlerini düzenlemiştir. 

Sigortalı ve/ya hak sahibi özel sağlık kurumlarından ancak acil durumlarda  
yatarak sağlık yardım aldığı  durumlarda  tedavi masraflarını talep edebilir. 
Durumun  acil olduğunun raporla belgelendirilmesi gerekmektedir. 

Vakıanın acil olduğu yönünde, davadan önce veya yargılama aşamasında, 
rapor alınması halinde de, ancak Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Yataklı Tedavi 
Kurumlarının Fiyat tarifesi üzerinden tespit edilen bedeller üzerinden ödeme 
yapılabilir. Bu durumda acil bir durum yoksa resmi hastane giderlerinin aksine 
ödeme yapılmayacağı açıkça düzenlenmiştir. 

Özel hastanede tedavi gören hastanın durumunun acil olmaması halinde 
sigortalı söz konusu masrafı talep edemeyeceği gibi acil hallerde talep edeceği 
masraf da bakanlığın çıkardığı tarife ile sınırlıdır. Tarifenin hizmet sınırları ile 
ücret yönünden tespit edilen tavanın dışında kalan masraflar talep edilemez. 
Yine yurtdışından ithal edilecek ilaç bedellerinin ödenmesi ile ilgili davalarda 
da, mahkemece uzman bilirkişiden rapor alınarak hastalığın tedavisi için yurtiçi 
ruhsatlı muadil ilaç fiyatları kıyaslanarak ödenmesi gereken miktarın tespiti 
gerekmektedir.[7] Yargıtay’ın emsal kararlarında hakkaniyeti esas alarak yol 
haritası çizdiği gözükmektedir.  

2926 Sayılı Kanun ile düzenlenen Tarım Bağ-Kur’u sigortalıları da aynı 

6  BAĞ-KUR SAĞLIK SİGORTASI YARDIMLARI YÖNETMELİĞİ 
Madde 6-Sağlık hizmeti, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler, üniversiteler, kamu iktisadi 
teşebbüslerine ait sağlık tesisleri ile diğer sağlık tesislerinden satın alınmak suretiyle yürütülür. 
Sağlık hizmetinde hangi sağlık kurum ve kuruluşlarından satın alınacağı Bakanlar Kurumu karılı ile tespit edilir. 
Ancak sağlık sigortası uygulaması yapılan mahalde resmi sağlık kurum ve kuruluşlarının bulunması veya kurum 
ve kuruluşlardan yeterli hizmet alınamaması halinde diğer sağlık kurum ve kuruluşlarından sağlık hizmeti satın 
alınabilir. 
Sağlık hizmetinin yürütülmesi ile ilgili esaslar, hizmet satın alınacak müessese ile kurum arasında yapılacak 
protokol ile düzenlenir.
Ancak, Kurumuzla protokolü bulunmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında Bağ-Kur sağlık karnesi ile 
muayene ve tedavi görenler için Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarında yapılacak muayene- tetkik- 
tahlil- müdahale- ameliyat ve tedavilere ait fiyat tarifesi üzerinden hesaplanmak suretiyle Kurum’ca belirlenecek 
esaslar dâhilinde ödeme yapılır. Bunu aşan kısmı ise ilgili tarafından karşılanır. 
Madde-7 Sağlık yardımlarından faydalanan kimselerin özel bir sağlık müessesinde yatırılarak tedavi alıntına 
alınmaları halinde, vakanın aciliyeti raporla belgelenmek ve bu rapor Kurum tarafından kabul olunmak şartıyla, 
bu sağlık müesseselerinde yapılan tedavi giderleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı yataklı tedavi kurumlarında yapılacak 
muayene- tetkik- tahlil- müdahale- ameliyat ve tedavilere ait fiyat tarife üzerinden hesaplanmak suretiyle ödenir. 
Tıbben, naklinde mahsur bulunmayan hastalar, hizmet satın alınan müesseslere nakil edilir. 
7  Yar.21.HD.2001/9331E., 2002/966K.
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hakka sahiptir.[8] 2926 Sayılı Yasa’nın Ek 3. maddesine göre 1479 Sayılı Yasa’nın 
Ek 12-Ek 18 maddeleri 2926 Sayılı Yasa’ya tabi olan sigortalılar hakkında da 
uygulanacağını düzenlenmiştir.

2-)SSK Kapsamındaki Sağlık Giderleri   
SSK’da da, Bağ-Kur’a paralel düzenleme yapılmıştır. SSK.m.33, 34, 135 

ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 57. maddesinde; Kurum sağlık 
yardımlarından yararlanma hakkı olanların ani ve acil hastalığı dolayısıyla 
Kurum sağlık tesisleri dışında bir sağlık tesisine yatırılması durumunda 
durumun acil olduğunun tevsik edilmesi şartıyla resmi sağlık tesislerinin yapılan 
tedavi masraflarının aynen, özel sağlık tesislerinde yapılan tedavi masraflarının 
ise Kurum’un sağlık kuruluşlarında uygulanacak tedavilerden alınacak ücret 
tarifesi üzerinden (Sağlık Bakanlığının yataklı tedavi kurumları fiyat tarifeleri 
esas alınarak) hesaplanmak suretiyle ödeneceği düzenlenmiştir. Yine resmi 
sağlık tesislerinde yapılan tedavide yatak ücretlerinin kurumca belirlenen yatak 
ücret tarifesi üzerinden ödeneceği düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanun’un 123. maddesi, söz konusu dönemde Kurum’a, özel 
sağlık tesisleriyle sözleşme yapabilme yetkisi vermiştir.  Sigortalı hastanın, 
acil durumda sözleşme yapılan özel hastaneye müracaatı halinde giderlerin 
sözleşmedeki paket program kapsamında karşılanacağı, sözleşme olmayan 
bir hastaneye gitmesi halinde ise emsal paket program kapsamında ödeme 
yapılacağı, söz konusu hususta paket sözleşme yoksa o yıla ait Mali Yıl Bütçe 
Uygulama Talimatı Resmi Sağlık Kurumları Fiyat Tarifesi üzerinden ödeme 
yapılacağı düzenlenmiştir.[9]

Yine acil hallerde Kurum’un sağlık tesislerinde sağlık görevlileri sigortalıya 
gerekli özeni göstermemiş ve/ya sigortalı çaresiz kalarak özel sağlık tesislerine 

8  YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2005/5587 K. 2005/9895 T. 24.10.2005 Davacı Tarım Bağ-Kur sigortalısı 
3. kişiye ait otomobili kullandığı sırada kendi kusurlu hareketi nedeniyle meydana gelen trafik kazası sonucu 
yaralanarak tedavi gördüğünden tedavi giderinin davalı Kurumdan tahsilini istemiştir.Olayın iş kazası olmadığı 
uyuşmazlık konusu değildir. Mahkemece olayın hastalık sayılamayacağı ve iş kazası da  olmadığı gerekçesi ile 
davanın reddine karar verilmiş ise de bu sonuç usul ve yasaya uygun bulunmamaktadır. Davanın yasal dayanağını 
oluşturan 2926 sayılı yasanın 4956 sayılı yasa ile değişik Ek Madde 1. maddesine göre “Bu Kanunun 2 nci 
maddesine göre sigortalı olanlardan;Sigortalılığı devam edenler,Sağlık sigortası yardımlarından yararlanırlar.Sağlık 
hizmeti; Sağlık Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, mahalli idareler,üniversiteler, kamu iktisadi teşebbüslerine 
ait sağlık tesisleri ile gerçek ve tüzelkişilerden satın alınmak suretiyle yürütülür. Buna ilişkin usul ve esaslar 
Kurumca belirlenir.” 
Öte yandan 2926 sayılı yasanın Ek Madde 3. maddesine göre “1479 sayılı yasanın Ek 12-Ek 18 maddeleri 2926 
sayılı yasaya tabi olan sigortalılar hakkında da uygulanır.” 1479 sayılı yasanın Ek madde 13. maddesine göre “sağlık 
sigortası yardımları, hastalık ve iş kazası hallerini kapsar.” Hastalık kavramı yasada açıkça tanımlanmamıştır. 
Hastalık, genel bir tanımlamaya göre, bedensel ve ruhsal sağlığın bozulması olayıdır.Hastalığa neden olan olayın fizik 
etkenlerden, travmalardan,genetik nedenlerden, zehirlenmelerden, mikroplardan veya beslenme yetersizliğinden 
vs.. meydana gelmesi mümkündür. İş kazası dışında kalan sağlık yardımını gerektirecek nitelikteki bedensel veya 
ruhsal sağlığın bozulması halleri hastalık hali sayılır. 
Davacının hastalık nedeniyle sağlık yardımlarından yararlandırılması gerekir. Mahkemece yapılacak iş; Bağ-
Kur Kanununun Ek 17/son maddesine göre diğer sağlık kuruluşlarında yapılan tedavilerde Sağlık Bakanlığının 
resmi sağlık kuruluşları için tespit ettiği ücret tarifelerinin esas alınacağı öngörüldüğünden, davacının Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesinde tedavisi için yapılan 2.145,90YTL tutarındaki harcamaların sarf tarihlerinde Sağlık 
Bakanlığınca tespit edilen ücret tarifelerine göre eş değer miktarlarının ne olduğu araştırılarak sonucuna göre 
karar vermekten ibarettir. Mahkemece, eksik araştırma ve inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile karar verilmiş 
olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının 
istek halinde temyiz edene iadesine, 24.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. 
9  Y.10.HD.2007/8339E., 2008/5714K., 06.05.2008 –Kazancı 
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giderek tedavi olmak zorunda kalmış ise yaptığı tedavi giderlerini alabileceği 
Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları arasındadır. [10]

Yaygın olan diğer uyuşmazlık türü ise; sigortalının veya hak sahibinin , 
durumun acil olmadığı halde, Kurum’a müracaat etmeden doğrudan özel sağlık 
tesisine giderek tedavi görmesi halidir. Prensip olarak bu durumda sigortalı 
tedavi giderlerini Kurumdan talep edemez. Ancak Yargıtay 10.Hukuk Dairesi ile 
21.Hukuk Dairesi bu uygulamayı sebepsiz zenginleşmeye sebep olacağı gerekçesi 
ile sigortalının veya hak sahibinin Kurum’a müracaat etmesi halinde yapılan 
giderleri . paket tarife kapsamında, talep edebileceği şeklinde yumuşatmıştır.  
Kurum, sigortalının kendisine gelmesi halinde de bazı masrafları yapmak 
durumunda olduğundan ve giderlerin ödenmemesi sebepsiz zenginleşmeye 
neden olacağı için bu giderlerin karşılanması gerekmektedir.  Sigortalının bu 
durumda talep edebileceği masrafın ya gitmesi gerektiği hastaneye gitmiş olsa 
idi ne kadar olacağının söz konusu hastanenin ilgili servisinden sordurulması ya 
da bilirkişi marifetiyle tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak fiili uygulamada ilgili 
servisler -Kurum durumun acil olduğunu kabul etse dahi- (çoğu girdi masraf 
olarak görülmediği için) çok düşük bir bedel hesaplamaktadır. Sigortalı da 
yaptığı tüm masraflarını talep ettiği,  sınırı bilemediği için dava açmak zorunda 
kalmaktadır. Ancak 5510 Sayılı Kanun ile bu durumda Kurum’un sorumluluğu 
emredici düzenleme ile kaldırılmıştır. 

3-)Sigortalı veya Hak Sahibinin Yurtdışında Tedavi Görmesi
506 Sayılı Yasa’nın 32. ve 33. Maddelerinde düzenlenen sağlık yardımları 

kapsamında sigortalı veya hak sahibinin yurtdışı sağlık hizmetlerinden 
faydalanmasına dair bir hüküm bulunmamaktaydı. 

Ancak 02.12.2004 tarihli 5264 Sayılı Yasa ile 506 Sayılı Kanun’a eklenen ek 
49. maddede belirtilen şartlarda sigortalı ve hak sahiplerine yurtdışında tedavi 
olma imkânı getirilmiştir.  Ayrıca Yargıtay ilke kararları da Kurumun göndermesi 
dışında, emeklilerin ziyaret ve tatil döneminde  yurtdışında  bulundukları  
dönemde geçirdikleri, acil ve ani müdahaleyi gerektiren rahatsızlıklar sonucu 
tedavi giderlerinin Türkiye’deki resmi sağlık kuruluşlarında yapılsa idi 
gerçekleşecek muayene ve tedavi giderleri miktarı yöntemince saptanarak 
Kurum’ca ödemesinin yapılması gerektiği yönündedir.[11] 

Yine yerleşik Yargıtay kararları, aktif sigortalıların özel bir nedenle yurtdışında 
bulunduğu esnada acil müdahaleyi gerektirir bir durumun meydana gelmesi 
halinde, yurtiçinde yasa hükümleri uyarınca karşılanması gereken giderleri 
aşmamak üzere giderlerin Kurum’ca ödenmesini gerektiği yönündedir.[12]                   

Mülga 506 Sayılı Yasa’ya dayanılarak çıkartılan Sosyal Sigorta İşlemleri 
Yönetmeliğine göre söz konusu tedavi giderlerinin Türkiye’deki resmi sağlık 
kuruluşlarında yapılmış olsaydı gerçekleşecek muayene ve tedavi giderleri 
miktarı yöntemince saptanması gerekmektedir.

Yukarıda da gözüktüğü gibi, gerek yüksek Yargıtay kararlarında gerekse 

10  Y.10.HD.17.10.2000T.6072E. , 6339K. R.Aslanköylü 2.Bası 1.C. Sf.926
11  Y.10.HD.14.02.1995 T. 1287E., -1356K.
12  HGK.7.5.1986T., 1983/557E., 1986/492K.
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ilgili mevzuattaki düzenlemelerde, pasif bir sigortalının özel bir nedenle 
yurtdışında bulunduğu sırada yaptığı sağlık harcamalarının Kurum’ca, ani ve 
acil olması kaydıyla, tedavi Türkiye’deki resmi sağlık kuruluşlarında yapılmış 
olsaydı gerçekleşecek muayene ve tedavi giderleri miktarınca ödenmesi gerektiği 
yönündedir. 

4-)Tıbbi Malzeme Bedelleri
Sağlık kurulunca temin edilmesi zorunlu olduğu halde temin edilmeyerek 

sigortalı hasta veya hak sahibine aldırılan tıbbı malzeme bedelinin Kurum 
tarafından hastaya ödeneceği ve dışarıdan hastaya aldırılan tıbbı malzemelerin 
bedellerinin varsa SGK birim fiyatı üzerinden, yoksa piyasa araştırmasıyla 
ortaya çıkan en düşük bedel üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir.  Yerleşik 
Yargıtay kararlarına göre de,  yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan sağlık 
malzeme bedellerinin Kurum tarafından  piyasa rayici üzerinden ödenmesi 
gerekmektedir.  [13]  

Emsal Yargıtay kararlarında, söz konusu hususlara ilişkin olarak mevzuatta 
boşluk olması halinde öncelikle hakkaniyetin temel alınarak sigortalının mağdur 
olmasına rıza gösterilmediği, diğer yandan hakkın kötüye kullanılmasının da 
korumadığı, somut olayın gelişimine göre çözüm üretildiği  gözükmektedir. 

Öyle ki  Yargıtay  sigortalı veya hak sahibi hastanın ömür boyu kullanması 
gereken ilaç dışında, kullanılması gereken her türlü (hijyenik bez dahil)  
malzemenin kendisinin veya bedelinin Kurum tarafından karşılanması 
gerekmektedir. Bu hususta sadece sağlık raporu alınması yeterlidir. [14]  
 5-) İşverenin İş Kazasından Dolayı Yaptığı Masraflar

İşçinin iş kazası geçirmesi halinde işveren iş kazasına uğrayan sigortalıya 
Kurumca işe el konulana kadar sağlık durumunun gerektirdiği sağlık 
yardımlarını yapmak zorundadır.(SSK.m.15) Bu amaçla yapılan ve belgelere 
dayanan masraflar hatta yol paraları Kurum tarafından işvereni ödenir. 

İşveren iş kazası geçiren sigortalıya  en kısa zamanda gerekli sağlık 
yardımlarını, ahlaki olduğu kadar, hukukende mecburdur. İşverenin işçine gerekli   
sağlık yardımlarını yapmadığı veya geciktirdiği takdirde bundan kaynaklanacak 
malul kalması veya artmazı, tedavi süresinin uzaması gibi nedenlerle  Kurum’un 
uğradığı zararlardan sorumlu olacaktır.     

II-5510 SAYILI KANUN  DÖNEMİNE  İLİŞKİN 
(Sözleşmesi olmayan  hastanelerden alınan)  SAĞLIK GİDERLERİ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda, önceki 
mevzuata paralel -olmakla birlikte, son dönemde yürürlüğe giren temel kanunların 
aksine, ilgilisinin bile yanında özel bir sosyal güvenlik uzmanı bulundurmasını 

13  Y.10.HD.2008/15519E., 2010/4212K., 23.03.2010 ….reçetelendirilen malzemenin , zorunlu olduğunun 
belirlenmesi halinde, anılan malzeme bedelinin denetlenip, faturadaki haliyle ödenecek nitelikte olup olmadığının 
ve buna bağlı olarak Kurum tarafından karşılanabilir bedelinin belirlemesi gerecektir. ..5510 s.Y.63 yasala..Genel 
Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin 22.maddesindeki düzenleme gözetilerek  kullanılan stend bedelinin 
makul süre içerisinde SGK tarafından belirlenmesi, filayt tespitinin makul süre içerisinde Kurum tarafından tespit 
edilmemesi halinde is konu hakkında teknik ve mali bilgiye sahip eczacı bilirkişiden piyasa değerleri ve ilgili 
kuruluşların görüşü ışığında fiyat tespitine ilişkin rapor alınarak ..bir karar vermek gerekmektedir. 
14  Y.21.HD.2007/6334E.,2008/3067K., 06.03.2008-Kazancı 
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gerektirecek nitelikte karışık  ve ağır bir düzenleme yapılmıştır.

 Sigortalı, Sosyal Sigortalı - Genel Sağlık Sigortalısı ayrımına tabi tutmuş ve 
sağlık yardımlarını kanunun üçüncü kısmında Genel Sağlık Sigortalısı başlığı 
altında ayrıca düzenlemiştir.

 Önceki düzenlemelerin aksine, sağlık sigorta kapsamı (m.60) adından da 
anlaşılacağı gibi genelleştirilerek genişletilmiş,  çalışan ve çalışmayan ayrımı 
yapılmadan, istisnalar dışında, sosyal sigortası olmayan kişiler de  zorunlu 
olan genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır. Hatta tüm vatandaşlar dışında 
ikametgâhı Türkiye de olan  yabancılar da  genel sağlık sigortası kapsamına dâhil 
edilmiştir.  Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası arasında organik bağ 
olsa da bu iki sigorta ayrı ayrı düzenlenmiştir. Kurum, denetim yetkisi dışında,  
yaptığı  sözleşmeler ile özel sağlık hizmeti veren sunucuları da  –nerdeyse- kendi 
çatısı altına almıştır.[15] Söz konusu çatı dışında Kurumla sözleşme imzalamayan 
çok az özel sağlık kuruluşu kalmıştır.  

5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girmen çok önce  5283 Sayılı Kanun  ile   
Kurum’un sağlık tesisleri Sağlık Bakanlığına devir edilmiştir. Askeri hastaneler 
dışında diğer kamu kurumlarının hastaneleri de Sağlık Bakanlığı’na devir 
edilmiştir. Fakat bu kadar bütünleşmenin ve tekelleştirmenin  sorunlar 
yaratacağı söz götürmez. Ticari kaygısı olmayan, hastaya müşteri gözüyle 
bakmayan Kızılay’a,  Vakıflara ait özel hastanelerin en azından sığınılacak liman 
olarak kalmış olsaydı dahi iyi olacağı düşüncesindeyiz.  Bu devirlerin  getirdiği 
tekelleşme ile birlikte sağlık hizmetleri Kurum tarafından hizmet satın alınarak 
sağlanmaya başlanmıştır.  Sigortalıya özel veya genel ayrımı yapmadan, kanun 
hükümlerine uymak şartıyla, hastane seçme hakkı verilmiştir.   

5510 Sayılı Kanun’un (m.77) genel sağlık sigortalısının Kurum’un yurtiçinde 
olduğu kadar, bu yönde de açılım yaparak, yurtdışında da sözleşme yaptığı 
sağlık hizmet sunucularından yararlanabileceğini düzenlenmiştir. Yurt dışında 
bulunan genel sağlık sigortalısı (m.3/10) veya bakmakla  yükümlü olduğu 
kişiler (m.66) yine ancak acil hallerde yurt dışı tedavilerinden yaralanabilir. Bu 
durumda da yurt içindeki sağlık sunucularına ödenen tutar üzerinden ödeme 
yapılır. Kanunun 66. maddesi yurt dışı durumu üç durum ile sınırlamış ve söz 
konu haller dışında yurt dışı sağlık hizmetlerinin Kurum’ca sağlanmayacağını 
düzenlemiştir. Yargıtay’ın önceki emsal kararları doğrultusunda  sigortalının 
ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin her hangi bir nedenle yurt dışında 
bulunduğu zaman acil bir nedenle (m.73/6) hastaneye kaldırılması halinde yurt 
içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına ödenen tutar kadar bedeli tahsil 
edeceği kanaatindeyiz. 

Kurum’un sözleşme yaptığı sağlık hizmeti sunucularının  listesinin de 
elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle ilan edilerek kamuoyuna duyurulması 
sistemi getirilmiştir. Bu nedenle hasta ve yakınlarının gittikleri veya gidecekleri 
hastanelerin Kurum’la sözleşmesi olup olmadığını araştırması uygun olacaktır. 
Hastaneler sırf belli branşlarda da sözleşme yapmış olabilirler. Bu hususların 
öncelikle sorulup soruşturtması uygun olacaktır. 

15  İ.Pınar-Ö.Çalışkan Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık ve Tedavi Yardımı  
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Diğer yönden sözleşmeli özel  sağlık hizmeti sunucuları,  Kurum’ca  
belirlenmiş standartların üstündeki talepleri karşılayan otelcilik hizmetleri ile 
hayati öneme sahip olmayan ve alternatif tedavilerin bulunması gibi hususlar 
göz önüne alınarak Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu tarafından 
belirlenen istisnai sağlık hizmetleri için, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerden belirlenen hizmet fiyatlarının üç katını geçmemek 
üzere ilâve ücret alabilir. Tabi bu giderler Kurum’dan talep edilemez. 

Mülga 1479, 2226, 506’daki düzenlemelerin aksine 5510 Sayılı Kanun söz 
konusu hususta daha açık ve emredici düzenlemelere gitmiştir. Yeni kavramlar 
getirilmiş veya değişiklikler yapılmıştır.  Bu sebeple, yukarıda atıf yapılan, önceki 
dönemde uygulamada yer almış emsal Yargıtay kararlarının bir bölümünün en 
azından bu kanun döneminde uygulamada yer bulamayacağı açıktır. 

5510 Sayılı Kanun’un 73/6.maddesinde, acil haller dışında Kurum ile 
sözleşmesi olmayan özel sağlık hizmeti sunucularından alınan sağlık hizmeti 
bedelinin Kurum’ca ödenmeyeceği, emredici olarak, açıkça düzenlenmiştir. 5510 
Sayılı Kanun döneminde acil hallerde Kurumla sözleşmesi olan veya olmayan   
sağlık hizmeti sunucuları kişilerden katılım payı ve ilave ücret talep edemez. 

Söz konusu düzenleme emredici  nitelikte  olup,  sigortalı, sebepsiz  
zenginleşme ve sair nedenler ileri sürerek, satın aldığı hizmetin bedelini 
Kurum’dan talep edemez.[16] Ancak bu durum maddenin birinci fıkrası ile çelişki 
yaratmaktadır. [17] Sayın Aslanköylü’nün de belirttiği gibi bu durumun “acil haller” 
ile sınırlanması çelişkiyi giderecektir. Çünkü sözleşmesiz sağlık sunucuları da 
sigortalıya acil hallerde sağlık hizmeti vermek zorundadır. 5510 Sayılı Kanun’un 
73/7. Maddesinde, sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından acil hallerde 
alınan sağlık hizmeti bedelinin, (m.72) sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları için 
belirlenen bedeller esas alınarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü 
olduğu kişilere fatura karşılığı ödeneceği, sözleşmeli ve sözleşmesiz sağlık 
hizmeti sunucularının, acil hallerde, sözleşmeli sağlık hizmetleri sunucularının 
ise Kurumun belirlediği sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerden veya Kurum’dan herhangi bir ilave ücret talep 
edemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, sözleşmesiz sağlık hizmeti 
sunucuları acil hallerde, sözleşmeli sağlık hizmet sunucuları ise, normalde 
kurumca belirlenen sağlık hizmeti için genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişilerden veya kurumdan ilave ücret talep edemez. Söz 
konusu ücret de Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri çerçevesinde genel 
sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişi adına faturalandırılarak 
Kurum’dan talep edilebilir. 

Söz konusu açık düzenlemenin yanında neredeyse sözleşme ile özel sağlık 
kurum ve kuruluşlarının da kamu sağlık kuruluşları ile birlikte tek çatı 
altında birleştirilmesi ve acil haller dışında sözleşmesi olmayan sağlık hizmet 
sunucularından hizmet alımının önünün, emredici olarak,   kapatması nedeniyle 

16  Resul Aslanköylü –2009 Yetkin Y.Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Şerhi (SSK.ile 
Karşılaştırmalı) Sf.1211
17  Sf. Resul Aslanköylü –2010 Yetkin Y. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Şerhi-(Bağ-Kur Kanunu 
ile Karşılaştırmalı) 1183
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önceki dönemlere nazaran sağlık giderlerine ilişkin bu yönüyle,  Kurum’la 
sigortalı arasında, ciddi ihtilafların çıkmayacağı düşüncesindeyiz. Fakat ticari 
işletme mantığı ile çalışan ve hayli yaygınlaşan  özel hastaneler ile hastaları  
arasında ciddi sorular çıkacağı gözükmektedir. Yerleşik bir kanı haline gelmeye 
başlayan , sıradan bir sağlık sorunu için,   bazı  özel hastanelerde yapılan  bir 
çok   tetkikin gerekliği yanında  yapılan muayenelerin adeta ameliyat yapılacak 
hasta (müşteri ) ara taramasına  dönmesi, ameliyat kampanyaları  açılması  gibi 
görülen ve duyulan hukuki ve ahlaki yönü tartışmalı vakıalar özel hastanelere 
olan güveni sarstığı gibi, tıbbı uygulamaları hatalarının yanında ayrıca yeni 
hukuka yeni sorunlar üreteceğini göstermektedir. Hasta ve yakınlarının küçük 
bir ameliyatta dahi neredeyse bir servet ödediği özel hastane fatura giderlerinin  
yapılan tedavi ile masrafların uyumlu olup olmadığı hususunda en azından 
bir doktora  inceletilmesi, hatta ameliyattan önce gerekliğinin ve yerindeliğinin  
başka doktor veya sağlık kurumundan doğrulatılması,  menfaatlerine daha 
uygun olacaktır. 

SONUÇ
Özetle, 5510 Sayılı Kanun’dan  önceki  dönemde, temel prensip, acil bir nedenle 

hastanın özel  sağlık  kuruluşundan  sağlık  hizmeti  alması  halinde  ancak 
yapılan  masrafları  Kurumdan  talep  edebilir. Diğer bir ifade ile acil olmayan 
durumlarda yapılan sağlık  giderleri talep edilemez.  5510  Sayılı Kanun’un 
döneminde ise  yine  acil hallerde  Kurum ile sözleşmesi olmayan sağlık hizmeti 
sunucularında yapılan tedavi masraflarından sözleşmeli sağlık sunucularına 
ödenen tutar kadarı  Kurum’dan talep edilebilir. Ancak bunun bedeli kişilerden 
talep edilemez. Acil hallerde söz konusu giderler sağlık sunucusu tarafından 
direk Kurum’dan talep edilebilir. 

Özel hastane gideri, yurt dışı tedavi giderleri, dışarıdan sağlanan tıbbı 
malzeme bedelleri, işverenin iş kazası nedeniyle yaptığı masraflar nedeniyle 
sigortalının veya masrafları yapan tarafından SGK aleyhine dava açması halinde, 
öncelikle; 

1- Durumun acil olduğuna  dair, teşhis ve tedavi eden sağlık kurumundan 
alınacak raporun temini, gerekmektedir. Durum acil değilse dava 
açılmamalıdır. 

2- Hastane kayıtlarının yani epikriz raporu, tetkik raporları ve ekleriyle, 
ayrıntılı fatura ve eklerinin temin edilmesi, gerekmektedir. 

3- Hizmetin satın alındığı yıla ait, bütçe uygulama tebliği ile fiyat listesinin İl 
Sağlık Müdürlüğünden  temin edilerek dosyaya sunulması veya delil listesinde 
sıralanarak ilk duruşmadan önce dosyaya getirtilmesi uygun olacaktır. 

4- Bilirkişi heyetinin oluşturulmasında, sosyal güvenlik hukuku uzmanı 
bilirkişi yanında hesap işinden anlayan adli tıp uzmanı gibi tıbbın ve hukukun 
diline yatkın doktor ve eczacı bilirkişilerin talep edilmesi uygun olacaktır. İhtilaf 
ücretlendirmede değilde yapılan tedavi veya kullanılan malzemenin yerindeliği 
ve gerekliliği hususunda ise söz konusu hastalığının uzmanı doktorun talep 
edilmesi yerinde olacaktır. 

Aksi halde bir yıldan daha kısa sürede  çözülmesi mümkün davalar, yanlış 
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talep ve uygulamalar ile  dört–beş yıl gibi uzun süre sürüncemede kalmakta, 
bazen mirasçılara intikal edecek kadar uzun süre geçmekte, bu sürede 
hastane kayıtları kaybolmakta ya da imha edilmekte, kişinin maluliyeti varsa, 
muayenesi ile yeniden değerlendirilmesi mümkün olmadığı için hak kayıpları 
oluşmaktadır.

130 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



”İLAM”A DAYALI OLARAK
”İLAMSIZ TAKİP” YAPILABİLİR Mİ?

(İİK. mad. 36)

Av. Talih UYAR[1]

Takip konusu ilamı temyiz etmiş olan borçlu, alacaklı tarafından bu ilamın 
“ilamsız takip yolu ile”  takibe konulup “örnek:7” ödeme emri gönderilmesi üzerine, 
İİK. 36 çerçevesinde icra müdürlüğüne başvurup, “takip dayanağı ilamı temyiz 
ettiğini” bildirip, “kendisine Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmek üzere süre 
verilmesini” isteyebilir mi?

Ya da “kendisine gönderilen ödeme emrinin ve yapılan ilamsız takibin iptalini” 
icra mahkemesinden isteyebilir mi?

*
Bilindiği gibi; temyizin icrayı durdurmadığı hallerde yani “yerine getirilmesi 

(uygulanması) kesinleşmesine bağlı olmayan” ilamların takip konusu 
yapılmasında, temyiz nedeniyle “yürütmenin durdurulması” (tehiri icra) için, 
borçlunun Yargıtay’dan karar getirmesi gerekir (1086 sayılı HUMK. mad. 443/I, 
İİK. mad. 36). “Yürütmenin durdurulmasına” (icranın geri bırakılmasına) Yargıtay 
karar vereceğinden, borçluya Yargıtay’dan bu konuda karar getirmesi için icra 
müdürünce “uygun bir süre” verilir. Borçluya icra müdürünce bu sürenin 
verilebilmesi için; 

1-Alacaklı tarafından, lehine verilmiş olan ilamın icraya konmuş olması 
gerekir. Çünkü, ilam icraya konmamışsa, icranın geri bırakılması da gerekmez.

2- Borçlu, süresi içinde ilamı temyiz ettiğini mahkemeden alarak icra 
dairesine vereceği bir belge ile kanıtlamalıdır. Başka bir deyişle, takip dayanağı 
ilamı temyiz etmemiş olan borçlu, Yargıtay’dan yürütmeyi durdurma (tehiri icra) 
kararı ve icra müdüründen süre isteyemez.

3- a) Hükmedilen “para” ya da “eşya” kıymetinde, icra mahkemesince kabul 
edilecek aa- Menkul rehni, bb- Hisse senedi, cc- Tahvil dd- Taşınmaz rehni (ipotek) 
ee- Muteber banka teminat mektubu teminat olarak gösterilmiş olmalıdır. 

b) Güvence (teminat) olarak sadece “hükmolunan para”nın yatırılması (İİK. 
mad. 36/I) yeterli olduğundan, icranın durdurulabilmesi için ayrıca “hükmolunan 
para” dışında “takip harç ve giderlerinin” –özellikle; takip vekalet ücretinin- de 
yatırılması gerekmez…

c) Veya, borçlunun hükmedilen para ya da eşyayı karşılayacak malı 
haczedilmiş olmalıdır Maddede, “borçlunun hükmedilen para ve eşyayı 
karşılayacak malı haczedilmişse, -teminat (gösterme) koşulunu yerine getirmiş farz 

1 İzmir Barosu Avukatlarından



edilerek- kendisine, icra müdürü tarafından, -‘yürütmenin durdurulması kararı’ 
getirmek üzere- süre verileceği” öngörülmüştür. Borçlu, hakkında yürütülen icra 
takibinin durdurulması için, kendiliğinden göstereceği taşınır ya da taşınmaz 
mallarının -teminat yerine geçmek üzere- haczedilmesini isteyebilir mi? Maddede 
-İİK. mad. 33/III’den farklı olarak- bu konuda açıklık yoktur. Sadece, “borçlunun, 
menkul ya da gayrımenkul rehni gösterebileceğine” değinilmiştir. Taşınır ya da 
taşınmaz malın rehnedilmesi bir takım formaliteleri gerektirir. Haciz işlemi, rehin 
işlemine nazaran daha pratiktir. Bu nedenle, kanımızca taşınır ya da taşınmaz 
malını teminat olarak rehin edebilecek olan borçlu, bunları “icra mahkemesine 
başvurup karar almak suretiyle” haciz de ettirebilmelidir Amaç, hükmedilen şeyi 
güvence altına almak olduğuna, haciz yolu ile de bu amaca ulaşılabileceğine 
göre, madde “dar” değil “geniş” yorumlanmalıdır. 

Uygulamada, borçlular -icra mahkemesi yerine- icra dairesine başvurarak, 
ev veya işyerlerindeki taşınır mallarını ya da tapuda adlarına kayıtlı taşınmaz 
mallarını haczettirmekte ve bu haciz işleminden sonra kendilerine icra 
müdürünce -tehiri icra kararı getirmeleri için- süre verilmektedir. Kanımızca, 
bu gibi durumlarda, alacaklılar; haczedilen malları -daha doğrusu haczedilen 
mallara icra dairesince takdir edilen kıymetleri- takip konusu borç için yeterli 
bulmazlarsa, icra müdürünün bu işlemine -ve borçluya “tehiri icra kararı” 
getirmesi için süre verilmesine- karşı şikayet yoluna başvurabilirler. 

4- Borçlu, “Yargıtay’dan yürütmenin durdurulması hakkında bir karar 
getirmek üzere” kendisine uygun bir süre verilmesini icra dairesinden 
(müdüründen) istemiş olmalıdır.

Borçlunun bu amaçla icra dairesine başvurması için yasada bir süre 
öngörülmemiş olduğundan, borçlu “her zaman” icra dairesine başvurarak, 
kendisine “yürütmenin durdurulması kararı getirmek üzere” süre verilmesini 
isteyebilir. 

Görüldüğü gibi, borçlunun önce icra dairesine başvurarak buradan 
“yürütmenin durdurulması kararı getirmek üzere” süre istemesi ve sonra 
Yargıtay’a başvurarak -verilen süre içinde- buradan “yürütmenin durdurulması 
kararı” verilmesini sağlaması gerekmektedir (mad. 36/I). Bu nedenle, borçlu 
-önce icra dairesine başvurmadan- doğrudan doğruya Yargıtay’a başvurarak 
“göstereceği teminat karşılığında yürütmenin durdurulması kararı verilmesini” 
isteyemez. Uygulamada; “…temyiz eden, haksız çıktığı takdirde mahkumunbihi 
(hükmolunanı) eda ve teslim edeceğine dair kuvvetli kefalet göstermek veya 
hükmolunan nakit ve eşyayı resmi bir yere depo etmek veya hasmı (alacaklı) 
tarafından menkul ve gayrımenkul malları haczedilmiş olmak şartıyla, temyiz 
mahkemesi talep üzerine acele olarak yürütmenin durdurulmasına karar verebilir” 
şeklindeki  eski 1086 sayılı HUMK.nun 443/I maddesi hükmü uyarınca, hükmü 
temyiz etmiş olan davalı borçluların, önce icra dairesine başvurup, borcun tamamı 
için teminat göstermiş olduklarını, icra dairesine belgelendirmeden, doğrudan 
doğruya Yargıtay’dan -teminatı buraya gösterip- “yürütmenin durdurulması” 
kararı isteyebilecekleri konusunda bir yorum yapılmakta idi ise de, kanımızca 
bu yorum isabetli değildir. Çünkü, Yargıtay’dan hangi koşullarla “yürütmenin 
durdurulması kararı” istenebileceği İİK. mad. 36/I’de açıkça ve özel olarak 
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düzenlenmiştir. Ancak, bu maddedeki koşullar çerçevesinde borçlu Yargıtay’dan 
“yürütmenin durdurulması kararı” isteyebilir. Esasen, talep tarihinde, takip 
konusu borcun ne kadara ulaşmış olduğunu ve dolayısıyla gösterilmesi gereken 
teminat miktarını yüksek mahkeme -icra dairesinin bunu belirten yazısı 
olmadan- saptayamaz… 

Alacaklının, lehine verilen ilamı “ilamların icrası” üst başlığını taşıyan ‘İKİNCİ 
BAP’ da yer alan hükümlere (İİK. mad.24-41) göre icraya koyması gerekir. Yani, 
bu durumdaki bir alacaklının normal olarak izlemesi gereken yol ilamlı takip’ 
tir. Alacaklının elindeki ilamı icra dairesine verip, ilamda lehine hükmedilen 
alacağın  türüne göre, borçluya “Örnek:2”, “Örnek:3”, “Örnek:4-5”, “Örnek:6”,  
İCRA EMRİ gönderilmesini istemesi gerekir.

Uygulamada; alacaklılar, elindeki ilamı “ilamlı takip” konusu yapıp, borçluya 
“Örnek:4-5” İCRA EMRİ göndermek yerine, “ilamsız takip”  konusu yaparak, 
borçluya “Örnek:7” ÖDEME EMRİ gönderip, ilamı temyiz etmiş olan borçlunun 
İİK. mad.36 çerçevesinde “tehiri icra kararı” getirmek üzere icra müdürlüğünden 
süre talebinde bulunmalarını önlemek istemektedirler…

Hemen belirtelim ki; alacağın kaynağı olan ilamı temyiz etmiş olan borçlunun, 
İİK mad.36 çerçevesinde icra müdürlüğünden “ tehiri icra kararı” getirmek üzere 
süre isteyebilmesi, kendisine “Örnek:4-5” İCRA EMRİ gönderilmiş olmasına 
bağlı değildir. Ne, konuyu düzenleyen İİK. mad.36’da ve ne de bu maddenin 
gerekçesinde – Bkz: ”538s. Kanuna ait Hükümet Gerekçesi” ve “Adalet 
Komisyonu Gerekçesi” (UYAR, T. Gerekçeli-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 
C,2, 2004  s:3279)- “gönderilecek İCRA EMRİ üzerine, icra müdürlüğünce İİK.’nun 
36. maddesine göre hükmü temyiz eden borçluya tehiri icra kararı getirmek üzere 
süre verilebileceği” nden bahsedilmemektedir. Yani, ‘ “ilam” a dayalı olarak 
yapılan takipte borçluya “Örnek:7” ÖDEME EMRİ gönderilmesi halinde, hükmü 
temyiz eden borçluya İİK. mad.36 uyarınca tehiri icra kararı getirmek üzere süre 
verilebileceği’ hiçbir yasa maddesinde, hiçbir içtihatta belirtilmemiştir. 

Bu konuda yazılmış olan eserlerin hemen hepsinde (bknz: KURU, B. İcra ve 
İflas Hukuku El Kitabı, 2004, s:784 vd.- KURU, B. İcra ve İflas Hukuku C:3, 
1993, s:2192 vd. – PEKCANITEZ, H. / ATALAY, O. / ÖZKAN, M.S. / ÖZEKES, 
M. İcra ve İflas Hukuku, 2010, s:400 vd. – POSTACIOĞLU, İ.E. / ALTAY, S. İcra 
Hukuku Esasları, 2010, s:789 vd. – MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, 2008, s:805 
vd. -  KURU, B. / ARSLAN. R. / YILAZ.E. İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı, 
2008, s:392 vd. – YILDIRIM, K. / YILDIRIM, N.D, İcra Hukuku, 2009, s:298 vd. 
– OSKAY, M / KOÇAK, C / DEYNEKLİ, A /DOĞAN,A İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 
C:1, 2007 s:703 vd. – ÜSTÜNDAĞ,S İcra Hukukunun Esasları, 2004, s:361 vd. – 
BERKİN,N Tatbikatçılar İçin İcra Rehberi, 1981, s:152 vd. – POSTACIOĞLU,İ, İcra 
Hukuku Esasları, 1982 s:636 vd. -  OLGAÇ,S İçtihatlarla İcra ve İflas Kanunu 
1965, s:242 vd. – PEHLİVANLI,M.G. Açıklamalı İcra ve iflas Kanunu C.1, 1998, 
s:190 -  OLGAÇ,S. İcra İflas, C 1, 1974, s:172 vd. – ŞİMŞEK,E. İcra ve İflas 
Kanunu, 1989, s:120 vd) “kesinleşmeden icraya konulmuş olan hükmü (ilamı) 
temyiz eden borçlunun, Yargıtay’dan icranın geri bırakılması (tehiri) kararı alıp,icra 
dairesine vermesi az veya çok bir zamana bağlıdır. Bu zaman içinde icranın geri 
bırakılmasını (durdurulmasını) sağlayabilmek için, hükmü temyiz eden borçlunun, 
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icra dairesine (müdürlüğüne) başvurarak, kendisine Yargıtay’dan icranın geri 
bırakılması kararı getirinceye kadar uygun bir süre (mühlet) verilmesini istemesi 
gerekir (İİK. 36). Bunun için borçlunun, hükmü temyiz ettiğini mahkemeden alacağı 
ve icra dairesine vereceği bir belgeyle ispat etmesi gerekir. Bu talep üzerine, icra 
müdürünün hükmü temyiz eden borçluya Yargıtay’dan icranın geri bırakılması 
kararı getirinceye kadar uygun bir süre verebilmesi için,  borçlunun teminat 
göstermesi gerekir…”  denilmiştir. 

Görüldüğü gibi bu konudaki açıklamalarda “borçluya ayrıca icra emri 
gönderilmesinin de gerekli olduğu” ndan hiç söz edilmemiştir…

Bu konuda yazılan bazı eserlerde de elinde ilam bulunan alacaklının 
borçluya İCRA EMRİ, göndererek takip yapması gerekeceği doğal kabul edilerek 
“borçluya icra emri gönderilmiş olması”  öngörülmüştür. (UYAR, T. age. s:3282 - 
COŞKUN,M. Açıklamalı İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, C.1 2009, s:483).

Alacaklının elinde ilam bulunmasına rağmen, sırf ilamı temyiz etmiş olan 
borçlunun, icra müdürlüğünden; İİK. mad. 36 çerçevesinde Yargıtay’dan 
tehiri icra kararı getirmek üzere mehil almasını     ö n l e m e k  için, borçluya 
“Örnek:4-5” İCRA EMRİ yerine “Örnek:7” ÖDEME EMRİ göndermesi, MK.’nun 
“dürüst davranma” kenar başlığını taşıyan 2. maddesine aykırıdır. Çünkü;

- “MK.2’de düzenlenen dürüstlük kuralı ‘kişiler arasında ortaya çıkabilecek, 
somut belirli ve sınırlı ilişkilere değil kural olarak bütün hukuki ilişkilere 
uygulanabilecek, yargıcın da önüne gelen her somut olayda tutması gereken bir 
ilke niteliğini taşıdığı” ndan, MK.2 hükmünün ‘var olan hakkın dürüstlük kuralına 
aykırı biçimde kullanılmasına izin vermeyen ve bu tür uyuşmazlıkların çözümünde 
gözardı edilemeyecek olan temel bir hukuk kuralı’ olduğundan (bknz: HGK 4.5 
2005 T. E:1-298, K:308) “UYAR,T / UYAR,A / UYAR,C Gerekçeli – İçtihatlı Türk 
Medeni kanunu 2006, s:35 vd.”

- “Medeni Kanunun 2. maddesinin 2. fıkrasında düzenlenen hakkın kötüye 
kullanılması yasağının amacı; hakime özel ve istisnai hallerde adalete uygun 
hüküm verme imkanı sağlamak olduğu” ndan (bknz: 13 HD. 13.5.2003 T. E:1729, 
K:5973) “UYAR,T / UYAR,A / UYAR,C age. s:107 vd.”

- ”Hukukun her alanında uygulanma niteliğine sahip olan hakkın kötüye 
kullanılması yasağı kuralını, buyurucu niteliği itibariyle kendiliğinden gözetilmesi 
gerekeceği” nden (bknz: HGK 26.03.2003 T. E:17-164, K:202) “UYAR,T / UYAR,A 
/ UYAR,C age. s:113 vd.”

- ”Hakkın objektif iyi niyet kuralına aykırı kullanıldığı itirazı, kamu düzeni 
ile ilgili olduğundan, MK.2.maddesi uyarınca davanın her safhasında ileri 
sürülebileceğinden ve mahkemece resen dikkate alınacağı” ndan (bknz: HGK 
26.2.2003 T. E:9-32, k:96) “UYAR,T / UYAR,A / UYAR,C age. s:119 vd.”

- ”Bir hakkın kullanılmasının, kullanana sağladığı yarar küçük olmasına 
rağmen, karşı tarafta büyük bir zarar doğmasına neden oluyorsa, böyle bir hakkın 
kullanılmasında yasal dayanak olsa dahi, kötüye kullanmanın var olduğunun 
kabulü gerekeceği”  nden (bknz:.HGK 20.11.2002 T. E:4-913, K:1009).

- ”MK’nın 2. maddesi uyarınca herkes haklarını kullanırken veya borçlarını 
yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorunda olduğundan, bir hakkın 
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açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumayacağı” ndan (bknz:. 13 HD 
23.09.2002 T. E:6964, K:9369) “UYAR,T / UYAR,A / UYAR,C age. s:137 vd.”

- “MK’nın 2. maddesi uyarınca herkes haklarını kullanırken objektif iyiniyet 
kurallarına uymak zorunda olduğu” ndan (bknz: 11 HD. 10.4.2001 T. E:858, 
K:3023) “UYAR,T / UYAR,A / UYAR,C age. s:167  vd.” 

MK.mad. 2 de düzenlenmiş olan dürüstlük kuralının  , hakim tarafından 
resen dikkate alınacağı doktrinde, (AKYOL,Ş Dürüstlük Kuralı ve Hakkın 
Kötüye Kullanılması Yasağı, 2006, 2.bası, s:10) belirtilmiştir.

Bilindiği gibi, bu kural, “bir kimseden, namuslu, dürüst bir insan olarak 
beklenen davranışı” ifade eder (bknz: OĞUZMAN, M.K / BARLAS,M. Medeni 
Hukuk “Giriş-Temel Kavramlar” 2008, s:280).

Dürüstlük kuralının icra ve iflas hukukunda da geçerli olduğuna kuşku 
yoktur. Diğer hukuk dallarında olduğu gibi bu hukuk dalında da dürüstlük 
kuralını sınırlandırıcı ve düzeltici işlevine ihtiyaç duyulur, yani icra ve iflas 
takibinin taraflarının, kanunun kendisine tanıdığı olanakları kullanırken 
dürüstlük kuralına uyması gerekir. (ARSLAN,R. Medeni Usul Hukukunda 
Dürüstlük Kuralı, 1989, s:135- BERKİN,N.M. age. s.10).

Bu nedenle; elinde ilam bulunan alacaklının, ilamı temyiz etmiş olan 
borçlunun İİK. mad. 36 uyarınca teminat yatırıp Yargıtay’dan tehiri icra kararı 
getirmek üzere, icra müdürlüğünden mehil almasını önlemek için borçluya 
“Örnek:4-5” İCRA EMRİ   yerine  “ilamsız takip”  yapıp “Örnek:7” ÖDEME EMRİ 
göndermesi halinde, icra müdürlüğüne başvurup “takip konusu alacağın 
dayanağı olan ilamı temyiz ettiğini” belirtip “göstereceği teminat karşılığında İİK. 
mad.36 uyarınca kendisine Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmek üzere mehil 
verilmesini”  isteyen borçlunun bu talebini icra müdürünün kabul edip, gerekli 
teminat gösterildikten sonra, kendisine İİK. mad.36 uyarınca süre vermesi 
gerekir…

İcra müdürünün bu şekilde davranmayıp borçlunun talebini reddetmesi 
İİK’nın 16/II maddesi uyarınca “bir hakkın yerine getirilmemesi” sayılır (Ayrıntılı 
bilgi için bknz: UYAR.T İcra ve İflas Kanunu Şerhi C:1 s:717 vd.) ve “süresiz 
şikayet” e (ayrıntılı bilgi için bknz. UYAR, T. age C:1, s:1591 vd.) neden olur...

“İİK.mad.36 ya göre kendisine süre verilmesi” talebi reddedilen borçlu, ayrıca; 
elinde ilam bulunduğu halde “ilamlı takip” yerine “Örnek:7” ÖDEME EMRİ 
gönderilerek yapılan “ilamsız takibin” de iptalini isteyebilir. Bu durumda “elinde 
kambiyo senedi bulunan alacaklının kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile 
takibe (İİK. mad.167 vd.) başvurmak zorunda olmadığı, alacaklının daha yararına 
olan bu yola başvuracak yerde ‘Genel Haciz Yolu’ ile de takipte bulunabildiğine 
göre (bknz. UYAR,T. Gerekçeli İcraatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi C:8,2007, 
s:13418) – (bknz. 12 HD 9.5.2000 T. E:6774, K:7661; 1.10.1998 T. E:9242, 
K:9967).  burada da elinde ‘ilam’ bulunan alacaklı ‘ilamsız takip’ te bulunabilir.” 
şeklinde düşünülemez. Çünkü, elinde kambiyo senedi bulunan alacaklı “kambiyo 
senetlerine ilişkin özel takip yolu”  (İİK.mad.167 vd.) yerine “genel haciz yolu” 
na (İİK.mad.42 vd.) başvurunca, borçluyu icra mahkemesine başvurup (İİK.
mad.168) 5 gün içinde borca  veya imzaya itiraz etmek külfetinden kurtarmakta, 
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borçlunun bu konuda icra dairesine 7 gün içinde itirazda bulunması yeterli 
olmaktadır. Bu durumda borçlu, alacaklının bu yola başvurmasından hiçbir 
zarar germemektedir…

Oysa elinde ilam bulunan alacaklı, ”ilamlı takip” yerine “ilamsız takibe” 
başvurunca şeklen borçlunun İİK.mad.36 hükmünden yararlanmamasını 
amaçlanmaktadır.

Yukarıda ayrıntılı olarak açıkladığımız gibi; elinde ilam bulunan takip 
alacaklısının  ilamlı takip yapıp “Örnek:4-5” İCRA EMRİ  yerine ilamsız takip 
yapıp”Örmek:7” ÖDEME EMRİ göndermesi, açıkça İİK’non 36. ve MK.2. 
maddesine aykırı bulunduğundan, bu durumda iki şekilde hareket edebilir: 

a. Ya icra müdürlüğüne başvurarak “takip dayanağı belgenin ilam olduğunu, 
bu ilamı temyiz ettiğini belirtip, “İİK. mad.36 çerçevesinde göstereceği teminat 
karşılığında Yargıtay’dan tehiri icra kararı getirmek üzere kendisine süre 
verilmesini” ister ve icra müdürlüğünce talebinin kabul edilmemesi üzerine -icra 
müdürünün bu kararı ‘bir hakkın yerine getirilmemesi’ niteliğinde olacağından, 
bu hatalı kararın bozulması için- süresiz  şikayet  yoluna başvurabilir.

b. Veya; alacaklının gönderdiği “Örnek:7” ÖDEME EMRİNİN (ve İCRA 
TAKİBİNİN) iptali için icra mahkemesine şikayette bulunabilir.

Borçlu hangi yolu izlerse izlesin – yani; hangi durumu şikayet nedeni yaparsa 
yapsın- yukarıda belirttiğimiz gibi icra mahkemesince “ şikayetin kabulüne” 
karar verilmesi, gerekecektir.
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TÜRKİYE’DE AFETLER, HUKUKİ SORUNLAR
VE

ÇEVRESEL SONUÇLARI

Av. Alev Seher TUNA

Son ağaç kesilip, son nehir kirletilip, son balık da tutulduktan sonra
insanlar paranın yenmediğini anlayacaktır. Kızılderili Atasözü 

Giriş
Afetler insanların ve canlıların yaşamlarını yitirmesine, doğal ve kültürel 

varlıkların tahrip olmasına neden olurlar. Genel olarak ülkemize baktığımızda; 
düzensiz ve plansız yapılaşmanın olduğu şehir merkezlerinden uzak alanların ve 
kırsal kesimlerin deprem, sel baskını, toprak kayması, çığ gibi afetlerden daha 
çok etkilendiği görülmektedir. Türkiye’de fay hattına yakın yerlerde şehirleşmenin 
yoğun olması, dere ağızları ve tepe yamaçlarında yerleşkelerin kurulması, akarsu 
yataklarına ve sahil şeritlerine aşırı dolgu yapılması, plansız ve kaçak yapılaşma, 
kontrolsüz ve tedbirsiz sanayi ve insan faaliyetleri gibi unsurlar sonucu doğal ve 
yapay afetler gerçekleşmektedir. Türkiye’de afetler sonucu ciddi bir gelir kaybı 
olmakla birlikte afet yönetim çalışmalarının yapılmaması ve gerekli önlemlerin 
alınmaması insanların afetlerden zarar görmesini kaçınılmaz hale getirmektedir. 
Afetler sonucu yeraltı ve yerüstü kaynaklar kullanılmaz hale gelmekte, çevreye 
bırakılan yoğun atıklar su ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. Afet enkazlarının 
aşırı miktarda olması ve değişik türden inorganik materyal içermesi; bertarafını 
zorlaştırmakta ve kirleticilerin etkilerinin uzun süre devam etmesine neden 
olmaktadır.

Doğal afet ya da tabii afet, büyük oranda veya tamamen insanların kontrolü 
dışında gerçekleşen, mal ve can kaybına neden olabilecek tehlikeli ve genellikle 
büyük çaplı olay. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına 
neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da 
başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin 
yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin  heyelan, çığ, 
sel, donma gibi bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen 
ortaya çıkar 

Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği ve en genel tanımıyla “İnsanlar için 
can, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara neden olan, normal yaşamı 
durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumları etkileyen ve yerel imkânlar 
ile baş edilemeyen her türlü doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olaylara” 
afet denilmektedir. (United Nations, Department of Humanitarian Affairs. 1992 Internationally 
Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster Management. (DNA/93/36) United Nations. 
Geneva. “A serious disruption of the functioning of society, causing widespread human, material, or 
environmental osses which exceed the ability of affected society to cope using only its own resources”-
The United Nations. 1992).



Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere bir olayın afete neden olabilmesi için, 
toplumları ve yerleşim birimleri üzerinde kayıplara neden olması veya insan 
faaliyetlerini bozarak ya da kesintiye uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi 
ve yerel yönetimlerin bununla baş edememesi gerekmektedir. Başka bir deyişle 
afet, bir olayın kendisi değil; bazen beklenen, bazen de aniden doğurduğu bir 
sonuçtur.

Türkiye’de 1959 yılında yürürlüğe giren 7269 sayılı Afet Kanun’un 1. 
maddesinde afetler sayılırken sadece;

1. Deprem

2. Yangın

3. Su baskını

4. Yer kayması

5. Kaya düşmesi

6. Aşırı kar yağışı ve Çığ vb. afetler olarak belirlenmiştir.

Kuraklık ve iklim değişikliği afet olarak kabul edilmemiştir.

İnsan Kaynaklı Afetler: Yapay afetler artan nüfusun etkileşimleri ve  
teknolojik gelişme sonucu ortaya çıkarken, doğal afetler meteorolojik ve jeolojik 
oluşumlar veya doğanın insan etkilerine cevap vermesi şeklinde meydana 
gelmektedir İnsani faktörlerin etkin olduğu savaşlar, iç çatışmalar, terör 
olayları, büyük göçler gibi küresel olayların yanı sıra yanlış ve eksik planlama 
ve uygulamaların neden olduğu yerel ve bölgesel karakterli olgu ve olaylar ile 
bunların doğurduğu afet nitelikli sonuçların tümüdür.

İnsan faktörlerinin etkin olduğu yani “yapay” olan afetler, bazen“terör” gibi 
kendi başına tetikleneceği gibi bazen de “depremin neden olduğu baraj yıkılması” 
gibi bir doğal afet tarafından da tetiklenebilir. Afetler geçmişten günümüze kadar 
insan hayatını tehdit etmiştir. Anadolu’da yok olan medeniyetlerin hemen hemen 
hepsi deprem ve sel felaketleri gibi doğal afetlerden zarar görerek yıkılmışlardır.  
Ve 21. yüzyıl’da Türkiye; insanlar yine doğal afetlerle karşı karşıya, yine doğal 
afetler karşısında çaresiz kalıyor, insanlar ölüyor, binalar yıkılıyor. Oluşumu 
insana bağlı, çoğunlukla dikkatsizlik ve tedbirsizlik nedeniyle meydana gelen ve 
afet boyutu kazanan teknolojik olayların bazıları şunlardır:

• Asit yağışları

• Ateşli silahlar ile taciz, silahlanma

• Ayaklanma, işgal, rehin alma, sabotaj, boykot, grev vb .toplumsal olaylar

• Baraj yıkılmaları

• Bina, yol, tünel inşaatı ve madencilik faaliyetleri ile maden Çökmeleri

ülkemizde 1950 sonrası, göce dayalı, plansız, denetimsiz kentleşme 
sureci sonucu kentler sağlıksız ve her turlu afete acık şekilde yapılaşmıştır. 
Hatalı yatırım kararları ile ve çıkarılan imar aflarıyla bu olumsuz gelişmeler 
hükümetler tarafından desteklen miştir. Halen başta İstanbul olmak  üzere 
bütün kentlerimizde, kar, yağmur, DEPREM, heyelan, hortum, kuraklık gibi 
doğa olayları büyük afetlere dönüşebilmektedir.
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Plansız kentleşme, göçler, kaçak yapılaşma, denetimsizlik, riskli-yasaklı 
alanlarda yapılaşmalar gibi başlıca imar faaliyetlerine yönelik sorunların yanı sıra, 
risklere karşı önlem alınmaması, afete yönelik gerekli hazırlıkların yapılmaması, 
yeterli bütçe ve teknik donanımın sağlanmaması, toplumsal bilincin oluşmaması 
vb. birçok neden afet risklerini artırmaktadır.

Yanlış yerleşim yeri seçimi, plansız ve düzensiz yapılaşmadan kaynaklanan 
pek çok hatalar zinciri kentlerimizi birçok insan kaynaklı afet riski havuzuna 
dönüştürmüştür. Örneğin, Ümraniye çöplüğünün patlaması, sel altında kalan 
mahalleler, itfaiyenin giremediği sokaklar nedeniyle yanan konutlar, patlayan 
benzin istasyonları ve sanayi tesisleri, terör ve bu olaylar sonucu ortaya çıkan 
can kayıpları kentlerimizin ne denli risk altında olduğunu ortaya koymaktadır. 

Ayrıca kentlerde, doğal afetler sonrası gelişen ikincil tehlikeler de üzerinde 
durulması gereken başlı başına birer risk faktörüdür. 9 kasım 2011 Van 
2.depreminde hasarlı 2 otelin (Bayram ve Aslan oteli) 9-10 saniyede göçmesinin  
ölümlere neden olması gibi.

A - DEPREM
Depremler yer kabuğu levhalarının hareketleri sonucu enerji dengelerinin 

değişmesi sonucu oluşur.

17 Ağustos 1999 Gölcük Depreminde kırılan fay hattı boyunca tüm yerleşim 
birimleri yerle bir olmuş ve yaklaşık 18.000 insan yaşamını yitirmiştir. 17 
Ağustos Depremi sonrası akıllarda daha büyük bir soru kalmıştır  .“Acaba sıra 
İstanbul’da mı?” 

İstanbul’a baktığımızda; gerekli önlemlerin alınmadığı taktirde Marmara’da 
oluşabilecek büyük bir deprem sonucu zarar görme riski vardır. Depremler 
sonucu yaşamını yitiren insanların büyük kısmı bina enkazları altında 
sıkışarak can vermektedir. Bu sonuç depremlere karşı dayanaklı yapıların 
inşasını zorunlu kılmaktadır. 1999 Gölcük depreminde , gece bekçisi fay 
hattına düşerek sadece 1 kişi depremden hayatını kaybetmiş diğerleri 
binalar altında kalarak  can vermiştir

Maalesef ülkemizde deprem gibi afetler sonucunda ortaya çıkabilecek zararlar, 
can, mal-mülk ve çevre açısından büyük boyutlara ulaşabilmekte ve ileride daha 
da büyük boyutlara ulaşacağı değerlendirilmektedir. Halbuki geçmişte ve şu an 
23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 Van depremi ile yaşadıklarımız veya İstanbul’da 
beklenen deprem gibi afetin bir tanesi bile her seviyedeki yönetimlerin en 
temel görevi, bilimsel esaslara göre halkın katılımını da sağlayarak hem 
toplumu, hem de yerleşim birimlerini ve şehirleri afetlere dirençli bir hale 
getirmek olmalıdır; Afetler,

- Can ve mal güvenliğimiz ile birlikte kültür varlığımız için çok büyük bir 
tehdittir.

- Maliyetleri çok yüksektir.

- Sosyo-ekonomik gelişmemizi uzun dönemde önemli ölçüde baltalar ve 
zayıflatır.

- Milli gelirdeki artışı önler veya yavaşlatarak tehlikeli bir “yoksulluk tuzağı” 
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haline gelir.

- Mevcut kaynakların gelişmeye değil yardım ve onarıma (müdahale-    
iyileştirmeye, 

Ya da yıkım-yara sarmaya)  harcanmasına neden olur.

Birleşmiş Milletler 1990-2000 on yılını ‘Doğal Afetleri Azaltma On yılı‘ ilan 
etmiş, bu sırada Yokohama Konferansını (1994) düzenlemiş, bu alanda ‘Afet 
Azaltma Uluslararası Stratejisi‘ ile bir yeni organ oluşturmuş, 2005 yılında 
gerçekleştirdiği Kobe Konferansı‘nda 2005-2015 on yılının yeni bir eylem dönemi 
olarak tanınmasını sağlamıştır. 

Yeni politika, düşünce ve eylemi yalnızca afet sonrası dönemle sınırlı 
bırakmayıp, tüm etkinlikleri afet öncesine döndürmüş, her ölçekteki planlarda 
risklerin göz önüne alınmasını ve risklerin azaltılmasında katılımlı karar 
alma ilkesini tanımlamış, kentsel alanların ve dar gelirli kesimlerin risklerinin 
azaltılmasına öncelik vermiştir. Risk azaltma çalışmalarının yerel düzeyde 
başlatılmasını kaçınılmaz gören Incheon Konferansı (G. Kore, 2009) ve Bildirgesi, 
risk azaltma giderlerini piyasacı yaklaşımla ‘maliyet‘ olarak değil, kamusal bir 
anlayışla ‘yatırım‘ olarak tanımlamıştır.

Türkiye‘de olası bir deprem başta olmak üzere, tüm doğal afetlere karşı ciddi 
ve gerçekçi önlemler alınmamıştır. Bu haliyle, tüm toplumun can ve mal varlığı 
ciddi bir tehlike altındadır.  ÖR: 23 Ekim-9 Kasım 2011 Van Depremlerinde 
yaşananlar.

B - DEPREM VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Deprem gibi önlenmesi mümkün olmayan ve kilometrelerce uzak olmasına 

rağmen çok geniş bir alandaki yerleşimlere zarar veren bir tehlikenin sadece, 
oluşturabileceği zarar ve kayıplar azaltılabilir. Bunun için de ;

• Kamulaştırma

• Nakil

• Güçlendirme

• Sabitleme

• Yerel olarak toplumsal organizasyonlar

• Eğitim

vb. gibi yöntemler kullanılabilir.

Çünkü fiziki şartları kötü ve yapısal tehlikeleri bulunan konutlarda yaşayan 
düşük gelirli insanlar, deprem ve sel gibi doğal afetlerden daha çok zarar 
görmektedirler.

Bu nedenle afete hazırlık çalışmaları için yardıma muhtaç hedef kitlelerin 
tespiti ve uygulanacak afet önleme faaliyetleriyle riskin azaltılması öncelikle 
önem taşımaktadır.

Kentsel Dönüşüm;
• Bir kentin tümünün veya belli kesimlerinin değişmesi, başka bir biçime 

girmesidir.
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• Bozulmaya ve çökmeye uğrayan kentsel alanın, ekonomik, toplumsal, fiziksel 
ve çevresel koşullarının kapsamlı ve bütünleşik yaklaşımlarla iyileştirilmesine 
yönelik olarak uygulanan strateji ve eylemlerin tümüdür.

• Bir kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesidir, şeklinde 
tanımlanabilir.

Kentsel dönüşümün amacı;
• Yerleşimi tehdit eden her türlü tehlikelerin risklerini azaltmak

• Yerleşimlerin içindeki düzensiz ve kötü yapılaşmayı gidermek,

• Afete/depreme dayanıksız ve sağlıksız yapılaşmaları yenilemek,

• Fiziksel çöküşü durdurmak ve tarihi dokunun sürdürülebilirliğini 
sağlamak,

• Yapı, çevre ve kentsel yaşam kalitesini arttırmak,

• Mimari ve tarihi değerleri gün ışığına çıkarmak ve yeni işlevler kazandırarak 
kullanıma açmaktır

Kentsel dönüşüm ne anlama geliyor. Kentsel dönüşüm, kentsel gelişmenin, 
toplumsal, ekonomik ve mekansal olarak yeniden ele alındığı ve kentteki sorunlu 
alanların sağlıklı ve yaşanabilir hale getirilmesi için yıkıp, yeniden yapma, 
canlandırma, sağlıklaştırma veya yeniden yapılandırma için proje üretilmesi 
ve uygulama yapılmasıdır. Özetle kentsel dönüşüm bir kentin dokusunu bozan 
sorunların giderilmesi anlamına geliyor. 

Gecekondu dönüşüm/kentsel yenileme projelerinde, “kent içinde kaçak 
yapılaşma alanları ile ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan çöküntü alanlarının, 
gerekli tüm kentsel ve sos-yal donatı hizmetleri getirilerek, olası tüm doğal afet 
riskleri de bertaraf edilecek şekilde yeniden fenni ve sıhhi standartlara haiz bir 
şekilde yapılandırılması“ amaçlanmaktadır. Kentsel dönüşüm, sadece bir yıkım 
ve alan temizliği demek değil, bir proje ve plan dahilinde eskimiş, yıpranmış ve 
afet riski taşıyan alanların planlanıp modellenerek yenilenmesini sağlamaktır.

Kentlerdeki çarpık yapılaşma ve yarattığı sorunların çağdaş şehircilik ilkeleri 
ve planlama esaslarına uygun olarak yeniden yapılandırılmasını sağlamak üzere 
kentsel dönüşüm projeleri gündeme gelmiştir. Bu nedenle sağlıklı ve yaşanabilir 
kentler yaratabilmek için yapılacak kentsel dönüşüm projelerini lokal olarak 
değil kentin diğer alanları ile karşılıklı etkileşimlerini dikkate alarak kent bütünü 
içinde değerlendirmek gereklidir.  Bu hususta 5393 sayılı Belediye Kanunu, 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5436 sayılı Yıpranan Tarihi 
Ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması Ve Yaşatılarak 
Kullanılması Hakkında  Kanununda düzenlemeler yer almaktadır 5393 
sayılı BELEDİYE KANUNU’NUN 73. maddesinde, “Belediye, kentin gelişimine 
uygun olarak eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek; konut alanları, 
sanayi ve ticaret alanları, teknoloji parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem 
riskine karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel dokusunu 
korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri uygulayabilir.” 
hükmü yer almakta, 69. maddesinde de, “Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak, 
beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını karşılamak amacıyla belediye ve 

141Türkiye’de Afetler, Hukuki Sorunlar... • Av. Alev Seher TUNA



mücavir alan sınırları içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile 
tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek; konut, toplu konut yapmak, 
satmak, kiralamak ve bu amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, 
bu arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 
bankalarla iş birliği yapmak ve gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek 
yetkisine sahiptir.” hükmüne yer verilmiştir

Kentleşme Politikası: Bir doğa olayının afet sayılabilmesi için yerel 
toplulukların yaşamını etkilemesi, aksatması ve bozması gerekmektedir. Alınan 
tedbirlerle bu etkiler tamamen engellenemese de sınırlandırılabilmekte ve 
asgari seviyeye çekilebilmektedir. Afetlerin yıkıcı etkilerinin en asgari seviyeye 
çekilebilmesi büyük oranda afetlerden evvel alınacak önlemler ile mümkündür. 
Bu önlemlerin başında kentleşmenin gelişimine ve yerleşim düzenine o bölgenin 
afet riskini göz önünde bulunduracak biçimde yön vermek gelmektedir. Bilindiği 
gibi ülkemizde kentli nüfusun oranının artmasına paralel olarak kentlileşme 
yapısında da değişiklikler olmuştur.

Özellikle 1980’lerden sonra dengeli yerleşim düzeninden vazgeçilmiştir. Bu 
yapılaşma özellikle İstanbul, Sakarya, İzmit, Bursa gibi doğal afet açısından 
riskli alanlarda nüfusun ve yapılaşmanın artmasına yol açmıştır. Kısacası 
izlenen politika neticesinde bu bölgelerde yapılan kentleşmede afet riskleri göz 
ardı edilmiş ve afetlerin yıkıcı etkilerinin önüne geçecek bir kentlileşme politikası 
izlenmemiştir.

Oysa kentleşme politikası , kentleşmenin yönünün belirlenmesi yani 
nüfusun deprem riski daha az olan yerlere yönlendirilmesi, bölge ve 
kent planlarının afet riskine göre hazırlanmasının sağlanması ve yapı 
denetimi gibi birçok yolla afetlerin zararlarını önceden azaltılmasını 
sağlayabilir. Afet riski olan yerlerde yapı ve konut yapımının sınırlanması ya da 
bazı özel kurallara bağlanması da afetten önce alınabilecek ve hasarı minimize 
edecek tedbirlerdendir. Ayrıca binaların gerekli yapı mühendisliği, teknik afete 
uygun yapılaşma ile deprem riskine karşı dayanıklı olarak yapılması ve yapı 
denetimlerinin mutlak suretle yapılması da depremden önce alınacak hayati 
tedbirlerdendir.

Sonuç olarak, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerini hatırlayacak olursak 
ülkemizde olası olumsuzlukları azaltıcı önlemlerin yeterince alınmadığını 
görmekteyiz. Oysa öncelikle ekonomi, sanayi, kentleşme, altyapı ve ulaşım 
gibi kentsel politikalarda afet riskinin göz önünde tutulmasının zorunluluğu 
yaşanacak afetlerde zararın en aza indirilmesi için olmazsa olmaz şarttır.

Bu nedenle kentleşme politikası da afetlerin zararlarını azaltıcı bir araç 
olarak düşünülmelidir. Bunun için;

1. İlk önce afetler ile ilgili olarak yönetsel karmaşaya son verilerek, yetkinin 
tek elde toplanması ve merkez ile taşra arasında görev paylaşımının açıklığa 
kavuşturulması gerekli.( 4 Temmuz 2011 tarihli 648 sayılı KHK ile kurulan Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı’na bu konuda geniş yetkiler verildi.)

2. Ayrıca yapı denetimi ile ilgili denetimlerin eksiksiz olarak yerine 
getirilebilmesi için yerel yönetimler teknik, araç-gereç, insan gücü ve parasal 
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açılardan yeterli duruma getirilmelidir. 3. Bunlardan sonra kent ve bölge planları 
afet risklerine göre oluşturulmalı. Ayrıca afet riskleri göz önünde tutularak 
yerleşim alanlarının, yapılaşma, altyapı, sosyal ve ekonomik varlıklarını birlikte 
değerlendirecek zayıf ve kusurlu yönlerini  belirleyecek çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.

4. Son ve önemli bir nokta ise afetler ile ilgili bilimsel ve teknik gelişmelerin 
sürekli izlenmesidir.

Kentsel dönüşüm, planlamanın altında sadece bir uygulama aracıdır. 
10/7/2001 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin 
u fıkrasında; Afetlerle ilgili planlamaların ve diğer hazırlıkların Büyükşehir 
ölçeğinde yapılması ve diğer afet bölgelerine de destek sağlanması belediyelerin 
görev ve sorumlulukları içerisinde olduğu belirtilmekte. İlgili kanun maddesinden 
yola çıkarak kentlerimizde meydana gelebilecek depremler, büyük yangınlar, 
seller, yoğun kar ve fırtına, buzlanma, şiddetli lodos gibi afetlere Valilik ile irtibatlı 
olarak en kısa zamanda dinamik bir şekilde müdahale etmek için İstanbul, 
Bursa vb. şehirlerimizde Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) kurulmuştur. yerel 
yönetimler ve sorumlu tüm kurumlar, bilimsel kesinliği olan deprem vb. afetlerin 
riski karşısında vatandaşlarının can ve mal güvenliğini sağlama konusunda 
gerekli tedbirleri almak zorundalar. 

Japonya’da her bölgede, bir afet olduğunda sığınma / barınma yeri olacak 
binalar önceden planlı, iki görevde kullanılacak ve geçici el konulacak yerler 
belirlenmiş, hatta bireylerin bir afet durumunda hangi sığınma mahalline 
gidecekleri de bellidir. Önceden tespit edilmiş bu binaların depreme dayanıklılığı 
kesin tespit edilmiş, yemek pişirme, gıda depolama, barınma, hijyen ve her türlü 
geçici iskan ihtiyacını karşılaya-cak hazırlıklar, stoklama önceden yapılmış ve 
daha binlerce ayrıntılı organizasyon ve eğitim tamamlanmış durumdadır. 

Kısaca özetlemek gerekirse, nasıl ki, 2981-3290 sayılı İmar Affı Yasası’nın 
10/c maddesinin,  üzerinde imar mevzuatına aykırı yapı bulunmayan alanlarda 
ya da boş alanlarda uygulanmasının söz konusu olmadığı gibi üzerinde yapı 
bulunmayan alanda kentsel dönüşüm projesi uygulamasından bahsetmek 
mümkün değildir.

Esas sorun ise üzerinde eski yapı dokusu bulunan eskiyen kent kısımlarını 
yeniden inşa ve restore etme işinin nasıl yapılacağı hususudur. 5393 Sayılı 
Yasa’nın 73. maddesinde, “kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında 
bulunan yapıların boşaltılması, yıkımı ve kamulaştırılmasında anlaşma yolu 
esastır” hükmü yer almaktadır. Anlaşma olmaz ise ne yapılacağı belli değildir. 
Bu da kamulaştırmadır. Kamulaştırma tehdidi altında mülkiyet sahiplerinin 
ne kadar güçleri olabilir. Bu sebeple anlaşmaya mecbur edilmektedirler. Bir 
taraftan belediyelerin eline kamulaştırma yetkisi verilerek diğer taraftan 
anlaşma yolu esastır demenin olumlu bir mantığı bulunmamaktadır. Üstün olan 
tarafın anlaşmaya ihtiyacı yoktur. Yasada, “Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi 
kapsamında bulunan mülk sahipleri tarafından açılacak davalar, mahkemelerde 
öncelikle görüşülür ve karara bağlanır.” kuralı getirilmiştir. Ancak, uygulamada 
böyle olmadığı herkes tarafından bilinmektedir..

143Türkiye’de Afetler, Hukuki Sorunlar... • Av. Alev Seher TUNA



C - KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJELERİNİN MÜLKİYET HAKKI 
YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

İmar mevzuatımıza baktığımızda, bir taşınmazın kullanım şekli genel 
olarak imar planlarıyla belirlenmektedir. Usulüne uygun olarak yürürlüğe giren 
imar planlarındaki kullanım amacına uygun olarak mülk sahiplerince yetkili 
makamlardan izinler alınarak yapılar yapılmaktadır. Kentsel dönüşüm ve 
gelişim projeleri ile bu yetkiler ve haklar maliklerin elinden alınarak belediyelere 
devredilmektedir. 

5393 Sayılı Yasa’ya göre kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında 
bulunan yapıların boşaltılması, yıkımında anlaşma yolu esas olduğu kabul 
edilmişse de, konut yapmak amacıyla malikin parselini elinden zorla alınmasında 
eşit şartlarda anlaşmaya varmak mümkün değildir. 

İmar mevzuatında yapıların nasıl yapılacağı ve ne zaman yıkılacağı konusunda 
yasal düzenleme mevcuttur. Mülk sahipleri de bu yasal düzenlemedeki haklarını 
kullanmaktadır. Yasal ömrünü tamamlayan ve yıkılacak derecede tehlikeli yapı 
durumuna gelen binalar hakkında ise bu tür yapıların acil olarak yıkılabilmesi 
yönünden belediyelerin elinde yasal yetkiler vardır. 

Belediyelerce, kentin gelişimine uygun olarak eskiyen kent kısımlarını 
yeniden inşa ve restore etmek amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri 
uygulanırken, bu projelerin meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı 
ile ilân edilmesinden sonra, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. maddesi imar 
planı yapılması gerekir. İmar planı yapılmadan belediye ve mücavir alanları 
sınırları içinde yapı yapılması mümkün değildir. Belediyelerin kentsel dönüşüm 
ve gelişim alanlarında yapılacak çalışmaları imar planıyla belirlemeden mülk 
sahipleriyle anlaşmaya çalışması uygun değildir. Örneğin, kentsel gelişim ve 
dönüşüm projesinin uygulandığı alanda mevcut yapısını yıkmayan özel 
şahıs bu iş için zorlanabilir mi? Yapısı yıkılan şahsın yapısının belediyece 
yeniden yapılması için ödenecek ücret ne olacak ? Ya da belediyelerce 
kentsel dönüşüm ve gelişim projesi hazırlandıktan sonra özel mülkiyetler 
açısından uygulama özel şahısların isteğine mi bırakılacak ? 

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu‘nun, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” 
başlıklı 73. Maddesi, 5998 Sayılı Yasa Tasarısı‘nın 17 Haziran 2010 
tarihinde kabul edilmesi ile değiştirildi. 

İlçe belediyelerine tanınan yetkileri büyükşehir belediyelerine devrederek 
“yerelliğin” yok sayılması, acele kamulaştırma ile kamulaştırmada esas olan “kamu 
yararı” yerine “ayrıcalıklı el koyma” hakkı verilmesi, mülkiyet haklarına 
müdahale edilmesi gibi, başta içinde bulunduğu 5393 Sayılı Kanun‘a aykırı 
olmak üzere ilgili yasalarla çelişmekte ve Anayasa ile bağdaşmamaktadır. Yine 
bu yasayla kamulaştırma yasası kapsamı dışında farklı bir “istimlak” yöntemi 
getirilerek yurttaşların mülkiyet hakları ihlal edilebilmekte ve “zorla el koyma” 
yöntemi benimsenmektedir. Bunun karşısında da yurttaşın kendi mülkünü 
savunma hakkına yine aynı yasa maddesi içerisinde engeller getirilmekte ve 
haklarına el koyma işlemi karşısında savunmasız bırakılmaktadır

Bir kamu kurumu olan belediyelerin işlem ve eylemlerinin nihai amacının 
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kamu yararı olması gerekir. Bu nedenle kentsel dönüşüm ve bölüşüm projelerinde 
de nihai amacın kamu yararı olması gerekir. Nihai amacın kamu yararından 
ayrılarak ticari amaca bir başka ifade ile belediye karına yönelik olması halinde 
hemen hemen her belediyece kentin kar getirecek her alanında kentsel dönüşüm 
ve bölüşüm projeleri uygulanmaya konulmasına şaşırmamak lazımdır

Kentsel dönüşüm projelerinin en faydalı tarafı ise imar mevzuatına aykırı 
yapılmış gecekonduların yıkımı ile imar kirliliğinin temizlenecek olmasıdır. 

D - AFET YÖNETİM ÇALIŞMALARI
Afetlerden korunmak ve riski en aza indirmek için doğanın işleyişine uyumlu 

olarak; planlı, sağlam ve yerinde yapılaşma gerçekleştirilmelidir. Bununla 
birlikte acil yardım organizasyonları yapılmalı ve insanlara gerekli afet eğitimleri 
verilmelidir. Afetlerle mücadele etmek için afet yönetim sistemleri teşkil edilebilir. 
Afet yönetim sistemleri bünyesinde gerekli afet çalışmaları yapılarak afetlerden 
meydana gelen zararı en aza indirmek mümkündür. Afet yönetim çalışmalarını 
afet öncesi ve afet sonrası çalışmalar şeklinde sınıflandırabiliriz      

1) Afet öncesi çalışmalar 
Afet öncesi çalışmalar daha çok tedbir alma ve korunma amaçlı olarak 

yapılmaktadır. Bu çalışmalar afet yönetim merkezleri kurularak insanlar arasında 
afet organizasyonlarının yapılmasını da kapsamaktadır. Bu çerçevede sağlam 
ve planlı yapılaşma, mevcut yapıların sağlamlaştırılması, gerekli önlemlerin 
alınması, iş makinesi, geçici konut, besin ve su temininin planlanması, afet 
eğitimi verilmesi, arama ve kurtarma ekibinin, sağlık hizmetlerinin teşkili olarak 
sayılabilir. Türkiye’de afet öncesi çalışmalar kapsamında yapılabilecek en önemli 
uygulamalardan biri insanlara afetlerle iç içe yaşamayı öğretmek. Dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de bir depremin çok önceden, yer, zaman, büyüklüğü 
konusunda tahmin ve uyarı yapabilen bir sistem bulunmamaktadır.

Yeterli zaman varsa afetin etkisinin yayılması ihtimaline karşın halkın önlem 
almaları konusunda uyarılması veya gerekiyorsa tahliye edilmesi de mümkün 
olabilir. Marmara denizindeki fay hattı ve olası depremin odak noktası İstanbul’a 
çok yakın olduğundan “deprem erken uyarı sistemi” olarak adlandırılan sistem 
ile sadece doğal gaz vanaları vb.sistemlerin kapatılması sağlanabilir .1999 yılında 
Marmara Bölgesinde etkili olan depremlerden dolayı büyük zararlara uğrayıp 
telafi edilemez kayıplar verdik.

Böylece depremler bireysel güvenliğimizi ve şimdiye kadar yanlış ve doğru 
olduğuna inandığımız davranışlarımızı sorgulamamıza neden oldu. Halkın 
katılımı olmadan afetlere karşı hazırlıklı olmanın mümkün olamayacağı 
bir gerçektir. Bunun için birçok STK, özel ve kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından verilen afetlere hazırlık eğitimleri daha çok katılımcılığa ve 
beceriye yönelik olmalı; toplum bu katılıma yönlendirilmelidir. 

Böylece, ülkemizde artık “insanlarımızı enkaz altından nasıl kurtarırız?” 
düşüncesiyle yapılan çalışmaların yerini, “insanlarımız enkaz altında kalmasın!” 
düşüncesiyle yapılacak olan çalışmalar almalı. Halkın katılımı olmadan afetlere 
karşı hazırlıklı olmanın mümkün olamayacağı için birey ve toplumların afetlere 
hazırlığında bu tür sosyo-kültürel-psikolojik motivasyonlarının dikkate alınması 
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zorunludur. Bu nedenlerden dolayı, toplumun afetlere hazırlığı eğitimlerinde 
afetler ile ilgili olarak kader, kaza ve tevekkül ilişkisinin de incelenip açıklanması 
gerekmektedir. 

Depremden Önce Neler Yapmalıyız?
• Gerekli eğitimler alarak Japonya’daki gibi toplumu bilinçlendirmek,

• Yaşadığımız yerin afetlere dirençli bir imar planına sahip olmasını 
istemek.

• Binalarımızdaki yapısal riskleri ortadan kaldırmak.

• Binalarımızdaki eşya, makina, vb. kaynaklı yapısal olmayan zararları 
önlemek.

• Başta DASK olmak üzere “Sigorta Poliçesi” satın almak.

• Aile, Kurum, Sokak, Mahalle, İlçe, İl, Bölge “Afet Acil Yardım Planları”nı 
yapmak.

Bir ülkenin  afetle mücadelede gelişmişlik ölçüsü, çadır sayısının azlığıdır. 
Japonya’da yaşanan üçlü (deprem, tsunami, nükleer sızıntı) felakette, 5 milyon ev 
elektriksiz, 2 milyon ev susuz kaldı. 500.000’i aşkın kişi ise, önceden planlanmış 
barınma mahallerinde yaşamaya başladı. İnsanlığın karşılaştığı bu en büyük 
afet dizisinde tek bir çadır görülmemesi, Japonya’nın afete hazırlıkta ulaştığı 
muazzam başarının kanıtıdır.

1999 Gölcük depremi olduktan sonra halk ilk günlerde açık alanlarda ve 
arabaların içinde yattı, ancak 3-4 gün sonra insanlar çadıra alınmaya başlandı. 
Çünkü,Donanma Üssü dahil olmak üzere, Gölcük’teki hiçbir bina, afet 
durumunda kullanılmak üzere planlanmamış ve hazırlanmamıştı.  Depremin 
yaz aylarında olması soğuktan kayıpları engelledi. Oysa 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 
2011 de meydana gelen Van-Erciş depremleri kış aylarında olması nedeniyle, 
depremin etkisiyle kaybettiklerimiz kadar insanı, şu anda Van’da kar yağması 
nedeniyle soğuktan donarak veya hastalıktan kaybetme ihtimali yüksektir.. İşin 
daha da acı yanı, afetlerde geçici iskan konusunu çadır kent üzerine oturtan 
bir afet yönetimi konseptinin bir “az gelişmiş ülke” konsepti olduğunun bugün 
bile farkına varmış değiliz. Bununla beraber ille da yapılacaksa çadırkentler ve 
prefabrik konutların yapılacağı alanların önceden belirlenmesi, oralara (foseptik 
çukurları, su tankları, vb) altyapı ve üst yapı hizmetlerinin götürülmesi, 
çadırların stoklanması ve özellikle görevlilerin belirlenmesi gerekmektedir. 
Mutlaka daha önce belirlenmiş sel ve heyelan yatağında olmayan, bu tür işler için 
müsait olan alanlarda sosyal yaşam için elverişli çadırlar kurulmalı ve düzenli 
çadırkentler tesis edilmelidir. Van’da afet iyi yönetilememiş çadırlar ancak bir 
hafta da gönderilmiş ve yeterli sayıda çadır bulunamamıştır. Yardımlar çok 
olmasına rağmen organizasyonsuzluk nedeniyle ihtiyacı olanlara ulaşamamıştır. 
Örneğin şu an Japonya’nın Tokyo kentinde İstanbul’da olduğu gibi büyük bir 
deprem beklenmektedir. Bu nedenle Tokyo için deprem sonrası yeniden inşa 
ve iyileştirme planları şimdiden hazırlanmaktadır. İyileştirmenin planlamasında 
aşağıdaki konulara özellikle dikkat edilmelidir:

• Konut ihtiyacının tahmini,
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• Kullanılabilir konut stoğunun saptanması,

• Konut kaynakları,

• Kiralıklar,

• Geçici konutlar ve parklar.

İyileştirme çalışmaları afetlere hazırlık, zarar ve risk azaltma ile birlikte 
yeniden inşa çalışmalarını da içerir. Bu nedenle iyileştirme çalışmaları aşağıdaki 
üç grupta toplanır: 

1. Risk azaltma (uzun vadeli)

2. Yeniden inşa etme veya taşıma

3. Gözden geçirme ve imar durumunun çıkartılması, erken uyarı sistemleri, 
bina ve deprem yönetmelikleri, sigorta,

Türkiye, tarih boyunca afetlere sıkça maruz kalmış bir ülkedir. Ağırlıklı olarak 
depremler, kuraklık ve seller, daha seyrek olmakla birlikte toprak kaymaları 
ve çığlar Anadolu’da yaşanmış olan başlıca afetlerdir. Cumhuriyet döneminde 
afetlere müdahale politikaları 1939 Erzincan depremi sonrası geliştirilmeye 
başlanmış, ancak afetlere karşı alınacak tedbirler afet sonrası dönemlerdeki acil 
yardım, geçici iskân ve yeniden yapılanma (iyileştirme)çalışmalarının düzenlenmesi 
ile sınırlı kalmıştır. Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ile afet bölgelerindeki 
Kaymakam ve Valiler acil müdahalenin eşgüdümü ile yetkili kılınmışlardır.

Bu acil durum yönetimi sistemi, 1999 yılına dek meydana gelen yerel veya 
bölgesel boyut lu afetlere müdahalede yeterli olabilmiş veya yeterliymiş gibi 
görülmüştür.    Ancak 1999 Marmara Depremi’nde mevcut afet müdahale 
sistemi başarılı olamamış  önemli eşgüdüm problemleri ortaya çıkmıştır.

2) Afet Sonrası Çalışmalar 
Afet sonrası çalışmalar; arama kurtarma, enkaz kaldırma ve durum iyileştirme 

çalışmalarını teşkil eder. Afet sonrası çalışmalar afetlerin maddi ve manevi 
zararlarını ortadan kaldırmayı ve olası benzer bir afetin tekrarında zararı en aza 
indirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye’de 17 Ağustos 1999 Depreminde görüldüğü 
üzere hastane, belediye, okul gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yıkılması ve 
yardım organizasyonu yetersizliği afet sonrası çalışmaları zorlaştırmaktadır. 

Genel olarak Türkiye’de devlet tarafından afet sonrası çalışmaların daha 
ağırlıklı yapıldığı görülmektedir. Fakat bu çalışmalar halkın o anki sıkıntısını 
gidermek üzere yapılmaktadır. Afet öncesi çalışmalara yönelik inceleme ve 
araştırmalar yapıldığı halde uygulamaya konulamaması insanların afetlerden 
zarar görmesini mümkün kılmaktadır

Diğer bir deyişle afetleri dikkate almadan çevre sorunlarını azaltmak ve 
sürdürülebilir bir kalkınmayı başarmak mümkün değildir. Afet risklerini 
azaltmak sürdürülebilir kalkınma için en mantıklı yatırımdır. Gelişmekte olan 
ülkelerin kalkınması sık sık afetlerle azalmakta ve gerilemektedir. 

Sonuç olarak; Toplumdaki zarar görebilirliğin arkasında yatan sosyal, 
ekonomik, çevresel, teknik ve fiziksel nedenlerin üzerine Kalkınma Strateji ve 
Yöntemleri ile gidilmesi gerekir.
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Günümüzde doğa ya da insan kaynaklı tehlikeler sonucunda ortaya 
çıkabilecek zararların, insan hayatı, mal , sosyal yapı ve çevre açısından çok 
büyük boyutlarda olabileceği açıktır. 

Bir toplum, belli başlı 5 bileşenden oluşur. Bunlar:
1. İnsanlar
2. İnsanların mal ve mülkleri (bunlara altyapı, birey, kamu  ve iş sektörü 

servet ve kıymetler, kültürel ve doğal kaynaklar)
3. İnsanlara verilen hizmetler (hükümet, yerel yönetim, özel sektör, ticari 

etkinlikler ve  STK hizmetleri)
4. İnsanların gündelik hayatı ve yaşamlarını kazanma imkânı (kırsal 

alan ve kent, resmi ve gayri resmi)
5. İnsanların yaşadığı çevreyi (hava, su ve toprak; şehir ve kırsal ve yeşil 

alan; yerleşime açılmış ve açılmamış doğal alanlar) kapsar.
Kişilerin, malların ya da çevrenin; bir tehlikenin etkisi sebebiyle kayıp, 

yaralanma ve hasara maruz kalma seviyesini ;nüfus dağılımı, riskli gruplar, 
bina standartları, altyapı, sosyal, kültürel, ekonomik şartlar, çevre ve gerekli 
hizmetlerin etkinliği belirlemektedir.

E - AFETLERİN ÇEVRESEL SONUÇLARI 
Afetler sonucunda salgın hastalıkların baş göstermesi temiz su ve besin 

ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda mevcut su ve besin kaynakları 
korunmalı, salgınlara karşı uygun çevresel dezenfeksiyon yapılmalıdır. 

Sanayi ve teknolojinin gelişmesiyle son yıllarda kimyevi ve petrol türevli 
değişik yapı, dekorasyon, izolasyon ve kaplama malzemeleri üretilmiştir. Özellikle 
petrol türevleri ve alaşımların inşaatta kullanılması sonucu; felaketlerle yıkılan 
yapıların hafriyatları doğada parçalanamaz nitelikte materyalleri daha çok 
içermektedir. Doğada parçalanamayan veya parçalanamadığında değişik kararlı 
son ürünler meydana getiren bu inşaat malzemeleri çevrede önemli ölçüde 
kirliliğe neden olmaktadır. Doğrudan doğaya bırakılan aşırı miktardaki enkaz 
atıkları toprak ve suyun kalitesini etkilemekte ve ekolojik döngüyle zararlı ve 
toksik etkileri insan bünyesine kadar geçmektedir. 

Dünyanın önde gelen bağımsız Tıp Dergisi Lancet’te yayınlanan yazıda 
İnsan sağlığını en çok etkileyen felaketin  DEPREM olduğu belirtilmekte. 
Harvard Üniversitesi’nden bir ekip, 1990 ve 2010 yılları arasında meydana gelen 
depremlerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi. 

“Lancet” adlı tıp dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre söz konusu 
dönemde meydana gelen depremlerde 780 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 2,5 
milyon kişi de yaralandı. 

Depremlerin diğer felaketlerden üç kat fazla yaralanmaya yol açtığını gösteren 
araştırmaya göre Crush sendromu, depremde yaralananlar arasında yüzde 18 
ile en sık görülen ölüm nedeni. Yıkılan binaların enkazı altında uzun süre kalan 
kişilerde hücre dışı sıvının büyük bölümünün zedelenen kaslarda birikmesi sonucu 
böbrekler büyük zarar görüyor. Böbrek yetmezliğini önlemek için yaralılara bir an 
önce damar içi Sıvı verilmesine başlanması gerekiyor. Depremzedeler arasında 
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akut böbrek yetersizliğinden ölüm oranı, yüzde 14 olarak tespit edildi. 
Araştırmaya göre depremlerde beyin kanaması, omurilik yaralanmaları, 

karaciğer ya da dalak yırtılması ve kalça kırıkları, yaralının kısa sürede ölümüne 
yol açıyor. 

Depremde yaralananların yüzde 65’inde derin kesik ve açık yaralar, yüzde 
22’sinde kırıklar ve yüzde 6’sında da yumuşak doku ezilmesine rastlanıyor. 
Depremlerde en sık görülen travmalar ise, kafa ve göğüs travmaları. 

Araştırmacılar, depremlerin kalp krizi riskini yüzde 35 oranında artırdığını da 
saptadı. 

Araştırmaya göre depremlerden sonra felaketin meydana geldiği ülkede  
Depresyon ve intihara eğilim de ciddi oranda artış gösteriyor. 

Depremin ardından ortaya çıkan ilk tepkinin, duygusal tepkisizlik, gerçeklik 
algısının yitirilmesi ve zaman algısında anormallik olduğunu belirten araştırmacılar, 
depremden birkaç gün sonra bunlara anksiyete ve korku eklendiğini açıkladı. 

Araştırmaya göre uyku bozuklukları gibi somatik tepkilerin ortaya çıkması bir 
haftayı buluyor. Depremzedelerin büyük bir kısmında felaketten sonra akut stres 
bozukluğu görülüyor. Depresyon semptomları ise felaketten bir Ay sonra ortaya 
çıkmaya başlıyor. 

Araştırmacılar, kişilerdeki kaygı oranı ile ne kadar yıkıma maruz kaldıkları 
arasında ters bir ilişki bulunduğu ortaya çıkardı. 

Şiddetli yıkıma uğrayan bölgelerdeki kişilerde güvenlik ve Sağlıkla ilgili kaygılar 
daha azken, kaygı oranı depremin merkezinden uzaklaşıldıkça artış gösteriyor. 

Araştırmaya göre 1999 yılında Türkiye’de yaşanan depremin ardından 
etkilenen bölgedeki nüfusun yüzde 17’si en az bir kez intihar etmeyi düşünmüş, 
yüzde 72’si ise depresyon belirtileri göstermiş. 

Depremler, tüm doğal felaketler arasında en fazla intihar oranına 
sahip.

AFETLERE  KARŞI   ALINABİLECEK  ÖNLEMLER  ve   ÖNERİLER                          
Depremlerden ve diğer bütün doğal ve toplumsal afetlerden korunma 

yönündeki istemler, en temel insan hakkı olarak ele alınmalı ve daha güvenli, 
daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrenin her yurttaş için temel insan hakkı 
olduğu ana ilke olarak kabul edilmelidir.

Türkiye aktif bir deprem kuşağı üstünde bulunmakta; ülke topraklarının, 
sanayisinin ve barajlarının büyük bir kısmı deprem kuşağı içinde yer 
almaktadır

Deprem ve afetlere ilişkin yapılacak düzenlemelerin, siyasi ve ekonomik rant 
kaygılarından arındırılmış bir şekilde gerçekleşeceği, bütün düzenlemelerin 
insan odaklı olacağı, can ve mal kayıplarının göz ardı edilmeyeceği, Anayasal 
bir güvenceye dayandırılmalıdır.Afetlerden korunmak, “bir insan hakkıdır” böyle 
algılanmalı ve siyaset üstü bir yere yerleştirilmelidir.

A. YASAL DÜZENLEMELER AÇISINDAN:
Depremle doğrudan veya dolaylı ilişkili tüm mevzuat; “Afet ve İmar 
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Kanunu” ana ekseninde düzenlenecek çatı/çerçeve yasaların altında yeniden 
oluşturulmalıdır.

1 - Acil Deprem Yasası çıkarılmalı, - Afet mevzuatı, bütünleşik afet 
yönetiminin ana   

Hatlarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi yoluyla elde edilecek bir 
çatı  yasa altında yeniden yapılandırılmalıdır.

2 - İmar ve Afet mevzuatı arasındaki kopukluk giderilmelidir
3 - İmar Yasası düzenlenmeli. Kaçak yapılara af çıkarılmamalı. Şehircilik  

Açısından en büyük yanlış, imar hakkı verilerek yapı yoğunluğu artışıdır. Deprem 
dışında, sosyal alanlarda da sorunları artırmaktadır. Park yeri, trafik,can 
güvenliği söz konusu olmaktadır.Yapı güvenliğinden ödün vermeden sağlıklı 
yaşam kalitesi getirilmelidir.

4 - Kat Mülkiyeti Yasası değiştirilmeli 
(mevcut yasaya göre binada 1 kat maliki  kabul etmediğinde bina yıkılıp 

yeniden yapılamıyor.)Kentsel Dönüşüm Yasası oluşturulmalı

5 - Kent Suçları oluşturulmalı, TCK ile AY.da yer almalıdır. TCK. da 
cezalar daha ciddi boyutlarda düzenlenmeli. Caydırıcı olmalı ve hapis cezası 
kesinlikle uygulanmalı. Yüzlerce kişinin ölümüne neden olanlar 3 - 5 yıl ceza 
ile kurtulmamalı. Adam öldürme suçu ile yargılanmalılar ve daha ağır cezalar 
verilmeli.

6 -  “Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı” nın içerdiği belirsizliklerin 
Giderilmesi, finans, yetki ve sorumluluklara açıklık getirilmesi, dar bir  
yapıdan çıkartılması ve uygulanabilir bir şekilde düzenlenmesi gerekir.

Afet yönetimin temel ilkelerinden biri olan ve afet güvenliği için son 
derece  önemli olan “ imar, planlama, kentleşme, yapılaşma ile afet mevzuatı 
arasındaki  bütünsellik göz ardı edilmiştir. Afet/depremlere karşı güvenli yaşam 
için  yapılması  gerekenler sadece teknik bir sorun olarak algılanmış, depremle 
mücadelenin sosyo-ekonomik boyutu planlamanın dışında tutulmuştur. Oysa 
yıkıcı afet zararlarına yol açan nedenler, ülkedeki  sosyo-ekonomik koşullardan ve 
siyasal ilişkilerden bağımsız değildir ve toplum içinde kurumsallaşmış ilişkilerin 
bir sonucudur. Afet güvenliğinin sağlanması diğer tüm toplumsal olgular gibi 
siyasal bir etkinlik alanıdır. Afeti sadece bilimsel/teknik, yasal veya kurumsal 
sorun odaklı olarak anlamaya ve açıklamaya çalışmak sorunu çözmeye yeterli 
olmaz/olamaz. Afet/deprem merkezinde insan olan sosyal, ekonomik, teknik, 
kültürel siyasal vb. boyutları olan karmaşık bir olgudur.

7 - Genelde afetler özelde Depremle mücadele süreçlerinin sosyo-
ekonomik boyutuna  dikkat çekilmesi ve bu süreçte düşük gelir gruplarını 
destekleyici yasal düzenlemeler yapılmalı.

8 - Depremlere Karşı Önlemler Bütünlüğü ve Güvenli Yapılaşma İçin 
Yeni bir Yapı Denetim Yasası Çıkarılmalıdır.

Yapı Denetim Firmaları, yetkili ve sorumlu resmi kurum tarafından atanmalı. 
Müteahhit seçmemeli. 1999 depremi sonrası yasal düzenleme ile getirilen fakat 
Gereği gibi çalıştırılamayan Yapı Denetim Sistemi etkinleştirilmelidir. Bir binanın 
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Yapılması için en az 10-14 mimar-mühendisin onayı gerekiyor. Her aşamada 
Mim.-müh. bulunması gerekiyor ancak, müteahhitler ve inşaat sahibine Yapı 
Denetleme Firmasını seçme hakkı veriliyor. Hiç kimse hakimi,doktoru,polisi, 
vergi denetleme uzmanını seçemiyor ama Yapı Denet. Firmasını seçebiliyor.Yapı 
<den. Firması ,müteahhitin kendisini seçmesi için fiyat kırdığı devletin hizmet 
bedelini de lndirdiği göz önüne alındığında durumun gayri ciddiliği ve ticari 
yönü net olarak görülmektedir. Bu durumda; hangi müteaahit kullandığı demir 
ve betonun kalitesinin inşaat yapımına uygun olmadığını bildirecek bir yapı 
Denetim Firmasını seçer? Veya büyük rekabet sonucu müteahhitten iş almış 
Yapı denetim Firması uygun değil raporu verecektir. Denetim yapmadan önüne 
gelen evrakı imzalamaktadır.

Yapılan araştırmalar; Yapı Denetim.Firm.üyesi mimar-mühendisin çoğunun 
İmzaladıkları bu yapıların 20-30 yıl sonra yıkılması ve can kaybı olmasından 
Yasa gereği müteahhit ile müteselsil sorumlu olduklarını bilmediğini ortaya 
çıkarmıştır.

9 - Müteahhit-Yerel yönetim-Yapı Denetleme Firması, birlikte sorumlu 
olmalıdır.

Binaların planlarının hazırlanması, inşa edilmesi, kontrolü, denetimi, izin ve 
ruhsat verilmesi aşamalarında.mimar-müh.den oluşan meslek mensupları da 
müteahhit ve yerel yönetim ile birlikte objektif kriterler konularak sorumluluklar 
yeniden düzenlenmelidir. İzin veren yerel yönetim,yol-su-elektrik-telefon-ulaşım 
vb. her türlü hizmeti,ken imkanını sunmakta bir anlamda kaçak yapıyı yasal 
hale getirmektedir. Meslek mensuplarının hiçbir olayda sorumlu tutulmaması, 
bir şekilde sorumluluktan kurtulması ülkemizde sorumsuz bir grup 
oluşturmaktadır. Gölcük depreminde 18 bin ölüye karşılık 70 kişinin ölümüne 
sebep olan Müteahhit Veli Göçer ceza almış Geri kalan 17930 kişinin ölümüne 
sebep olanlar cezasız kalmıştır.

10 - Herkesin müteahhitlik yapması engellenmeli. Mevcut yasalardaki 
noksanlıkların bir diğeri yapı müteahhidi tanımının olmayışıdır. Yapı 
müteahhitlerinin dernek dışında bağlı bulunduğu bir örgütlenme yoktur.

Dolayısıyla bu meslek grubunun sicillerinin tutulduğu ya da denetlendiği 
bir ortam oluşturulamamıştır. Bu ortam müteahhitli mesleğini sermayesi olan 
herkesin yapabileceği bir konuma indirmiştir. Yetkisiz  kişilerin  elinden bu 
imkan alınmalıdır. Tamamen kar amaçlı ,insan hayatının hiçe sayıldığı zihniyetin 
değiştirilmesi gerekiyor. Bu anlayış değişmeden istediğiniz kadar sistem  getirelim 
hiçbir işe  yaramayacağı açıktır. Bilinçsiz ve bilgisiz kişiler inşaat ve sanayi 
faaliyetleri gibi insan hayatını etkileyen konularda görev almamalıdır. 

11 - Finansman sorununun çözümü için yasal düzenleme yapılmalıdır.
Eskiyen ve yıpranan yapıların yenilenerek kullanılması veya yıkılarak 

yenilenmesinde   düşük gelir grupları için yapılacak yapılar için fon 
oluşturulmalıdır.

TÜİK. verilerine göre,  Türkiye’de konut stoku 19 milyon, bunun % 40’ının 
yenilenmesi gerekiyor. Bu işlem çok ciddi maliyet getiriyor. Devletin, özel sektörle 
şbirliği yapması maliyet sorununun çözümünde kolaylık sağlayacaktır.
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Depremde yıkılma  riski bulunan yerleşimleri kentsel dönüşüm projeleri ile 
yeni yerleşim alanlarına taşıyacak en önemli problem “FİNANSMAN”dır.

Gelişmiş ülkelerde kullanılmakta olan “Mortgage” sisteminin ülkemizin 
ihtiyaç ve gerçekleri göz önünde bulundurularak deprem riskine karşı 
bina stokunun yenilenmesine yönelik olarak teşvik edilerek uygulamaya 
konulmalıdır.

KONUTDER (Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları derneği) önerisi - İspanya  
modeli. Yasalarda değişiklik yapılarak gayrımenkulden kaynak sağlanmalıdır.  
İspanya 20 yılda 300 milyar  Euro kaynak sağlamıştır.

B - YEREL  YÖNETİM  VE  İDARENİN  ETKİNLEŞMESİ  AÇISINDAN
1 - Yapı Stoku gözden geçirilmeli, gerekenler yıkılmalı ..Hasarlı ve kaçak 

yapılar tesbit edilip envanteri çıkarılmalı.Boşaltılması sağlanmalı. - İstanbul’da 
3.5 milyon konutun %50’sinin kaçak olduğu, 1998 öncesi yapılan binaların 
tehlike arzettiği bilim adamları, yerel yöneticiler ve siyasetçiler tarafından çok sık 
söylenmektedir.Bayındırlık Bakanlığı’nın  İstanbul’u 2.derece deprem kuşağında 
belirlediği ve bu tarihe kadar yapılan yapıların statikleri, taşıyıcı sistemleri 2. 
dereceye göre yapıldığından İstanbul’daki deprem riskinin  boyutları çok büyük 
olacaktır. İstanbul depremi tüm Marmara’yı etkileyeceğinden Türkiye’nin 
geleceğini etkileyecek bir deprem olacaktır. 100.000 nüfuslu Van depreminde 
tüm Türkiye seferber olmasına rağmen 1 haftada sorunlar çözülememiştir. Çadır-
gıda-ısınma sıkıntıları hala devam etmekte. Bu durum göz önüne alındığında 
İstanbul depremini düşünmek bile imkansızlaşıyor.

2 - Kamusal hizmet yapan kurumların binaları başta olmak üzere, 
mevcut okul, hastane, üniversite ve yurt binaları, depreme karşı dayanıklı 
hale getirilmelidir. 

3 - Şehir Planları yapılmalıdır. (Çadır kurulacak alanların bırakılması ve 
Kesintisiz Ulaşım sağlanması) Bölgelerin imar planları; fay hatları, nehir, baraj 
ve dağlık araziler olası felaket bölgeleri belirlenerek yeniden oluşturulmalıdır. 
Yeni  yapılacak binalar gerekli zemin etüdü yapıldıktan sonra yeterli, kaliteli  
malzeme ve uygun plan-proje ile denetimli bir şekilde yapılmalıdır.

4 - Yapılaşmada önce uygun zemin seçilmemesi (Deprem-sel gibi doğal 
afet değil bina öldürür) kalitesiz malzeme ve işçilik sonucu kötü yapılaşma can 
mal kaybını arttırıyor. Yapılaşma az eğilimli, sağlam zeminli ve yüksek arazilere 
yapılmalıdır. Afet bölgelerinden uzak alanlarda düzenli ve planlı,uzun ömürlü 
bir yapılaşma sistemi uygulanmalıdır

5 - Kırsalda köylerde yapılan binalar kontrol altına alınmalı.
Bina yapımından  sorumlu bir kamu görevlisi oluşturulmalı ve 

eğitilmeli(Muhtar-öğretmen-sağlık memuru gibi) Kırsalda binaların kerpiç-
toprak-taştan yapılması ve afetlerde tamamının yıkılması sonucu can ve mal 
kayıpları kent merkezinden daha fazla olmaktadır. 23 Ekim 2011 Van depreminde 
olduğu gibi hem can kaybı yaşanmakta hem de geçim kaynağı hayvanlar telef 
olmaktadır.

6 - Yerel Yönetimler  ve siyasiler seçim öncesi kaçak yapılaşmaya izin 
vermemeli
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Seçim atmosferinde 10-15 günde kaçak yapılardan mahalleler kurulduğu, 
imar durumuna aykırı olarak ilave katlar yapıldığı  bizzat yerel yöneticiler ve 
siyasetçiler tarafından her ortamda ifade edilmektedir.

7 - Fay hatları üzerinde kurulmuş şehirler güvenli bölgelere taşınmalı 
veya  

bu şehirlerdeki yapılaşmalara izin verilmeyerek fay hatlarından uzak alanlara 
kaymaları sağlanmalıdır. 

8 - Okul, yurt, hastane, belediye, iş merkezleri, alış veriş merkezleri, 
ulaşım yapıları, su iletim ve enerji hatları, haberleşme sistemleri sağlam ve 
afetlere karşı dayanıklı olmalıdır.

9 - Deprem ve yangın felaketlerinde ölüm riskini azaltmak için elektrik 
hatları, su ve doğal gaz boruları binaların dış tarafında yer almalı

10 - Binaların depremlere karşı dayanıklılığının artması için uygun 
teknolojiler kullanılmalıdır.

Özellikle inşaat yaparken kat bağlantılarında donatıların telle bağlanması 
yerine özel bir techizatla birbirine sıkıca tutturulmalıdır. Çok katlı binalar, 
kuleler, minareler, köprüler, tüneller esnekliği ve mukavemeti yüksek olan çelik 
malzemelerden yapılmalı.

11 - Belediyelerce alt yapının gözle görülmeyen bir yatırım olduğu 
düşünülmemeli  ve ikinci plana itilmemelidir. 

12 - Hastane, okul, yurt, iş ve alış veriş merkezleri gibi insanların 
yoğun olduğu  yerlerde afet anında tahliyenin nasıl sağlanacağı planlanmalı 
gerekli afet  tatbikatları yapılmalı ve insanlara gerekli afet eğitimi verilerek, 
ilkyardım öğretilmelidir.

13 - Doğal Afet Sigortası DASK yapılmayan binalara ruhsat –yapı 
kullanma izni verilmemeli. DASK yapılması burada uygulanmaya başlayarak 
devletin yaptırımı hissettirilmeli. Yasal zorunluluk olmasına rağmen sigortalı 
oranı çok düşüktür. Teşvik ve zorlayıcı önlemler getirilmeli.

C - BİREYLERİN  SORUMLULUKLARI   AÇISINDAN
1 - Kaçak Yapı ve kat yapmamalı. Tüm yasal prosedüre uyarak uygun 

zemin, malzeme ve işçilik seçmeli.

2 - Bina satın alınırken otokontrol sistemi geliştirilmeli Belediyeden 
zemin ve deprem raporu istenmeli, Toplumda bu bilinç geliştirilmelidir. Kent 
risk taşıyorsa bu sorgulanmalı. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapılırken, daha 
fazla kat veren değil, daha kaliteli inşaat yapana verilmelidir. Önce, rant değil 
can gelmeli.

3 - Evlerde, iş yerlerinden deprem ve yangın sonucu insanlara gelecek 
zararın en aza  inmesi için çok fazla eşya ve mobilya alışkanlığına son 
verilmelidir. 

4 -  Evdeki eşyalar sabitlenmeli.
5 -  Deprem ve afet anında paniklemeden ne yapacağını bilmeli,aile reisi 

fertlerin bu konuda bilinçlenmesini sağlayacak eğitimleri almalı.
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Japonya’da olduğu gibi deprem anında ,nereye gideceğini,nasıl davranacağını 
bilmesinin ölümleri de azaltacağını bilmesi gerekli. Japonlar depreminin 
üstünden henüz 8 ay geçmesine rağmen bu süre içinde ülkelerini imar etmeyi 
başardılar. İmar projeleri hazırlanarak ,tekrar zarar görmemesi için konut –ticari 
alan ve tarım alanları yeniden belirlenerek çalışmalar yapılmaktadır.

6 - Doğal Afet Sigortası  kesinlikle yapılmalı. Yıkım olduktan sonra herşeyi 
devletin karşılaması maddi olarak mümkün değildir.

Sonuç olarak; 

Ülke geleceği için son derece önem taşıyan “Ulusal Deprem Stratejisi ve 
Eylem Planı” gibi bir belgenin ancak “toplumsal bir sözleşme” niteliği taşıdığında 
bir anlamı olacağı açıktır.
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BANKA PERSONEL SANDIKLARININ GELECEĞİ[1]

Av. Eyüp ERASLAN[2]

1. GENEL DURUM
Türkiye’de sosyal güvenliğin yapılanması içinde, genel nüfusu yakından 

ilgilendirmemekle birlikte, özellikle faaliyette olan bankaların çalışan veya emekli 
personeli açısından kurulmuş olan sandıklar oldukça önemli yer tutmaktadırlar. 
Faaliyette olan çok az banka (yabancı bankalar, ‘faizsiz bankacılık’ ekolünde 
yer alan mevduat bankaları ve ana kuruluşu mevduat bankası olmayan yatırım 
bankaları[3]) personeli sosyal güvenlik açısından Sosyal Güvenlik (Sosyal 
Sigortalar) Kurumu iştirakçisidirler. Bu açıdan, ‘bankalar veya bunların teşkil 
ettikleri birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak 
üzere’ kurulan sandıkların geleceği, bu sandıkların emekli ve müşterek emeklileri 
ile yüzbinleri bulan[4] yararlananlarını yakından ilgilendirmektedir. 

Osmanlı Devletinde ‘ahilik ve lonca’ yapılanması içinde bir ölçüde görülen 
‘sosyal yardımlaşma’ olgusu, 19. Yüzyılda Darülaceze (düşkünler yurdu), 
Darüşşafaka (yoksul, öksüz ve yetimler için okul) gibi kuruluşlarla kurumsal 
anlayışa dönüşmeye başlamış, bunları işçilerle ilgili sınırlı düzenlemelerin 
yer aldığı 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi, 1866 tarihli Askeri Tekaüt

 
1 Banka Personel Sandıkları ile kastedilen,  506 SK’nun Geçici 20.maddesine göre, ‘bankalar, sigorta ve 
reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler persone-linin 
malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere’ kurulan  vakıf yada sandıklardır. 506 sayılı Yasa’nın 128.
maddesine (veya Medeni Yasa’nın 101 vd maddelerine) göre, ‘sigortalı çalıştırılan işyerlerinde borç verme, emekli 
ve benzeri’ yardımlar için kurulmuş olan ‘yardımlaşma sandıkları’ (munzam sandıklar) bu nitelikte sandıklar 
değildir. 506 sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesine göre kurulmuş bu sandıkların bir listesi, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığından tarafından 29.06.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımla-nan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununun Uygulanmasına İlişkin 2 Nolu Tebliğ’de yer almıştır. Tebliğde yer alan sandıklardan bazıları, örneğin, 
09/03/2003 tarih ve  2003/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile SSK’ya devredilen  Tütünbank A.Ş. Mensupları 
Yardım ve Emekli Sandığı gibi, bugün faal değildir.
2 İstanbul Barosu Avukatlarından
3 Belirleme, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29.06.2000 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2 
Nolu Tebliğinden yararlanılarak yapılmıştır.
4 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (1971 Programı, Sh. 665), ‘506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
geçici 20. maddesi ile bankalar, sigortalar ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları ve borsalar ile 
bunların oluşturdukları yaklaşık 230.209 kişi sosyal güvenlikten yararlandığı’ ifade edilmektedir. (Bkz. Ana-yasa 
Mahkemesi’nin 25.01.1977 tarihli 1977/2 sayılı kararına Üye Abdullah ÜNER’in karşı oy gerekçesi) 2008 yılında 
çıkan bir haber değerlendirmesinde, ‘devir kapsamındaki 17 sandığın 73 bin 412 sigortalısı bulunduğu, 74 bin 
367 kişiye ise emekli aylığı ödendiği, sandıklardan yaklaşık 300 bin kişinin hizmet al-dığı’ belirtilmiştir. (Bkz. 
Okan MÜDERRİSOĞLU, 25 Eylül 2008 tarihli Sabah Gazetesi) Müşterek emekliler, bakmakla yükümlü oldukları 
aile bireyleri dikkate alındığında, sağlıklı bir sayıya ulaşabilmek güç gö-zükmektedir. Bu konuda sağlıklı örnek, 
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Mensupları, Yardım ve Emekli Vak-fı’nın kendi Web sitesinde yer alan, ‘Mart/2009 
itibariyle Banka’da çalışan aktif sigortalı sayısının 14.881; yaşlılık, malüllük ve iş kazası-meslek hastalıkları 
sigortalarından aylık alan emekli sayısı 10.407  ve  ölüm sigortası aylığı alan hak sahibi sayısı da 1.898 kişi olmak 
üzere  aylık ödenen yararlanan 12.305 kişi (müşterek emekli ve aile bireyleri yine belirsiz!) olmak üzere aktif/pasif 
üye toplamının 27.186 kişi-den oluştuğu’ bilgileri söylenebilir. Bu örnekten yola çıkıldığında, müşterek emekliler, 
bağlı aile bireyleri ile birlikte, Sn.MÜDERRİSOĞLU’nun değerlendirmesinde  yer alan 147.779 ‘aktif  ve emekli’ üye 
sayısının doğru olduğu varsayımında, müşterek emekliler ve yararlananlara bağlı aile bireyleri ile birlikte, özel 
sandık-lara yönelik düzenlemelerin, rahatlıkla yüzbinleri etkilediği söylenebilmektedir. 



Sandığı ve 1881 tarihli Sivil Memurlar Emekli Sandığı izlemiş, 1921 yılında Ereğli 
Maden çalışanları için ilk kez ‘üyeliği zorunlu’ Amele Birliği kurulmuştur.[5]

Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1940 yıllara kadar, ‘bir kısım sosyal riskler’ 
açısından çok sayıda  (1934’de Devlet Demir Yolları ve Limanlar İdaresinin Memur 
ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı, 1935’de Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve 
Yardım Sandığı, 1938’de Emlak ve Eytam Bankası Memurları Tekaüt Sandığı… 
gibi) emeklilik ve yardımlaşma sandıkları kurulmuş, 16.07.1945 tarihinde 
çıkarılan 4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanunu’nun 01.01.1946 tarihinde 
yürürlüğe girmesiyle İşçi Sigortaları Kurumu ortaya çıkmış ve çok sayıda sandık 
bu kurum içinde birleştirilmiştir. Sigorta (iş kazaları ve meslek hastalıkları, 
sağlık, yaşlılık, analık gibi) kollarına ilişkin anlayışın gelişmesine bağlı olarak 
1940’lı yılların sonuna doğru ve 1950’li yıllarda peyderpey düzenlemeler yapılmış, 
sonuçta çeşitli kanunlara dağılmış bulunan düzenlemeler, sosyal güvenlikle 
ilgili özel hükümler içeren 1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesini takiben 
yeniden gözden geçirilerek, 17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu’nda toplanmıştır.[6]

 
5 ‘Sosyal Güvenliğin Tarihçesi’-SGK Web Sitesi.
6 ‘Ülkemizdeki Sosyal Güvenliğin Tarihsel gelişimine göz attığımızda :
5.1- Anadolu Selçukluları döneminde, kentlerde ticaret ve zanaatla uğraşanlar tarafından kurulan ‘Ahilik 
teşkilatları ile bu teşkilatlar içinde zanaatkarların iş kollarına göre kurulan Loncaların’, bunlara bağlı ola-rak 
kurulan vakıfların sosyal yardım ve dayanışma amacıyla kuruldukları, devlet malı olarak kabul edilen ve miri 
arazi olarak adlandırılan topraklardan vakıf arazisi olarak ayrılanlardan elde edilen gelirlerin, tesis edilen bu sosyal 
hizmet dayanışma ve yardım kurumlarının giderlerine tahsis edildiği görülmektedir.
5.2- Osmanlı Devletinde sosyal güvenlik anlamında ilk örgütlenme, 13. yüzyılda önce Ahilik (esnaf, za-naatkar, 
çiftçi vb. bütün çalışma kollarını içine alan ocak), sonra Gedik (hak, imtiyaz) – Lonca (belli bir iş kolunda usta, 
kalfa ve çırakları içine alan dernek) teşkilatı adı altında ortaya çıkmış, 18. yüzyıla kadar et-kinliğini hissettiren bu 
yapı, 19.yüzyılda yıkılmaya yüz tutmuştur. 19. yüzyılda Darülaceze (düşkünler yurdu), Darüşşafaka (yoksul, öksüz 
ve yetimler için okul) gibi kurumların kurulmaya başlamasıyla birlik-te sosyal güvenlik alanında ‘kurumsallaşma’ 
düşüncesi filizlenmeye başlamıştır. 1865 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi ‘işçiler açısından sınırlı sosyal yardımları’ 
öngören bir düzenleme olarak çıkarılmış, 1866 tarihinde Askeri Tekaüt Sandığı ve 1881 tarihinde Sivil Memurlar 
Emekli Sandığı kurulmuştur. 
5.3- 1921 yılında 151 sayılı Ereğli Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun ile kurulan Amele Bir-liği, 
ülkemizin kanun ile kurulan ve üyeliği zorunlu olan ilk sosyal güvenlik kuruluşudur. Cumhuriyetin ilk yıllarında, 
sosyal sigortalara benzeyen fakat kişiler ve riskler açısından çok dar kapsamlı olmasına rağmen sayıca oldukça 
fazla olan birtakım emeklilik ve yardımlaşma sandıklarının kuruluşunu öngören (1926 tarihli ve 895 sayılı Kanunla 
kurulan İmalatı Harbiye Teavün ve Sigorta Sandığı, 1934’de 2454 sa-yılı Kanunla kurulan Devlet Demir Yolları ve 
Limanlar İdaresinin Memur ve Müstahdemleri Tekaüt San-dığı, 1935’de kurulan Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme 
ve Yardım Sandığı, 1935’de kurulan PTT Telgraf ve Telefon İdaresi Biriktirme ve Yardım Sandığı, 1937’de 3137 sayılı 
Kanunla kurulan Deniz Yolları ve Akay İşletmeleriyle Fabrika ve Havuzlar İdareleri Memur ve Müstahdemleri 
Tekaüt Sandığı, 1937’de 3202 sayılı Kanunla kurulan T.C. Ziraat Bankası Memurları Tekaüt Sandığı, 1938’de 
Emlak ve Eytam Bankası Memurları Tekaüt Sandığı, T.C. Merkez Bankası Memurları Tekaüt Sandığı, Devlet Hava 
Yolları Umum Müdürlüğü Memur ve Müstahdemleri Tekaüt Sandığı .. gibi)  kanunlar çıkarılmıştır. 
5.4- 1936 tarihli ve 3008 sayılı İş Kanunu ile ilk kez Türkiye’de sosyal sigortaların kuruluşu ve sosyal si-gortalara 
ilişkin temel ilkeler öngörülmüş, öngörülen sistem, İkinci Dünya Savaşının araya girmesi nede-niyle 1945 
yılına kadar oluşturulamamıştır. Sosyal sigorta kolları ile ilgili ilk kanun, 27.06.1945 tarihli ve 4772 sayılı İş 
Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunudur. Bu Kanunun yürürlüğe girmesi ile İş Kazaları, 
Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası uygulanmaya başlamış, 16.07.1945 tari-hinde kabul edilen 4792 sayılı İşçi 
Sigortaları Kurumu Kanunu 01.01.1946 tarihinde yürürlüğe girmesiy-le, 1945 yılına kadar kurulan çok sayıda 
sandık İşçi Sigortaları Kurumu’nda birleştirilmiştir.  Bunu deği-şik sigorta kollarına ilişkin çıkarılan  (4772 sayılı 
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortaları Kanunu, 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu, 5502 sayılı 
Hastalık ve Analık Sigortası Kanunu ve  6900 sayılı Maluliyet, İhtiyarlık ve Ölüm Sigortası Kanunu) kanunların bu 
kapsama alınması izlemiştir.
5.5- 1961 Anayasasıyla, “sosyal güvenlik” kavramı ilk kez çalışma hayatı ve sosyal politikalara ilişkin düzenlemeler 
(48.md) anayasa da yer almış, bu anlayış 1982 Anayasası’nda (60.md.) sürdürülmüştür..
5.6- Sosyal güvenlikle ilgili özel hükümler içeren 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesini takiben yeniden gözden 
geçirilerek, 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda birleştirilmiştir. 01.03.1965 tarihinde 
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1950’li yıllarda (1940 yılında kurulan ‘T. İş Bankası A.Ş. Mensupları 
Yardımlaşma Tesisi’ hariç), en son Türk Ticaret Yasası’nın 468 ve 469.
maddelerinde ifadesini bulan, ‘şirket müstahdem ve çalışanları için  yardım 
sandıkları ve sair yardım teşkilatına yardım veya idamesine’ yönelik kârdan, 
şirket mallarından ve parasından ayrılabileceği düzenlemelerinin verdiği yasal 
olanak içinde, banka organizasyonlarında da, işveren katkısı ve çalışanlardan 
toplanan ‘aidatlarla’ çalışanlara ‘sosyal yardım amaçlı’ sandıklar kurulmuştur. 
Bu sandıklardan 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesinin öngördüğü koşulları 
sağlayanlara 506 Sayılı Yasa kapsamında ‘özel sosyal güvenlik sandığı’ statüsü 
verilerek 506 Sayılı Yasada Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve 5434 Sayılı Yasa 
kapsamında kurulan  T.C. Emekli Sandığı dışında, üçüncü bir sosyal güvenlik 
sandığı konumuna getirilmişler, iştirakçileri SSK ve Emekli Sandığı üyeliğinden 
muaf tutulmuştur. 5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi ile iştirakçilerinin 
hak ve yükleri ile birlikte SGK’ya devri öngörülen ‘özel sosyal güvenlik sandıkları’ 
bunlardır. 

2. BANKA SOSYAL GÜVENLİK SANDIKLARININ KURULUŞ SÜRECİ

2.1- Özel Sandıkların Kuruluşu 

Onyedi olarak sözü edilen sandıkların, bankalar özeli düşünüldüğünde  
sayısal olarak daha az olduğu (Oniki sandık banka personeli ile doğrudan ilgili 
gözüküyor.), ancak gerek yararlanan üye sayısı, gerek aktif ve pasif varlıkları 
açısından, çok büyük bir bölümünün banka çalışanlarının iştirakçisi bulunduğu

 
yürürlüğe giren bu Kanunla, İşçi Sigortaları Kurumu, Sosyal Sigortalar Kurumu adını almış, işçi statüsünde 
çalışanların sosyal güvenlikleri alanında yeni haklar getirilmiştir.
08.06.1949 tarihinde kabul edilen ve 01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T.C. Emekli Sandı-ğı 
Kanunu ile sayıları 11’i bulan mevcut emeklilik sandıkları ortadan kaldırılmış, çalışanlardan ve işve-renlerden 
prim alınması ilkesine dayalı, modern anlamda bütüncül bir sosyal güvenlik yapısı oluşturul-muştur. Bu yapının 
tek elden yürütülmesi için de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü kurulmuştur.
Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (Bağ-Kur) 02.09.1971 ta-rihli ve 1479 
sayılı Kanun ile kurulmuş olup, Kanunun sigortalılıkla ilgili hükümleri 01.10.1972 tarihinde uygulamaya konulmuş, 
01.01.1986 tarihinden itibaren de bu Kanuna tabi sigortalılara sağlık sigortası yardımları verilmeye başlanmıştır. 
10.09.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasıyla köy ve mahalle muhtarlarının Bağ-
Kur kapsamında zorunlu sigortalı olmaları sağlanmıştır. 04.05.1979 tarihli ve 2229 sayılı Kanunla herhangi bir 
sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayan Türk va-tandaşlarıyla ev kadınlarına Bağ-Kur kapsamında isteğe bağlı 
sigortalı olma hakkı verilmiştir. Bu sigorta-lıların da zorunlu sigortalılarla aynı hak ve mükellefiyetlere tabi olması 
öngörülmüştür.
1983 yılında 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına 
Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu kabul edilerek tarım kesiminde çalışanların sosyal güven-liklerinin 
sağlanmasına dönük önemli düzenlemeler yapılmıştır. 
Yaygın olarak 1950’li yıllarda kurulan ‘özel şirketlere ilişkin vakıf sandıklar’ dışında, değişik alanlardaki sigortalıların 
sosyal güvenlik haklarını düzenleyen beş ayrı yasa  bulunmakta ve bu yapının çalışanların hak ve yükümlülükleri 
arasındaki norm ve standart birliğini bozduğu inancıyla, 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Yasa ile, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Bağ-Kur Genel Müdürlüğünün aynı 
çatı altında toplanması, ‘sigorta hak ve yükümlülüklerinin eşitlendiği, mali olarak sürdürülebilir tek bir emeklilik 
ve sağlık sigortası sisteminin kurulması’ öngörülmüştür. Deva-mında, ‘nüfusun tamamına eşit, kolay ulaşılabilir 
ve kaliteli sağlık hizmeti sunumunu amaçlayan genel sağlık sigortası sisteminin oluşturulması hedefiyle’ 5510 
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kabul edilmiş ve 01.10.2008 tarihinde tüm hükümleri ile 
yürürlüğe girmiştir. (Bkz. SGK Web Sitesi, Sosyal Güvenliğin Tarihçesi’)
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sandıklardan oluştuğu görülmektedir.[7]

Onyedi sandıktan,1940 yılında kurulan Türkiye İş Bankası Memurları Tekaüt 
Sandığı dışında kalan tamamının ‘personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde 
yardım yapmak üzere’ 1951-1965 yılları arasında kurulan sandıklardan oluştuğu 
görülmektedir. 

Sandıklara ilişkin ‘vakıf’ veya ‘tesis’ senetleri incelendiği zaman, hemen 
tümünün kuruluş sermayesinin ‘işveren’ şirketler veya bankalar tarafından

 
7 On yedi olarak ifade edilen sandıkların isimleri ile belirlenebilen kuruluş tarihleri şöyledir:

6.1-Şekerbank T.A.Ş. Memur Ve Hizmetlileri Sigorta Ve Emekli Sandığı Vakfı,  01.11.1960 tarihinde kurulmuş 
olup halen faaldir.

6.2-Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. Memur Ve Hizmetlileri Yardım Ve Emekli Sandığı Vakfı, aktif/pasif üye toplam 
sayısının 27.186 kişiden oluştuğu belirtilen Vakıf 1954 yılında kurulmuş olup halen faaldir.

6.3-T.C.Ziraat Bankası A.Ş. ve T.Halk Bankası A.Ş. Mensupları ve Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı. 1958 
yılında, ‘Anadolu Bankası A.Ş. Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Tesisi’ ünvanı ile kurulan Vakıf, bu bankanın 
1988 yılında T.Emlak Kredi Bankası ile birleşmesi sonunda, T.Emlak Bankası Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı  
Vakfı’ adını almış, T. Emlak Bankası A.Ş.’nin tasfiye sürecine girmesinden sonra ve halen, ‘T.C.Ziraat Bankası A.Ş. 
ve T.Halk Bankası A.Ş. Mensupları ve Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı’  adıyla faaliyetini sürdürüyor.  

     T.Halk Bankası A.Ş. çalışanlarının bir bölümünün ve şu  aşamada Banka’ya ilk giren personelin işti-
rakçisi yapıldığı farklı bir sandık bulunuyor.

6.4-Akbank T.A.Ş. Mensupları Tekaüt Sandığı Vakfı. 1955 yılında kurulan Vakıf halen faaldir.

6.5-T.Garanti Barkası A.Ş. Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı. 1954 yılında kurulan Vakıf ha-len 
faaldir,

6.6-T.Sınayi Kalkınma Bankası T.A.Ş.Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı. 1965 yılında kuru-lan 
Vakıf halen faaldir.

6.7-T.İş Bankası T.A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı. 1940 yılında “Türkiye İş Bankası Memurları Tekaüt 
Sandığı” adıyla kurulan Vakıf, 1950 yılında “Türkiye İş Bankası A.Ş.  Mensupları Emekli Sandığı” adını almış, 
devamında ‘Emekli Sandığı’ adını alan kuruluş  1974 yılında, 506 sayılı Ya-sa’nın Geçici 20.maddesi kapsamında 
faaliyet göstermek üzere ‘Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı’ ve yararlananlarına emeklilik,  
sağlık ve benzeri ek sosyal yardımlar sağlamak amacıyla oluşturulan ‘Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam 
Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’  olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Her iki vakıfta halen faaldir.

6.8-T.İmar Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Vakfı Sandığı. Doğan Sigorta A.Ş. Mensupları Emekli 
Sandığı Vakfı adıyla 1954 yılında kurulan Vakıf, 1991 yılında Doğan Sigorta A.Ş.’nin tasfiye-sinden sonra, 
bünyesindeki ‘aktif’ üyeleri  T.İmar Bankası A.Ş.  çalışanlarından meydana gelmiş, 2001 yılında T.İmar Bankası 
A.Ş. Mensupları Yardım ve    Emekli Sandığı Vakfı adını almış olup, halen fa-aldir.

6.9-T.Dış Ticaret Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı. 1964 yılında kurulan Vakıf halen faal-dir. 

6.10-T.Vakıflar Bankası T.A.O.Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı.1957 yılında kurulan Vakıf halen 
faaldir.

6.11-Pamukbank T.A.Ş. Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı. 1960 yılında ‘Pamukbank T. A.Ş.Memur 
ve Müstahdemleri Emekli veYardım Sandığı Tesisi’ adıyla kurulan Vakıf,Pamukbank A.Ş.’nin T.Halk Bankası   
A.Ş.’ne devrinden sonra ve halen T.Halk Bankası A.Ş.Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı adıyla  faaliyetini 
sürdürüyor.

6.12-Eskişehir Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı. 1961 yılında, ‘Eskişehir Bankası T.A.Ş. Men-supları 
Emekli Sandığı Tesisi’ adıyla kurulan Vakıf halen faaldir.

6.13-Milli Reasürans Mensupları Emekli Sandığı Vakfı. Banka vakfı olmayan  1961 yılında kurulan Vakıf 
halen faaldir.

6.14-  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Mensupları Emekli Sandığı Vakfı. (Banka vakfı değil), 1963 
yılında kurulan Vakıf halen faal.

6.15-  Türkiye Genel Sigorta A.Ş. Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı (Banka vakfı değil), ha-len 
faal.

6.16-  Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı.1963 yılında kurulan 
Vakıf halen faal.

6.17- Şeker Sigorta A.Ş. Personeli Sigorta Ve Yardım Sandığı Vakfı. 1962 yılında kurulan Vakıf, Şekerbank 
A.Ş.’nin iştiraki Şeker Sigorta A.Ş.’nin sandığı olmakla birlikte banka vakfı değildir.
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konulduğu ve ‘yararlananlardan aidat olarak toplananların’ bu sermayeye 
eklendiği görülmektedir. Sandıkların bu yapısı, ‘tipik’ olarak Türk Ticaret 
Yasası’nın 468.maddesinde, ortaklık ana sözleşmesinde, ‘müstahdem ve işçiler 
için yardım sandığı veya başka yardım teşkilatı ve idamesi (devamı/yaşaması) 
amacıyla para veya diğer mal ayrılabileceği’ düzenlemesinin bir uygulaması 
gibidir. Nitekim, TTK’nın Mer’iyet ve Tatbiki Şekli Hakkındaki 6763 Sayılı 
Yasa’nın 21. maddesi de, ‘bu maddeye göre ayrılan akçe veya mallarla Medeni 
Kanun hükümleri gereğince bir tesis kurulmasını’ öngörmüştür. Buna göre, 
işçiler lehine, anonim şirket malvarlığından ayrılan bu mal ve paralar, o tarihte 
yürürlükte olan 743 sayılı Medeni Yasa’nın 74. (4701 sayılı yeni Medeni Yasa’nın 
101.) maddesinde tanımı yapılan ‘bir malın belli bir amacı sağlamak üzere 
tahsisi ile oluşturulan bağımsız kişiliğe sahip kuruluşu’[8] oluşturmak üzere 
ayrılabilecektir.  

Şirket varlığından ayrılan ‘akçe ve mallarla’ kurulmuş da olsalar, 17 Şubat 
1926 tarihli 743 sayılı Medeni Yasa’nın 903 Sayılı Yasa ile değişik  77/A maddesi 
yerine, 4721 sayılı yeni Türk Medeni Kanunu’nun 110 uncu maddesi ‘çalışanlara 
ve işçilere yardım vakfı’ kenar başlığı ile düzenlenen hüküm çerçevesinde anlamını 
bulan, bu malvarlığının oluşturduğu ekonomik topluluğa, şirket tüzel kişiliğinden 
bağımsız (vakıf) kuruluş niteliği öngörülerek şirket yönetiminin bu malvarlığına 
müdahalesi, örneğin tasarruf edebilmesi  önlenmiştir.  Şüphesiz vakıf senedine 
göre, vakfın organlarında kurucu şirketin (vakfedenin)  etkisi, örneğin yönetim 
kurulu veya denetim kurulu üyelerini atama gibi kabul edilmiş olabilir. Bu hal 
dahi, faaliyetleri aynı zamanda idarenin (Vakıflar Genel Müdürlüğü) denetimine 
tabi vakfın şirketten bağımsız tüzel kişiliğini ortadan kaldırmaz. Ancak;

Türk  Ticaret  Yasası’nın  468. maddesine  göre  kurulan  ve  halen  de  
kurulabilecek olan vakıflardan 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesinde 
öngörülen koşulları sağlayanlar ‘sosyal güvenlik yardım sandığı’ kabul edilmiştir. 
Diğerlerini, 506 Sayılı Yasa’nın 128. maddesinde, ki bu maddenin karşılığı 5510 
Sayılı Yasada  yer almadığından özellikle 4701 sayılı Medeni Yasa’nın 101 ve 
devam eden (743 sayılı Medeni Yasa’nın 74 vd.) maddelerine göre kurulan, 110. 
madde de ifadesini bulan ‘çalıştırılanlara ve işçilere yardım’ amacını taşıyan 
‘munzam vakıf’ olarak değerlendirmek gerekir.

2.2. Sandıkların 506 Sayılı Yasa Kapsamına Alınışı ve Devir Girişimleri
506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesi, “bankalar, sigorta ve reasürans 

şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri 
birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere’  
kanunun yayımı tarihine kadar tesis[9] veya dernek olarak kurulmuş bulunan 
(ve kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde öngörülen koşulları yerine
getiren)’ özel sandıkları sosyal güvenlik kuruluşu olarak kabul

 
8 Medeni Yasa’nın 74.maddesinin 1.fıkrası : “Vakıf başlıbaşına mevcudiyeti haiz olmak üzere, bir malın belli bir  
gayeye tahsisidir.”
9 ‘Tesis’, 506 Sayılı Yasa’nın yürürlüğe girdiği sırada yürürlükte olan 741-sayılı Medeni Yasa’da ‘tesis’ olarak 
sözü edilen kuruluşla kastedilen vakıftır. Nitekim, Medeni Yasa’nın 73-81.maddelerinde düzenlenen ‘tesise’ ilişkin 
hükümler, 18/7/1967 günlü 903 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bu kuruluşlar vakıf adını al-mıştır. Söz konusu 
sandıkların bazısında, zaman içinde ‘vakıf senetlerinde’ değişiklik yapılmasına karşın isimlendirmenin ‘tesis 
senedi’ olarak kalmış olması bu sandıkların statüsünü değiştirmemektedir.
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etmiştir.[9] Bu sandıkların ‘en az 506 Sayılı Yasa’nın SSK’ya getirdiği yükümlülükler 
ölçüsünde yararlananlarına yardımda bulunacak olmasının’ doğal sonucu, bu 
sandık iştirakçileri (veya 4701 Sayılı Yasada yer alan deyimi ile ‘yararlananları’) 
SSK ve T.C. Emekli Sandığı iştirakçiliğinden muaf tutulmuştur.

506 Sayılı Yasa’ya, 26.5.1976 yürürlük tarihli 1992 Sayılı Yasayla eklenen ek 
madde 1 ile, 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesine göre kurulan sandıkların 
bir yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna (SSK) devredilmesi öngörülmüş,[11] 
ama düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.[12]

Yasakoyucu tarafından, ‘sosyal güvenliğin tek bir çatı’ altında toplanmasına 
ilişkin yürütülen çalışmalar devam ederken, bu  çalışmalar  henüz  
sonuçlanmadan, 01.11.2005 tarihinde yürürlüğe giren Bankacılık Kanunu’nun 
Geçici 23. maddesi ile, 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesine göre kurulan 
sandıkların üç yıl içinde SSK’ya devri öngörülmüştür. Bu düzenleme de, 
Anayasa Mahkemesi tarafından <önce 31.03.2007 tarihinde yayımlanan karar 
ile  yürürlüğü durdurulmuş>[13], sonrada düzenlemenin tamamını iptal etmiştir.
[14]

Devam eden süreçte, Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı, Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü ve Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, 5502 sayılı Sosyal Güvenlik 
Kurumu Kanunu ile aynı çatı altında toplanmış; en son 5510 Sayılı Yasa’nın 
Geçici 20.maddesi ile özel sandıkların yükümlülüklerinin de SGK’ya devri 
öngörülerek,  sosyal güvenliğin tek çatı altında toplanması hedefi  doğrultusunda 
bir adım daha atılmıştır.[15] Süreç halen Geçici 20.maddeye göre devir hazırlıkları 
ile devam etmektedir.[16]

Halen devam eden süreci ve geleceği daha iyi kavrayabilmek için, düzenlenen 
konunun tam ne olduğunu <niteliğini>, konunun geçmişine egemen olan

 
10 Kamu çalışanlarına yönelik,1934–1947 yılları arasında kurulan (Devlet Demir Yolları ve İşletmeleri Umumi 
İdaresi memurlarından köy öğretmeleri ve sağlık memurlarına kadar uzanan)  11 ayrı emekli sandığının  yarattığı 
karmaşıklığı ve devlet memurları arasında eşitsizliği gidermek amacıyla 08.06.1949 tarihinde kabul edilen ve 
01.01.1950 tarihinde yürürlüğe giren 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu ile Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak 
kurulan T.C Emekli Sandığı, bir sosyal güvenlik kuruluşu olmakla birlikte, ‘işçi statüsünde’ çalışanları kapsamı 
dışında tutmuştur. 5434 sayılı Yasa’nın  konuya ilişkin 12.maddesi, 31/5/2006 tarihinde yürürlüğe giren 5510 
sayılı Yasa’nın 106.maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.
11 1992 Sayılı Kanun’un SSK’na ek olarak getirdiği Ek 1.madde : “Çalışmakta olanlarla, bu sandıklardan aylık  ve 
gelir almakta bulunanlar ve bu sandıkların borç ve tüm mameleki, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
bir yıl içinde çıkarılacak tüzük esasları dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilir.”
12 Anayasa Mahkemesi’nin 25.01.1997 tarihli , 1976/36-E. ve 1977/2-K. Sayılı kararı aşağıda değerlendi-
rilmiştir.
13 Anayasa Mahkemesi, 22.03.2007 tarih ve 2005/139-E., 2007/33-K. Sayılı kararı ile düzenlemenin 1.fıkrasının 
yürürlüğünü durdurmuş, yürürlüğün durdurulmasına ilişkin karar 30.03.2007 tarihli Resmi Gaze-te’de 
yayımlanmıştır.
14 Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı aşağıda değerlendirilecektir. (Bkz.Dip not 32 civarı)
15 ‘Sosyal Güvenliğin tek çatı altında toplanması’ hedefi, son yılların değil, daha ilk beş yıllık planın kabul 
edilmesi ile birlikte 1970 yılların başından itibaren amaçlanan hedeftir. Bu da, 1961 yılı Anayasası ile getiri-len 
‘planlama’ anlayışının  ülkemizde yerleşmesinden kısa bir süre önce, 1964 yılında çıkarılan 506 sayılı Yasa ile ‘ayrı 
bir sosyal güvenlik’ kuruluşu kabul edilen özel sandıkların, yasanın uygulamaya konmasından, yasa yapma tekniği 
açısından oldukça kısa sayılabilecek süre içinde SSK’ya devrinin düşünüldüğünü ve sonuçta sosyal güvenliğin  
‘özel sandık’ olarak örgütlenmesinin aceleye getirildiği izlenimi yaratmaktadır. Bu gün de, bir yandan bu ‘özel 
sandıkların SGK’ya devri öngörülürken ,  diğer yandan ‘bireysel emekliliği hedefleyen’ özel sigorta şirketlerinin, bu 
anlayışla ‘zıt’ olduğu izlenimini verecek biçimde  teşvik edildiği görülmektedir.
16 ‘Anayasa Mahkemesi’nin, bu düzenlemenin iptali amacıyla açılan dava da, ’30.03.2011 tarihli oturumda 
‘yürürlüğün durdurulması isteminin reddettiği’ öğrenilmiştir.Daha henüz Resmi Gazete’de yayımlayan karar 
hakkındaki bilgi,T.C.Ziraat ve Halk Bankası Mensupları Emekli ve Sosyal Yardım Vakfı-Web Sitesinden alınmıştır.
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düzenlemeler ile gerekçelerini, düzenlemeler ile hedeflenen amacı, bu güne 
gelişte yaşanan aşamaları, anayasal erklerin konuya yaklaşımlarını bilmekte 
yarar var. Buna göre;

3. SOSYAL GÜVENLİĞİN NİTELİĞİ
Sosyal güvenlikle, ‘bireylere yaşlılık, hastalık, kaza, ölüm ve malûllük gibi 

sosyal riskler karşısında asgarî ölçüde bir yaşam düzeyi sağlamak amacı’ 
hedeflenmektedir. Nitekim, 506 Sayılı Yasa’da (md.1) amaç, ‘iş kazalarıyla meslek 
hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu kanunda 
yazılı şartlarla sosyal sigorta yardımları sağlama’ ; 5510 Sayılı Yasa’da (md.1) 
amaç,  ‘sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence 
altına alma’ olarak açıklanmıştır. 

3.1. Sandıkların İşlevi ve 506 Sayılı Yasa’ya Göre Sosyal Güvenliğin 
Yapısı 

Sandıkların geleceğinin ne olabileceğine ilişkin sağlıklı değerlendirme 
yapabilmek açısından bu günkü işlevinin çerçevesi ve hukuki dayanakları önem 
içermektedir. Buna göre;

3.1.a) Sandıkların Temel İşlevi
506 Sayılı Yasa’nın sandıklara ilişkin Geçici 20.maddesinin, ‘bankalar, sigorta 

ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların 
teşkil ettikleri birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım 
yapmak üzere, (…)  iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, 
yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az 
bu kanunda belirtilen yardımları sağlaması’ koşulunu , sandıkların varlık 
nedeni olarak belirlediği görülmektedir.[17] Yani, bu sandıklar, en az Sosyal

 
17 506 SK’nun Geçici 20.maddesi: “Bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, 
borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapmak üzere, 
bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç altı ay içinde:
 a) ilgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların 
birliklerinin bütün personelini kapsayacak,
 b) Bu personelin, iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin 
analık, eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az bu kanunda belirtilen yardımları sağlıyacak,
 c) Sandıkların statülerine tabi personelin bu madde şümulüne giren banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi, 
ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların birliklerinden birinden diğerine geçmesi halinde bu gibi per-sonelin 
kendi sandıklarındaki müktesep haklarının da diğer ilgili sandığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa 
intikalini temin edecek,
 Birer tesis haline getirildiği ve bunu tevsik eden statülerini, bu kanunun yayımı tarihinden en geç altı ay 
için-de Çalışma Bakanlığına verdikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların personeli işbu kanunun uygulan-
masında sigortalı sayılmazlar.
 Şu kadar ki, bu sandıkların statüleri ve statü değişiklikleri Çalışma Bakanlığınca onaylanmak suretiyle te-
kemmül eder. Mali durumları da Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarınca müşterek kontrol ve murakabe edilir. 
Mali durumlarının kontrol ve murakabesi sonunda alınmasına bu Bakanlıklarca müştereken lüzum gösterilecek 
tedbirleri, sandıklar ve ilgili bulundukları teşekküller yerine getirmekle yükümlüdür.
 Sözü edilen sandıkların mevzuatına tabi olarak geçen hizmetler ile emekli sandıkları kanunlarına veya malul-
lük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen hizmetler yazılı istek halinde, 05/01/1961 tarihli 228 Sayılı 
Kanun’un aylık bağlanmasına ilişkin esasları dairesinde birleştirilerek tahsis yapılır.
 (Ek fıkra: 13/02/2011-6111 S.K 53. mad.) Birinci fıkranın (b) bendinin uygulanmasında, yardımların 
sağlanması ve bağlanması yönünden alt sınırın belirlenmesinde muadil miktar karşılaştırması esas alınır. Ancak, 
gelir ve aylıkların artırılmasında 506 sayılı Kanuna göre bağlanan gelir ve aylıkların artırımına ilişkin hükümler 
devir tarihine kadar uygulanmaz. 5510 Sayılı Kanun’un geçici 20. maddesinin onikinci fıkrasında yer alan sınırlama 
dâhilinde sandıkların kuruluş senetlerinde yer alan hükümler ve sandıkların uygulamaları saklıdır. Bu hüküm, 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki artışlarda ve görülmekte olan davalar hakkında da uygulanır.
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 Güvenlik Kurumu’nun (506 Sayılı Yasa’da SSK), ‘sigortalılara sağladığı 
sosyal güvenlik destek ve yardımlarını yapmakla’ yükümlü olacaktır.

Sandıkların ‘iştirakçilerine’ sağlayacakları yardımların asgari ölçüsü bu 
olmakla birlikte, ‘azami ölçüsü’ konusunda bir sınırlama yasa ile getirilmemiştir. 
Ancak, bunun doğal olanı, sandığın olanakları ile karşılayabileceği yükümlülük 
altına girmesi, yani ‘aktüeryal dengenin’ sağlanması, karşılayamayacağı 
yükümlülüğün altına girmemesidir. Nitekim, ‘sandıkların yükümlülüklerini 
karşılayamayacak hale geldiğinin tespiti halinde’,  ‘yetkili organlarının  alacakları 
karar üzerine, bütün aktif ve pasifleriyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna 
devredilmesi’ öngörülmüştür. (506/Ek md.36)

Sandıkların SGK’ya (SSK) devrini öngören, gerek Anayasa Mahkemesi’nin 
iptal kararına konu olan 5411 Sayılı Yasa’nın Geçici 23.maddesi, gerekse 5510 
Sayılı Yasa’ya 5754 Sayılı Yasa ile eklenen Geçici 20.madde üzerine çıkan 
tartışmaların da, önemli ölçüde,  ‘sandık iştirakçilerine 506 Sayılı Kanun’un 
öngördüğü sosyal haklarının ve ödemelerinin üzerinde sağlanan hak ve 
ödemelere nasıl devam edileceği’ noktasında toplandığı görülmektedir.

3.1.b) SSK’ya Göre Sosyal Güvenliğin Çerçevesi
506 Sayılı Yasa’da yer alan düzenlemelere göre, yasa kapsamındaki 

sigortalılara;
-  İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası <sağlık yardımı, geçici ve sürekli 

iş göremezlik ödeneği,  sürekli iş göremezlik geliri, protez araç ve gereçlerinin 
sağlanması, takılması, onarılması ve yenilenmesi, cenaze masrafı, sigortalının 
ölümünde hak sahiplerine gelir bağlanması>  (506/md.10-12);

-  Hastalık Sigortası <sağlık yardımı, geçici ve sürekli iş göremezlik ödeneği,  
sürekli iş göremezlik geliri, protez araç ve gereçlerinin sağlanması, takılması, 
onarılması ve yenilenmesi>  (506/md.32,33);

- Analık Sigortası <gebelik muayenesinin yaptırılması ve gerekli sağlık 
yardımlarının sağlanması,doğumda gerekli sağlık yardımlarının sağlanması, 
emzirme yardım parası verilmesi, sigortalı kadının doğumdan önce ve sonra 
işinden kaldığı günler için ödenek verilmesi,analık hali sebebiyle gerekirse yurt 
içinde başka bir yere gönderilmesi> (506/md.43);

-   Malullük Sigortası <malullük aylığının bağlanması> (506/md.52);
-   Yaşlılık Sigortası <yaşlılık aylığı bağlanması, aylık bağlanması koşulları 

oluşmamışsa toptan ödeme yapılması> (506/md.59);
-   Ölüm Sigortası <ölen sigortalının eşine, çocuklarına, ana ve babasına aylık 

bağlanması, aylık bağlanma koşulları oluşmamışsa toptan ödeme yapılması, 
cenaze masrafı karşılığı verilmesi>  (506/md.65);

yardımları sağlanmaktadır.[18]

Her bir ‘sosyal yardımın’ hangi koşullarda sağlanacağı  yasada ayrıca 
belirlenmiştir. 

 
18 5510 Sayılı Yasa, sandık iştirakçilerinin, sosyal yardımların türü açısından konumlarını <aşağıda ayrıca 
değerlendirilecek Geçici 20.maddesi ve Genel Sağlık Sigortası dışında>, etkileyebilecek farklı bir düzenleme 
getirmediğinden gereksiz ayrıntıya boğmamak açısından konu 506 sayılı Yasa çerçevesinde değerlendirilmiştir.
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Sosyal güvenlik açısından bu yardımları yapan kuruluşun (SGK/SSK), 
bu yardımları yapabilecek mali gücünün olması asıldır. Dolayısıyla yardımları 
düzenleyen yasa, yardımların kaynağını da ayrıntılı olarak belirlemiştir.

3.1.c) Sosyal Yardımların Kaynağı 
506 Sayılı Yasa’da yer alan ve özet olarak bir üst maddede de belirtilen 

‘sosyal güvenlik yardımları’, Yasanın Sekizinci Bölümünde düzenlenen (md 
72.vd.), ‘iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve ödemelerle her çeşit yönetim 
giderlerini karşılamak üzere, Kurumca bu kanun hükümlerine göre alınacak 
primlerle finanse edilecektir.’ 506 Sayılı Yasa’nın 73.maddesine göre;

- Tamamı işveren tarafından ödenecek ‘iş kazaları ve meslek hastalıkları 
primi’ (%1,5-%7);

- Sigortalı kazancının %11    (çıraklar için %4)    oranında ‘hastalık sigortası 
primi’ (%5’i sigortalı  hissesi,%6’sı işveren hissesi <çıraklar için yarı yarıya>);

- Tamamı işveren tarafından ödenecek sigortalı kazancının %1 (çıraklar 
için %4) oranında   ‘analık sigortası primi’ (%5’i sigortalı hissesi,%6’sı işveren 
hissesi <çıraklar için yarı yarıya>);

- Sigortalı kazancının %20’si     <maden işlerinin yer altı işlerinde %22>    (%9’u 
sigortalı, %11 işveren  hissesi) oranında ‘malullük yaşlılık ölüm sigortaları 
primi’;

- Sigortalı kazancının %4’ü  (%1 sigortalı, %2 işveren, %1 Devlet hissesi) 
oranında İşsizlik Sigortası primi (01.01.2000 tarihinden itibaren);

tahsil edilecektir.  

Prime esas kazancın hesabında, sigortalılara o ay içinde ödenecek ücret, 
prim, ikramiye ve bu nitelikteki (ölüm, doğum ve evlenme yardımları; yolluk, 
kıdem, ihbar, kasa tazminatları, ayni yardımlar, bakanlıkça yıllar itibariyle 
belirlenen yemek,çocuk ve aile yardımları hariç) her türlü istihkak ödemelerinin 
brüt toplamı esas alınacaktır. 

4. SANDIKLARIN SGK’YA DEVREDİLMEK İSTENMESİNDEKİ AMAÇ 
‘Sosyal güvenliğin tek bir yapıda toplanmasının’, 5502 Sayılı Yasa ile kurulan 

SGK tarafından, ‘dağınık bir halde yürütülen sosyal yardımların merkezi olarak 
izlenebildiği ve objektif yararlanma ölçütlerine dayalı bir sosyal yardımlar 
sisteminin oluşturulması’ amacıyla yapıldığı ifade edilmektedir.[19]

Üstte de değinildiği üzere[20], ‘506 Sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi 
kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi 

 
19 Bkz.Sosyal Güvenliğin Tarihçesi-SGK Web Sitesi. SGK tarafından ‘sosyal güvenlik kuruluşlarının (SSK,Bağ-
Kur,T.C.Emekli Sandığı ve Özel Vakıf Sandıkları) tümü açısından ifade böyle ifade edilen bu amacın, Özel Sandık 
Vakıfları açısından, önemli ölçüde bu birleşmeye karşı çıkmayan, aksine büyük ölçüde destek veren ‘istihdam 
eden kuruluş’, yani bankaların arzusuna da uygun olduğu görülmektedir. Bankaların bu desteğinin, başlangıçta 
çalışanları ile kurum arasındaki bağların güçleştirilmesi amacıyla kurdukları bu vakıfların, ‘SGK’nın üzerinde 
sağladığı yardımların’ yükünün, sonuçta vakıfların iyi yönetilmesinin öte-sinde önemli ölçüde bankalara yüklendiği, 
bankaların bu devirle bundan sonra bu yüklerden kurtulmayı hedefledikleri gerçeğinin de  önemli payı olabileceği 
anlaşılmaktadır.
20 Bkz.Dip not 10 civarı.
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odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş 
bulunan sandıkların …  Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilerek 506 Sayılı 
Kanun kapsamına alınması’ açısından ilk düzenleme, 11/5/1976 günlü, 

1992 Sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na 
eklenen Ek 1. Maddesi ile yapılmak istenmiş[21], getirilen düzenleme Anayasa 

Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.[22]

Devirle ilgili ikinci düzenleme, 01.11.2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5411 sayılı Bankacılık Yasası’nın Geçici 23. maddesi ile getirilmiş[23], bu 

düzenlemede Anayasa Mahkemesi tarafından 22.03.2007 tarihli (2005/139-E. 

ve 2007/33-K. sayılı) kararla iptal edilmiştir.[24]

Nihayet, 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girmesi öngörülen 5510 Sayılı 

Yasa’ya 17.04.2008 kabul tarihli 5754 Sayılı Yasa’nın 73.maddesi ile eklenen
 

21 Bkz. Aşağıda dip not 25’te yer alan yasa metni.

22 Bkz. Dip not 30 civarı.

23 Geçici 23.Maddenin tam metni: “506 Sayılı Kanun’un geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta 

ve reasürans şirketleri,  ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için 

kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış 

olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 

üç yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilerek 506 sayılı Kanun kapsamına alınır. Devir tarihi itibarıyla 

sandık iştirakçileri 506 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılırlar. 

Devre esas olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet 

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 

Sosyal Sigortalar Kurumu, Sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluş ve sandığı temsilen birer üyenin katılımıyla 

oluşturulacak komisyonca her bir sandık için sandıktan ayrılan iştirakçiler de dahil olmak üzere, devir tarihi 

itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak, sandıkların 506 sayılı Kanun kapsamın-daki gelir ve giderleri dikkate 

alınarak yükümlülüğünün peşin değeri hesaplanır. Peşin değerin aktüeryal hesabında kullanılacak teknik faiz 

oranı olarak 30.6.2005 tarihi itibarıyla en uzun vadeli iskontolu Yeni Türk Lirası cinsinden ihraç edilmiş Devlet iç 

borçlanma senedinin ihraç anındaki nominal faiz oranının Orta Va-deli Programda açıklanan tüketici fiyat indeksi 

yıl sonu enflasyon hedefi kullanılarak reel hale getirilen faiz oranı esas alınarak belirlenir. 

Belirlenen peşin değer, onbeş yıldan fazla olmamak üzere, yıllık eşit taksitlerle her yıl için ayrı ayrı Hazine 

Müsteşarlığınca açıklanacak Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetle-rinin 

yıllık ortalama nominal faizi üzerinden sandıklardan ve bu sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluş-lardan 

müteselsilen Sosyal Sigortalar Kurumunca 506 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. 

Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçilerine sağlanan sosyal sigorta yardımları ile iştirakçilerin 

primlerinin tahsiline ilgili sandık mevzuat hükümlerine göre sandıklarca devam edilir. 

Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin devrinden sonra sandıklar, 506 Sayılı Kanun’un öngördüğü sosyal 

haklarının ve ödemelerinin üzerinde sağladıkları sosyal sigorta haklarına ve ödemelerine devam edebilirler. 

Devralınan iştirakçilerin hizmet yılları ve primleri ödemek veya ödenmiş olmak suretiyle 506 sayılı Kanuna göre 

emsallerine uygun olarak intibaklarının yapılması da dahil olmak üzere, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul 

ve esaslar, Komisyonun önerisi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. 

Söz konusu sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile kurum bu madde uygulamasına ilişkin 

tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.”

24 Anayasa Mahkemesi kararının değerlendirilmesi aşağıda yapılacaktır.Bkz. Dip not 30-32 civarı.
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Geçici 20.madde ile devir konusu bir kez daha düzenlenmiştir.[25]

 
25 5754 Sayılı Yasa ile 5510 sayılı Yasa’ya eklenen Geçici 20.Maddenin Tam Metni : “506 Sayılı Kanun’un geçici 
20. maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya 
bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş bulunan sandıkların iştirakçi-leri ile aylık veya gelir 
bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bu maddenin yayımı tarihinden 
itibaren üç yıl içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilerek bu Kanun kapsamına alınır. Üç yıllık süre Bakanlar 
Kurulu kararı ile en fazla iki yıl daha uzatılabilir. Devir tarihi itibarıyla sandık iştirakçileri bu Kanun’un 4. 
maddesinin (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.
Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, her sandık için ayrı ayrı olmak 
üzere hesabı yapılan Sandığı temsilen bir ve Sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşu temsilen bir üyenin 
katılımıyla oluşturulacak komisyonca; her bir sandık için sandıktan ayrılan iştirakçiler de dâ-hil olmak üzere, 
devir tarihi itibarıyla devredilen kişilerle ilgili olarak, sandıkların bu Kanun kapsamın-daki sigorta kolları itibariyle 
gelir ve giderleri dikkate alınarak yükümlülüğünün peşin değeri hesaplanır. Peşin değerin aktüeryal hesabında 
kullanılacak teknik faiz oranı yüzde 9,8 olarak esas alınır.
Belirlenen peşin değer, onbeş yıldan fazla olmamak üzere, yıllık eşit taksitlerle her yıl için ayrı ayrı Hazi-ne 
Müsteşarlığınca açıklanacak Yeni Türk Lirası cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin 
yıllık ortalama nominal faizi üzerinden sandıklardan ve bu sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlardan 
müteselsilen Kurumca bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Devir işlemi tamamlanıncaya kadar, sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve gelir alanlar ile bunların hak 
sahiplerinin sağlık ve sosyal sigorta yardımlarının sağlanması ile primlerinin tahsil edilmesine, ilgili san-dık 
mevzuat hükümlerine göre sandıklarca ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca devam edilir.
Devir işlemi tamamlandıktan sonra sandıklarca ödenen aylık ve gelirlerin, bu Kanunun yürürlük tarihin-den 
önceki süreler için 506 sayılı Kanun, yürürlük tarihinden sonraki süreler için bu Kanun hükümleri uygulanmak 
suretiyle hesaplanacak aylık ve gelirlerin üzerinde olması halinde söz konusu farklar, peşin değer hesabında dikkate 
alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edilir. Devir tarihinden sonra bu kişilerin 
gelir ve aylıklarının durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılma-sı, kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemleri 
sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar veya sandık iştirakçilerini istihdam eden 
kuruluşlar tarafından Kurum kontrolünde yapı-lır. 
Devir tarihi itibariyle sandıklarda iştirakçi olanlar ile sandıklardan ayrılmış olup, aylık veya gelir alma-yanların 
sandıklara karşı hak sahibi olmaları halinde tahsis talep tarihi itibariyle aylıkları, bu Kanunun geçici 2 nci maddesi 
hükümlerine göre hesaplanır. Geçici 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanmasında bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönem için 506 sayılı Kanun hükümlerine göre Kurum tarafından ve vakıf 
senetlerine göre ilgili sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar tarafından Kurum kontrolünde 
hesaplama yapılır. Geçici 2 nci madde kapsamında hesaplana-cak aylıklar ile sandıkta geçen süreler dikkate 
alınarak sandık hükümlerine göre hesaplanacak aylıklar arasında fark olması halinde söz konusu farklar, peşin 
değer hesabında dikkate alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edilir. Bu kişilerin 
gelir ve aylıklarının durum değişikliği nedeniyle artırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanması işlemleri 
sırasında vakıf senetlerine göre yapılacak hesaplamalar ilgili sandıklar veya sandık iştirakçilerini istihdam eden 
kuruluşlar tarafın-dan Kurum kontrolünde yapılır. 
Sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna 
devrinden sonra bu kişilerin tabi oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşı-lanmayan diğer sosyal 
hakları ve ödemeleri, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam edilir.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar ile bu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirti-len 
farklara ilişkin peşin değerin ilk taksitle birlikte defaten veya taksitler halinde ödenmesi konusu, Sos-yal Güvenlik 
Kurumu, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Sandık iştirakçilerini is-tihdam eden kuruluşlar ile 
sandıkların görüş ve önerileri alınarak Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir. Taraflar, Sosyal Güvenlik Kurumunca 
belirlenecek tarihe kadar görüş ve önerilerini yazılı olarak verirler.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerde Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli 
Sandığı Vakfı iştirakçilerini istihdam eden kuruluşları, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile kurulan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsil eder.
Söz konusu sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ile Kurum, bu madde uygulaması-na 
ilişkin tüm işlemler nedeniyle doğacak her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu Kanun’un kısa vadeli sigorta 
kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer hükümleri bakımından; vakıf senetlerinde bu Kanuna aykırı hükümler 
bulunması halinde, bu Kanunun yürürlük tarihi itibariyle bu Kanun hükümleri uygulanır.
30/4/2008 tarihinden itibaren, sandıklarca bağlanmış/bağlanacak olan gelir veya aylıklara yapılacak artışlar, 506 
sayılı Kanuna göre bağlanan gelir veya aylıklara yapılan artışlardan fazla olamaz. Bu maddenin beşinci ve altıncı 
fıkralarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek olan aylık ve gelirler üzerindeki farklar ve bu madde 
çerçevesinde devre ilişkin belirlenecek usûl ve esaslar bu mad-denin yayımından önce 506 Sayılı Kanun’un ek 36 
ncı maddesine göre devri gerçekleşmiş veya devam eden sandıklar için uygulanmaz.
5411 sayılı Bankacılık Kanununun 58 inci maddesi hükümleri bu madde kapsamında yapılacak devir ve diğer 
işlemler hakkında uygulanmaz”.(Bu fıkra 01.01.2008 tarihinde, diğer hükümleri Ekim/2008 ayı ba-şında yürürlüğe 
girmiştir. 5510/108/a fıkrası)
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5754 Sayılı Yasa ile getirilen düzenlemeden önceki düzenlemelerin Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal gerekçeleri, gelinen aşamadaki düzenleme ve 
sandıkların geleceğinin şekillenmesi açısından da önemli noktalar içermektedir. 
Bu nedenle öncelikle  iptal edilen düzenlemeler  ve iptal gerekçeleri üzerinde 
durulacaktır.

4.1. İPTAL EDİLEN DÜZENLEMELER VE İPTAL GEREKÇELERİ

4.1.a) 1992 Sayılı Yasa İle Yapılan Düzenleme 

506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi kapsamında faaliyette bulunan 
sandıkların Sosyal Sigortalar Kurumu’na devrine yönelik ilk düzenleme, üstte de 
değinildiği üzere, 11/5/1976 günlü, 1992 Sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununa eklenen Ek 1. maddesi ile yapılmak istenmiştir.[26] 

Getirilen düzenleme incelendiğinde;

- Sandık iştirakçilerinin çalıştığı işyerlerinde (bankalar vd), yeni işe alınarak 
hizmet akdi ile çalıştırılacak kimselerin 506 Sayılı Yasa kapsamına alınacağı, 
yani SSK iştirakçisi yapılacağı;

- Sandıkların aktif iştirakçileri/yararlananları (İşyerlerinde halen çalışmakta 
olanlar), sandıklardan aylık ve gelir almakta olanlar ve sandıkların borç,alacak 
ve bütün malvarlığı ile bir yıl içinde SSK’ya devredileceği;

- Devir ve aktüeryal hesabın nasıl yapılacağının çıkarılacak tüzükte 
belirleneceği;

- Aktüeryal hesaplamada çıkacak teknik açıkların, sandıklara üye personelin 
bağlı olduğu kuruluşlarca, devir tarihini takip eden beş yıl içinde faizleriyle 
SSK’ya ödeneceği;

kabul edilmiş görülmektedir. 

Yasa getirdiği, ‘çıkacak (çıkabilecek denmiyor) mali açıkların sandık 
üyelerinin/yararlananlarının bağlı olduğu (çalıştığı) kuruluşlarca beş yıl 
içinde kapatılması’ düzenlemesiyle, SSK’ya hiçbir risk getirmeden, sandıkların 
SSK’ya devrini öngörmüştür. Yasa bu haliyle, 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. 
maddesine göre kurulan bu sandıkların, ‘vakıf’ tüzel kişiliğine’ sahip bulunduğu 
ve iştirakçilerine/yararlananlarına sağladığı hakların, SSK’nın sağladığı 
yardımlardan fazla olduğu gerçeğini dikkate almamış gözükmektedir. 

 
26 1992 sayılı, ‘506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2. ve 4.maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60. 
maddesine Bir Fıkra Eklemesine ve Bu Kanuna İki Ek Madde ile Bir Geçici Madde ilâvesine Dair Kanun’ Ek Madde 
1 . madde metni : 
“ 506 Sayılı Kanun’un geçici 20 nci maddesinde sözü edilen Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ti-caret 
Odaları, Sanayi Odaları, Borsalar ve bunların teşkil ettikleri birliklere bu kanunun yayımı tarihini takip eden 
aybaşından itibaren yeni işe alınarak hizmet akdi ile çalıştırılacak kimseler hakkında 506 sa-yılı Kanun hükümleri 
uygulanır.
Halen çalışmakta olanlarla, bu sandıklardan aylık ve gelir almakta bulunanlar ve bu sandıkların borç ve 
alacaklariyle ve diğer bütün mameleki bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıka-rılacak 
tüzük esasları dahilinde Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilir.
Bu tüzükte devir şekilleri aktuaryal hesapların nasıl yapılacağı belirtilir.
Yapılacak aktuaryal hesaplar sonunda tespit olunacak teknik açıklar, sandıklara üye personelin bağlı olduğu 
kuruluşlarca devir tarihini takip eden 5 yıl içinde faizleriyle birlikte yıllık eşit taksit-ler halinde Sosyal Sigortalar 
Kurumuna Ödenir.” 
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4.1.b) 1992 Sayılı Yasa İle Yapılan Düzenlemenin İptali 

1992 Sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’na 
eklenen Ek 1. maddenin, ‘hukukun ana prensiplerine, kanun yapma tekniğine 
ve Anayasa’nın (1961 Anayasası’nın) 36., 38-, 39. ve 48. maddelerine aykırı 
olduğu’ gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’nde açılan davada Yüksek Mahkeme, 
‘usule’ yönelik itirazları reddederken, esas yönünden, özetle:

-  506 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden bu yana geçici 20. maddede 
öngörülen ve denetimle görevlendirilen üç Bakanlığın, vakıf örgütleri ve 
bunların işlemleriyle aktuaryal[27] hesaplarını inceledikleri ve bu kuruluşların 
mensuplarının sosyal güvenliklerini sağlayamıyacak duruma düşmüş oldukları 
ortaya konulmamış, tam tersine denetim makamının vakıf örgütleri hiç 
denetlemedikleri belirtilmiştir.

-  Sosyal Hukuk Devletinin temel ereği, sosyal hakların ve sözgelimi sosyal 
güvenliğin en iyi, en sağlam ve en etkin bir biçimde sağlanmasıdır. ..Yasama 
çalışmaları sırasında, bu örgütlerin, Devletin kurduğu Sosyal Sigorta örgütünden 
daha üstün yararlar sağladığı kimi Yasama Meclisi üyeleri tarafından öne 
sürülmüştür. Devletin, haklı bir neden ortaya koymaksızın, kendi kurduğu 
örgütten farksız ve hatta ondan daha üstün sosyal güvenlik hakkı sağlayan 
vakıf kuruluşlara el atması, sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırılamaz. 
O halde bu kuruluşlar hakkında hiç bir inceleme yapılmadan ve bu örgütlerin 
durumları açık ve seçik olarak ortaya konulmadan mensuplarının sosyal 
sigortalar kapsamına ilke olarak alınmasında Anayasa’ya uyarlık yoktur.

- Dava konusu yasa kuralının öngördüğü kuruluşlarda çalışmakta olanlarla 
vakıf kuruluşlardan aylık ve gelir almakta bulunanlar (ın çıkarılacak tüzüğe 
göre belirlenecek biçimde) Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi, 
Anayasa’nın 107. maddesi sınırlarını aşan ve yetki devri niteliğinde olan 
bir durumu oluşturmaktadır. O halde bu konuda bir yasa kuralı konulmasının 
temel nedenini oluşturan ve bu oluşumun haklılığını gösterecek bir dayanak 
yokken ve bu ortaya konulmamışken, tüzükle bunun sonradan yapılması olanağı 
da yoktur. 

- …vakıf, bir tüzel kişiliktir; mal ve hakların sahibi ve borçların da 
yükümlüsüdür. Vakıf sigorta örgütleriyle sosyal güvenlik hakları sağlanmak 
istenen kişiler; bu tüzel kişilikten yani sigorta örgütünden sosyal güvenliklerinin 
yerine getirilmesini istemek hakkına sahip iseler de, vakfın malları ve hakları 
üzerinden kendilerinin mülkiyet hakları bulunduğunu öne süremezler. Başka 
bir deyimle vakfın malvarlığı üzerinde mülkiyet hakkına sahip tek varlık 
vakıf tüzel kişiliğidir. Gerçi vakıf sigorta örgütleriyle sosyal güvenlikleri 
sağlanan kişilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirildikleri ve 
adı geçen kanun kapsamına alındıkları takdirde Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 
vakıf sigorta kuruluşundan, çalışanla çalıştıranın ödediği primlerle bunların 

 
27 ‘Özette yer alan, yazın dili açısından sorunlu görülebilecek bu ve benzeri sözcükler Anayasa Mahkemesi’nin 
karar metninden aynen aktarılmıştır. 

167Banka Personel Sandıklarının Geleceği... • Av. Eyüp ERASLAN



üremini istemek hakkına sahip olduğunda kuşku edilemez. Ancak bu 
işlemin yapılması, hiç bir zaman vakıf tüzel kişiliğine son verilmesi ve bütün 
malvarlığına el atılması anlamına gelmez. Hele aktuaryal hesaplar yapılmadan 
ve vakfın malî durumu ortaya konulmadan vakfın malvarlığının Sosyal 
Sigortalar Kurumuna devredilmesine, aktuaryal açıklardan ilgili kuruluşun 
sorumlu tutulmasına karşın fazlalıkların Sosyal Sigortalar Kurumu malları 
içinde eritilmesine Anayasa’nın hiç bir hükmü izin vermez.”

gerekçeleriyle, düzenlemenin tümünün, Anayasa’nın[28] 2. maddesindeki 
sosyal hukuk devleti ilkesine ve (yurttaşların sosyal güvenlik hakkına sahip 
olduklarına ilişkin) 48.  ve (devletin sosyal güvenliği iktisadi olanakları ölçüsünde 
yerine getireceğine ilişkin)53. madde kurallarına aykırı bularak ‘oy çokluğu ile 
iptaline’ karar vermiştir.[29]

 
28 Üstte de değindiğimiz üzere, Karar’da sözü edilen anayasa maddeleri, 1961 Anayasasında yer alan mad-
delerdir.

29 Anayasa Mahkemesi’nin esas yönünden iptal gerekçeleri : “B- Esas Yönünden inceleme :

Konunun esaslı bir biçimde ortaya konulabilmesi, 17/7/1964 günlü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-nunun 
Geçici 20. maddesinin öngördüğü düzenin ve yasa koyucunun bu düzenleme ile güttüğü ereğin ve bunun Anayasal 
dayanağı olup olmadığının incelenmesini, araştırılmasını ve saptanmasını zorunlu kılmaktadır.

a) Sosyal Sigortalar Kurumu, hem Anayasa’nın 48. maddesinin bütün yurttaşlar yararına Devle-te yüklediği 
toplumsal güvenlik hakkını sağlama ödevini yurttaşlardan bir bölüğü yönünden yerine getirmek ve hem de 
Anayasa’nın 42. maddesinin ikinci fıkrasında Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalışma hayatının kararlılık 
içinde gelişmesi için, sosyal, iktisadî ve malî tedbirlerle çalışanları korur ve destekler” biçiminde açıkladığı buyrukla, 
Devlete çalışanlar yararına yüklenen ödevlerin bir bölümünü gerçekleştirmek üzere kurulmuş bir örgüt niteliğini 
göstermektedir. Bu nedenledir ki belirtilen 48. ve 42. maddelerde yer alan hükümler, Anayasa’nın 2. maddesinde 
açıklanan “sosyal hukuk devleti” ilkesini pekiştiren ve bunun gerçekleşmesi ere-ğini güden kurallar durumundadır. 
Anayasa’nın 48. maddesi; herkesin sosyal güvenlik hakkına sa-hip olduğunu belirttikten sonra. Devlete, bu 
hakkı sağlamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım örgütü kurmak ve kurdurmak ödevini yüklemektedir. 
Öte yandan kalkınma ve çağdaş uygarlığa ulaş-ma çabası içinde olan ülkemizde, sosyal güvenlik örgütlerinin 
tümünün Devlet tarafından kurulamıyacağı gerçeğini gözönüne alan Anayasa koyucu; 53. maddesiyle Devletî, 
iktisadî ve sosyal amaçlara ulaşma Ödevini, ancak iktisadî gelişme ile malî kaynaklarının yeterliği ölçüsü içinde 
yerine getirmekle yükümlü saymıştır. O halde Anayasa’nın bu kuralları uyarınca, Devlet, ekonomik gelişmeye ve 
malî kaynaklarının gücüne göre sosyal sigortalar ve sosyal yardım örgütlerini ya kendisi kurmak, ya da kaynakları 
yeterlilik göstermiyor veya güvenliğin daha elverişli olarak sağlanacağı anlaşılıyorsa, kurdurmak ve onu gözetip 
denetlemek ödevi altındadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi ise, bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret 
odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların birliklerinin personelini, sapta-nan koşulların belirtilen süre içinde 
yerine getirildiği takdirde Sosyal Sigortalar Kanunu kap-samı dışında tutmaktadır.

Bu koşullar şöylece özetlenebilir:

1) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumunun geçici 20. maddesi hükmünden, bankalar, sigorta ve reasü-rans 
şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar ve bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık 
ve ölümlerinde yardım yapmak üzere bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya dernek olarak kurulmuş ve var 
olan sandıklar yararlanabilecektir.

2) Bu sandıklar sözü edilen kanunun yayımı tarihinden en geç altı ay içinde:

aa) İlgili bulundukları banka, sigorta şirketi, reasürans şirketi ticaret odası, sanayi odası, borsa veya bunların 
birliklerinin bütün personelini, kapsayacak;

bb) Bu personelin, iş kazalariyle meslek hastalıkları, hastalık analık, malullük yaşlılık ve ölüm, eşleri-nin analık, 
eş ve çocuklarının hastalık hallerinde, en az Sosyal Sigortalar Kanununda belirtilen yardım-ları sağlayacak;

cc) Bu statüye tâbi personelin, teşekkülün birinden diğerine geçmesi halinde kendi sandığındaki mük-tesep 
hakkının ilgili diğer sandığa veya aralarında kuracakları müşterek bir sandığa intikalini sağlaya-cak,

Bir tesis haline getirildiği ve bunları belgeleyen statülerinin de aynı süre içinde Çalışma Bakanlığına verildiği 
ve statünün bu Bakanlıkça onaylandığı takdirde, bu kuruluşların ve sandıkların personeli Sosyal Sigortalar 
Kanununun uygulanmasında sigortalı sayılmıyacaklardır.

Yasa koyucu, bundan başka bu kuruluşları. Çalışma, Maliye ve Ticaret Bakanlıklarının birlikte kontrol ve 
murakabesine tabi tutmuş ve malî durumlarının denetimi sonunda, alınmasına bu Bakanlıklarca lüzum görülen 
önlemleri yerine getirmekle sandıkları ve ilgili kuruluşları yükümlü saymıştır.

Geçici 20. madde ile getirilen durumu özetlemek gerekirse; bu maddede sayılan kuruluşlara ait perso-nelin sosyal 
güvenliğini sağlamak için, Devlet, bu kuruluşlara sosyal sigorta örgütü kurdurmuştur. Va-kıf yolu ile 
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Yüksek Mahkeme’nin gerekçelerinin temelde, 

- sandıkların devrinin sağlıklı bir incelemeye dayanmadığı;

- Devletin, haklı bir neden ortaya koymaksızın, vakıf kuruluşlara el 
atmasının, sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırılamayacağı;

- vakıflardan yararlananların Sosyal Sigortalar Kurumuna devrinin 
çıkarılacak tüzükte düzenlenecek olmasının yasama yetkisinin  devri 

 
kurulan bu Örgütlerin mensuplarına sağladığı yararların genel sosyal güvenlikten, başka bir deyimle 506 sayılı 
Kanunla sağlanandan aşağı düşmesi halinde, üç bakanlıktan oluşan denetim organı-nın alınmasına lüzum 
gördüğü önlemlerin yerine getirilmesiyle sandıklar ve ilgili kuruluşlar yükümlü tutulmuş ve böylece bu maddenin 
kapsamında olan personelin sosyal güvenliği, genel sosyal güvenlik-ten aşağı olmıyacak bir biçimde sağlanmış 
olmaktadır.
b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesi buyruğu gereği vakıf suretiyle kurulmuş sosyal 
sigorta örgütlerinde sosyal güvenliği sağlanma yoluna gidilmiş kişilerin, bu statü içinden çıkarılarak Sosyal 
Sigortalar Kanunu kapsamına alınması konusu ile bu amacı ger-çekleştirmek için kurulan Vakıfların bütün mal 
varlıklariyle birlikte Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi hususu çok farklı nitelik gösterdiğinden bu yönler 
ayrı ayrı ele alınmalıdır.
Bu farklılık gözönünde tutularak konu ayrı ayrı incelenecektir.
l- Bir yasa hükmüne dayanılarak Devletçe Kurdurulmuş Vakıflarla sosyal güvenlik haklarının sağlan-ması yoluna 
gidilmiş kimi yurttaşların, bu haklarının gereken hallerde Devlet tarafından kurulmuş bulunan Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile ve bu alanı düzenleyen yasa kurallarıyla ilgilendirilmeleri sure-tiyle temininin de Devlete düşen bir 
ödev olarak kabulü gerekir. Başka bir anlatımla vakıf yolu ile ku-rulmuş Sosyal Sigortalar tarafından sosyal 
güvenlikleri sağlanmak istenilen kişilere Devletin seyirci kalacağı ve bunlar veya bunların sosyal güvenlik haklarını 
sağlamayı üstlenmiş örgütler hakkında Dev-letin hiçbir önlem almıyacağı düşünülemez, gerek bu kişilerin sahipsiz 
bırakılması gerek bunların sos-yal güvenlik haklarını sağlamakla yükümlü tutulan vakıfların başıboş bırakılması 
Devlet kavramiyle bağdaştırılamaz. Bununla birlikte hemen belirtmek gerekir ki, bu gibilerin sosyal sigortalar 
kapsamına alınmaları için önemli nedenlerin varolması ve bunların ortaya konulması da şarttır. Söz gelimi, yapı-lan 
denetimler sonucunda vakıfların sosyal güvenliği sağlayamıyacak duruma düştüğü, önlemlerle aktüaryal açıkların 
giderilemiyecek bir nitelik gösterdiğinin anlaşılması ya da Devletin ekonomik ge-lişmesinde ve mali kaynaklarında 
büyük bir hız ve artışın bulunması ve Devletin bu alana da el atacak malî güce sahip olması gibi nedenler, böyle 
bir tasarrufun haklı dayanağı olarak gösterilebilir.
Oysa 506 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden bu yana geçici 20. maddede öngörülen ve denetimle görevlendirilen 
üç Bakanlığın, vakıf örgütleri ve bunların işlemleriyle aktuaryal hesaplarını inceledik-leri ve bu kuruluşların 
mensuplarının sosyal güvenliklerini sağlayamıyacak duruma düşmüş oldukları ortaya konulmamış, tam tersine 
denetim makamının vakıf örgütleri hiç denetlemedikleri belir-tilmiştir.
Öte yandan tasarının görüşülmesi sırasında Cumhuriyet Senatosu Başkanınca kendisine söz verilen Sosyal Güvenlik 
Bakanı “Sayın Başkan; huzurunuzdaki tasarı, çalışan kadınların 20 yılda emekliliği ile ilgili bir tasarıdır.
Hükümetimiz bu tasarıya banka ve sigortalarda çalışanların da sosyal sigortalar kapsamına alınması hususunda 
herhangi bir hüküm koymamıştır. Filhakika, beş yıllık kalkınma plânları bir çok sosyal güvenlik tesislerinin bir 
elde toplanmasını ve aşağı yukarı aralarında paralellik sağlanmasını âmirdir. Ama takdir buyurulacağı üzere 
bu, derinlemesine bir tetkiki icabettirmektedir. Onun için, bunun esaslı bir tetkike tâbi tutulup, ayrı bir kanun 
tasarısıyle düzenlenmesinde fayda vardır.
Bu mülâhaza ile önergeye katılmıyoruz...” diyerek açıklamada bulunmuştur.
Sosyal Güvenlik Bakanının bu açıklaması da göstermektedir ki, sözü edilen banka, sigorta ve reasürans 
şirketlerinde, ticaret odası, sanayi odası ve borsalarla bunların kurdukları birliklerde çalışanların sos-yal güvenlik 
haklarını sağlamak üzere kurulan Vakıf Sigorta Örgütleri hakkında Hükümetçe ciddi bir inceleme yapılmamış, bu 
örgütlerin aktuaryal durumları ve mensuplarının sosyal güvenliklerini sağla-yıp sağlayamıyacakları tetkik ve tesbit 
konusu edilmemiştir.
Sosyal Hukuk Devletinin temel ereği, sosyal hakların ve sözgelimi sosyal güvenliğin en iyi, en sağlam ve en etkin bir 
biçimde sağlanmasıdır. Bunun için devlet ya kendisi bu işi üstlenerek sosyal güvenlik hakkını sağlayacak ya da kendi 
dışında bu hakkın sağlanmasına olanak yaratarak kurduğu örgütü denetleyecektir. Vakıf suretiyle kurulan sigorta 
örgütlerinin kötü bir biçimde ve mensuplarının haklarını sağlayamıyacak bir tarzda çalıştığı ve ilgililerin sosyal 
güvenlik haklarını tehlikeye düşürdü-ğü ortaya konulmamış ve Devlet bu örgütleri üzerindeki denetim görevini 
yerine getirmemiştir. Ya-sama çalışmaları sırasında, bu örgütlerin, Devletin kurduğu Sosyal Sigorta örgütünden 
daha üstün yararlar sağladığı kimi Yasama Meclisi üyeleri tarafından öne sürülmüştür. Devletin, haklı bir neden 
ortaya koymaksızın, kendi kurduğu örgütten farksız ve hatta ondan daha üstün sosyal gü-venlik hakkı sağlayan 
vakıf kuruluşlara el atması, sosyal hukuk devleti ilkesi ile bağdaştırılamaz. O halde bu kuruluşlar hakkında hiç 
bir inceleme yapılmadan ve bu örgütlerin durumları açık ve seçik olarak ortaya konulmadan mensuplarının sosyal 
sigortalar kapsamına ilke olarak alınmasında Anaya-sa’ya uyarlık yoktur.
Öte yandan dava konusu edilen ek birinci madde, belli sonucu elde etmek için birden çok fıkra hüküm-lerinden 
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niteliğinde olacağı;
- vakfın malvarlığı üzerinde mülkiyet hakkına sahip tek varlığın vakıf 

tüzel kişiliği bulunduğu, vakfın malvarlığının Sosyal Sigortalar Kurumu malları 
içinde eritilmesine Anayasa’nın hiç bir hükmünün izin vermeyeceği;

esaslarına dayandığı, ‘vakıf iştirakçilerinin yararlanma hakları ile vakıf 
tüzel kişiliğinin mülkiyet hakkını’ ön planda tuttuğu görülmektedir.  

 
oluşan bir bütün niteliğini göstermektedir, bu bütünlük içinden, anılan maddenin birinci fık-rasını soyutlamaya 
olanak yoktur. Eğer birinci fıkra bu bütün içinden ayrı olarak değerlendirilmeye bağlı tutulur ve fıkrada geçen 
kuruluşlara yeni girenler Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilgilendirilirce, bunların vakıf sigorta örgütlerine ödeyecekleri 
ve onları çalıştıran kuruluşların da aynı örgüte ödeme durumunda kalacakları primlerin bu vakıf örgütlerin yoksun 
kalmaları ve sonuç olarak bu örgütlerin yaşamaları için zorunlu olan kaynaklardan en önemlisini yitirmeleri 
gibi bir durum ortaya çıkar. Oysa Devletin görevi, bu kuruluşların doğal kaynaklarını kurutmak değil, onların 
güçlenmelerini sağlamak ve bu yolla ilgililerin sosyal güvenlik haklarını güvence altına almaktır. O halde dava 
konusu madde içinde birinci fıkra hükmü ayrı olarak ele alınsa dahi yukarıda açıklanan nedenler karşısında bu 
fıkra hükmünün anayasal dayanağını bulma olanağı yoktur.2- Dava konusu yasa kuralının öngördüğü kuruluşlarda 
çalışmakta olanlarla vakıf kuruluşlardan aylık ve gelir almakta bulunanlara gelince yukarıda belirtilen gerekçeler 
bunlar içinde geçerli oldu-ğundan bunların yinelenmesine gerek görülmemiştir. Burada bunların devir istemlerinin 
çıkarılacak bir tüzükle yapılması yolundaki yasa buyruğu üzerinde durulacaklar.
Bilindiği gibi Anayasa’nın 107. maddesi, Tüzüklere ait ilke ve kuralları düzenlemektedir. Buna göre, Bakanlar 
Kurulu, Kanunun uygulanmasını göstermek ya da kanunun emrettiği işleri belirtmek üzere, kanuna aykırı 
olmamak ve Danıştay’ın incelenmesinden geçirilmek koşulu ile Tüzükler çıkarabilme yetkisine sahiptir,
1992 sayılı Yasanın Ek birinci maddesinde ise, “Bu tüzükte devir şekilleri, aktuaryal hesapların nasıl yapılacağı 
belirtilir” denilmek suretiyle tüzükle düzenlenecek konular gösterilmektedir.
Maddenin bütünü gözönüne alındığında, yukarıda açıklandığı üzere böyle bir yasa kuralı konulmasının haklı 
dayanağı olarak gösterilecek ve ortaya konulabilecek nedenler araştırılıp saptanmadan bir yasa kuralının 
oluşturulması ve bu yasaya dayanılarak düzenlenen tüzüklerle yasa konulmasındaki etken ve nedenlerin 
araştırılmasının yeğlenmesi, bu incelemeler sonunda haklı bir neden bulunmasa bile vakıf kuruluşların ve sosyal 
güvenlikleri bu kuruluşlarca sağlanan kişilerin Sosyal Sigorta-lar Kurumuna devredilmesi, Anayasa’nın 107. 
maddesi sınırlarını aşan ve yetki devri niteliğin-de olan bir durumu oluşturmaktadır. O halde bu konuda bir yasa 
kuralı konulmasının temel nede-nini oluşturan ve bu oluşumun haklılığını gösterecek bir dayanak yokken ve bu 
ortaya konulmamış-ken, tüzükle bunun sonradan yapılması olanağı da yoktur.
3- Dâva konusu madde hükmüyle, vakıf kuruluşların, borç ve alacakları ve diğer bütün malvarlığı ile birlikte 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesi konusuna gelince:
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi, kanunun yayımı gününde var olan ve der-nek veya 
tesis biçiminde kurulmuş bulunan sandıkların birer tesis durumuna getirilmeleri halinde, ilgililerin Sosyal 
Sigortalar Kanunu kapsamı dışında tutulacağını buyurmuştur. Bu buyruğun yerine getirilmesi koşulları yukarıda 
açıklandığı için bunların burada yinelenmesine gerek görülmemiştir, 506 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği günde 
“tesis”, Medeni Kanunun 73-81. maddelerinde hü-kümlere bağlanan örgütleri ifade eder. Kanunun bu hükümleri 
18/7/1967 günlü 903 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve bu kuruluşlar vakıf ismini almış ve kurulması, teşkilâtı, teftişi, 
yöne-timi ve son bulması yeni kurallara bağlanmıştır. Bu hükümlere göre vakıf, bir tüzel kişiliktir; mal ve hakların 
sahibi ve borçların da yükümlüsüdür. Vakıf sigorta örgütleriyle sosyal güvenlik hakları sağlanmak istenen kişiler; 
bu tüzel kişilikten yani sigorta örgütünden sosyal güvenliklerinin yerine getirilmesini istemek hakkına sahip iseler 
de, vakfın malları ve hakları üzerinden kendilerinin mülki-yet hakları bulunduğunu öne süremezler. Başka bir 
deyimle vakfın malvarlığı üzerinde mülkiyet hakkına sahip tek varlık vakıf tüzel kişiliğidir. Gerçi vakıf sigorta 
örgütleriyle sosyal güvenlikleri sağlanan kişilerin, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile ilgilendirildikleri ve adı 
geçen kanun kapsa-mına alındıkları takdirde Sosyal Sigortalar Kurumunun vakıf sigorta kuruluşundan, çalışanla 
çalıştıra-nın ödediği primlerle bunların üremini istemek hakkına sahip olduğunda kuşku edilemez. Ancak bu 
işlemin yapılması, hiç bir zaman vakıf tüzel kişiliğine son verilmesi ve bütün malvarlığına el atılması anlamına 
gelmez. Hele aktuaryal hesaplar yapılmadan ve vakfın malî durumu ortaya konulma-dan vakfın malvarlığının 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devredilmesine, aktuaryal açıklardan ilgili kuruluşun sorumlu tutulmasına karşın 
fazlalıkların Sosyal Sigortalar Kurumu malları içinde eritilmesine Anayasa’nın hiç bir hükmü izin vermez.
Bu nedenlerle dâva konusu ek birinci maddenin tümü Anayasa’nın 2. maddesindeki sosyal hu-kuk devleti ilkesine 
ve 48. ve 53. madde kurallarına aykırıdır ve iptali gerekir.
Bu görüşün maddenin birinci fıkrasına ilişkin bölümüne Kani Vrana, Şevket Müftügil, Halit Zarbım, Abdullah 
Üner, Sekip Çopuroğlu, Hasan Gürsel ve Nihat O. Akçakayalıoğlu; ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarına ilişkin 
bölümü yönünden de Halit Zarbun, Abdullah Üner ve Nihat O. Akçakayalıoğlu katıl-mamışlardır.
V- SONUÇ: ……………….
B- Esas Yönünden İnceleme :
Dâva konusu Ek 1. madde hükmünün tümünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline, …. oy-çokluğuyla;
25/1/1977 gününde karar verildi.”
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Yüksek Mahkeme’nin evrensel hukukun temel değerleri içinde yer alan 
‘kazanılmış haklara dokunulamayacağı’ ve ‘mülkiyet hakkının kutsallığı’  
ilkelerinin yanı sıra, sağlıklı bir incelemeye dayanmayan ‘soyut’ gerekçelerle 
yapılan ve yasama yetkisinin idareye devri niteliğini iptal gerekçesi olarak 
benimsediği ortaya çıkmaktadır.

4.2.a) 5411 Sayılı Yasa’nın Geçici 23.Maddesi İle Yapılan Düzenleme

Sandıkların devrini içeren Geçici 23. madde[30] incelendiğinde;

- 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların iştirakçileri 
ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile 
bunların hak sahiplerinin 506 Sayılı Yasa kapsamına alınmasının (1.fıkra);

- Devirle ilgili olarak komisyon oluşturulacağı ve devredilen kişilerle ilgili 
olarak devir tarihi itibariyle sandıkların 506 Sayılı Yasa kapsamındaki gelir ve 
giderleri dikkate alınarak yükümlülüğünün peşin değerinin hesaplanmasının 
(2.fıkra);

- Belirlenen peşin değerin, öngörülen faiz oranı ile onbeş yıldan fazla olmamak 
üzere yıllık eşit taksitlerle sandıklardan ve sandık iştirakçilerini istihdam eden 
kuruluşlardan müteselsilen tahsil edilmesinin (3.fıkra)[31];

- Devir işlemi tamamlanıncaya kadar sandık iştirakçilerine sağlanan sosyal 
sigorta yardımları ile iştirakçilerin primlerinin tahsiline devam edilebileceğinin 
(4.fıkra);

- Yükümlülüklerin devrinden sonra sandıkların 506 Sayılı Yasa’nın tanıdığı 
sosyal hakların ve ödemelerin üzerinde sağladıkları hak ve ödemelere devam 
edebileceğinin (5.fıkra);

- Devralınan iştirakçilerin hizmet yılları ve primleri ödemek veya ödenmiş 
olmak suretiyle 506 Sayılı Yasa kapsamına alınanların emsallerine uygun olarak 
intibaklarının yapılmasını da içeren maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esasların Bakanlar Kurulu Kararı ile belirleneceğinin (6.fıkra);

- Maddenin uygulanmasına ilişkin işlemler nedeniyle doğacak vergi, resim ve 
harçtan sandıklar, sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlar ve kurumun 
muaf olacağının (son fıkra); 

düzenlendiği görülmektedir. Düzenlemeye göre, sandıklar yasanın yayımı 
tarihinden itibaren üç yıl içinde SGK’ya devredilecektir.[32]

 
30 Bkz. Dip Not:22
31  Geçici 23. madde de, peşin değerin ödenmesinde sandıkların doğabilecek açıklarının ‘sandık ve istihdam eden 
kuruluşlardan’ müteselsilen tahsilini öngörmüş bulunmasına karşın, 5411 sayılı Yasa’nın 40/10.fıkrası, ‘faaliyet 
izni kaldırılan bankaların, Fon bankalarının sandıklarının  Sosyal Sigortalar Kurumuna devri halinde, aktüerlerce  
tespit edilen fiili ve teknik açıklar için, faaliyet izni kaldırılan bankaya, Fona ve/veya Fon bankalarına rücu 
edilemeyeceği’ hükmünü getirerek bu kapsamdaki banka sandıklarının, olası fiili ve teknik açıklarının sandıklarca 
karşılanacağı düzenlemesini getirmiştir. Bu durumda, aktüeryal açıkların san-dıklarca karşılanamaması halinde 
yükün SGK, SGK’nın bu günkü mali olanakları nedeniyle de dolayısıyla Hazine tarafından karşılanacağı sonucu 
çıkmaktadır.
32 9 Nisan 2011 tarihli R.G.’de yayımlanan 2011/1559 sayılı yasa ile süre iki yıl uzatılmıştır.
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4.2.b) Anayasa Mahkemesi’nin Kararı 
5411 Sayılı Yasa’nın Geçici 23. maddesinin Anayasa’nın 2.,11., 49., 60. 

ve 65. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde açılan 
davada, Yüksek Mahkeme; “…Maddenin birinci fıkrasında öngörüldüğü gibi 
devir işlemi sonucunda, sandıkların iştirakçileri ile malüllük, yaşlılık ve ölüm 
sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahipleri 506 
Sayılı Yasa kapsamına alınmış olmaktadır. Buna göre kural sandık iştirakçileri 
ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile 
bunların hak sahiplerinin sosyal güvenlik haklarını ortadan kaldırmamaktadır. 

Maddenin diğer fıkraları ise, birinci fıkrada öngörülen devrin esas 
ve usullerini düzenlemektedir. Bu nedenle, devrin esas ve usullerine 
ilişkin kuralları öngören maddenin birinci fıkrası devamındaki fıkraların 
Anayasa’ya aykırı yönü bulunmamaktadır.

Ancak, maddenin birinci fıkrası sandık iştirakçileri ile malullük, yaşlılık ve 
ölüm sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin 
506 Sayılı Yasa kapsamına alınmak suretiyle devrini öngörürken, altıncı fıkrası 
bu devrin iştirakçilerin 506 Sayılı Yasa’ya göre emsallerine uygun olarak 
intibaklarının yapılması suretiyle gerçekleştirileceğini belirtmektedir. 

Bu durum, 506 Sayılı Yasa kapsamındakilere uygulanan prim oranlarının 
üzerinde prim uygulamasında bulunan Sandıklardan, malullük, yaşlılık ve ölüm 
sigortasından aylık veya gelir bağlanmış olanlar ile bunların hak sahiplerinin 
gelecekte gelir kaybına uğramalarına yol açabilecektir. 

Her ne kadar sandıkların varlıkları sona erdirilmemekte ve maddenin beşinci 
fıkrasında da sandıkların 506 Sayılı Yasa’nın öngördüğü sosyal hakların ve 
ödemelerin üzerinde sağlamış oldukları sosyal sigorta haklarına ve ödemelerine 
devam edebilecekleri belirtilmekte ise de, kural gereği devir tarihi itibariyle 
devredilen kişilerle ilgili olarak sandıkların yükümlülüğünün peşin 
değerinin hesaplanarak borçlandırılması ve sandık iştirakçilerinin devri 
nedeniyle sağlanan prim gelirleri yönünden de büyük kayba uğrayacak 
olmaları, sandıkların 506 Sayılı Yasa’nın öngördüğü sosyal hakların 
ve ödemelerin üzerinde sağlamış oldukları sosyal sigorta haklarını ve 
ödemelerini gerçekleştirebilmelerini ve devam ettirebilmelerini tehlikeye 
düşürebilecektir. 

Sandıkların bu hakları ve ödemeleri gelecekte karşılamakta ödeme 
güçlüğüne düşebilecekleri gözetildiğinde, bu kişilerin haklarının korunması 
için gerekli düzenlemelerin yapılması sosyal hukuk devleti ilkesinin bir 
gereğidir.” 

gerekçeleriyle, düzenlemenin 1.fıkrasını Anayasa’nın 2.maddesinde yer 
alan ‘sosyal hukuk devleti’ ilkesine aykırı bularak ‘oy birliği ile iptaline’ karar 
vermiştir. Yüksek Mahkeme, düzenlemenin diğer fıkralarını  Anayasa’ya aykırı 
bulmamakla birlikte, birinci fıkranın iptaliyle birlikte işlevlerinin kalmayışı 
nedeniyle maddenin tamamının da iptaline karar vermiştir.[33]

 
33 Anayasa Mahkemesi’nin 22/03/2007 tarihli ve E. 2005/139, K. 2007/33 sayılı Kararı.(15 Aralık 2007 tarih ve 
26731 sayılı RG’de yayımlanmıştır.)
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Kararın ‘oy birliği’ ile çıkmış olması, 5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesinin 
iptali amacıyla açılan davada, Yüksek Mahkeme’nin benzer görüşlerini koruma 
ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir. 

Anayasa Mahkemesi’nin kararında görüleceği üzere, Yüksek Mahkeme;

- Sandıkların sağladıkları yararların 506 Sayılı Yasa’nın üzerinde olduğu;

- Bu yararları 506 Sayılı Yasa ile öngörülen ‘prim oranlarının üzerinde sahip 
oldukları gelirle’ (Karar’da ‘prim’ denmekle birlikte) karşıladıkları;

- Devirle birlikte sandıklarının borçlanmalarına karşın ‘yüksek prim 
gelirinden’ mahrum kalacakları;

- Bu durumda sandıkların 506 Sayılı Yasa’nın üzerinde sağladıkları sosyal 
yardımları ödemekte güçlüğe düşebilecekleri;

- Hak sahiplerinin gelecekte gelir kaybına uğrayabilecekleri;

- Oysa bu kişilerin haklarının korunmasının hukuk devleti ilkesinin bir 
gereği olduğu;

esaslarına dayandırmıştır. 

Kısaca, Yüksek Mahkeme’nin ‘özünde’ sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı 
altında toplanmasına karşı olmadığı, ancak bu amaç gerçekleştirilirken sandık 
yaralananlarına sandıklarca sağlanan ek yararların yeterince güvence 
altında olmadığı tespitiyle düzenlemeyi iptal ettiği görülmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının yayımlanmasından sonra, Yasama 
organı, Karar’da yer alan hukuki gerekçeleri dikkate alarak yeni bir düzenlemeye 
gitmiş ve üstte tam metni verilen  17.04.2008 kabul tarihli 5754 Sayılı Yasa’nın 
73.maddesi ile 5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesinde yer alan düzenlemeyi 
yapmıştır.

5. 5510 SAYILI YASA’NIN GEÇİCİ 20.MADDESİ İLE GETİRİLEN 
DÜZENLEME

5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesi  ile  getirilen  düzenleme  
incelendiğinde[34], Anayasa Mahkemesi’nin 5411 S.K.’nun Geçici 23.maddesi 
açısından ‘iptal gerekçesi’ olarak gördüğü 1.fıkrasının 5510 s.K.’nun Geçici 
20.maddesinin 1. fıkrasında benzer ifadelerle korunduğu görülmektedir. 
Ancak;

Düzenleme ile, Yüksek Mahkeme’nin Geçici 23. maddenin iptaline yönelik 
kararında belirlediği, ‘sandıkların 506 Sayılı Yasa’nın üzerinde sağladıkları 
yararların hak sahiplerine ödemesinin önündeki olası mali güçlüklerin’ 
giderilebilmesine yönelik yeni hükümler getirilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. 
Şöyle ki;

- Devir gerçekleştirilinceye kadar,  sandık iştirakçileri, sandıktan aylık ve 
gelir alanlar ile hak sahiplerinin sağlık ve sigorta yardımlarının sağlanması ile 
primlerinin tahsil edilmesine sandıklarca ve sandık iştirakçilerini istihdam 
eden kuruluşlarca devam edileceği (4.fıkra);

 
34 Bkz. Dip Not 24.
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- Devir işlemi tamamlandıktan sonra, sandıklarca ödenen aylık ve 
gelirlerin, bu Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için 506 sayılı 
Kanun, yürürlük tarihinden sonraki süreler için bu  (5510 s.) Kanun hükümleri 
uygulanmak suretiyle hesaplanacak aylık ve gelirlerin üzerinde olması 
halinde söz konusu farkların, peşin değer hesabında dikkate alınacağı ve 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edileceği 
(5.fıkra);

- Devir tarihi itibariyle sandıklarda iştirakçi olanlar ile sandıklardan ayrılmış 
olup, aylık veya gelir almayanların sandıklara karşı hak sahibi olmaları halinde 
tahsis talep tarihi itibariyle aylıkları, bu (5510 s.) Kanunun geçici 2 nci maddesi 
hükümlerine göre hesaplanacağı, hesaplanacak aylıklar ile sandıkta geçen süreler 
dikkate alınarak sandık hükümlerine göre hesaplanacak aylıklar arasında fark 
olması halinde söz konusu farkların, peşin değer hesabında dikkate alınacağı 
ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere ödenmeye devam edileceği 
(6.fıkra);

- Sandık iştirakçileri ile aylık ve/veya gelir bağlanmış olanlar ve bunların 
hak sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna devrinden sonra bu kişilerin tabi 
oldukları vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal 
hakların ve ödemelerin, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden 
kuruluşlarca karşılanmaya devam edileceği (7.fıkra);

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 58. maddesi hükümlerinin (‘Bankalarca 
münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, 
ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara açıklarının 
kapatılması için kaynak aktarılamayacağına ilişkin ) bu madde kapsamında 
yapılacak devir ve diğer işlemler hakkında uygulanmayacağı (son fıkra);

düzenlemeleri bunun belirgin göstergeleridir.[35] Yasakoyucunun, 5510 Sayılı 
Yasa’ya Geçici 20. madde olarak getirdiği düzenleme ile Anayasa Mahkemesi’nin 
kararına egemen olan düşünceyi dikkate aldığında kuşku yoktur.[36] Nitekim;

Yüksek Mahkeme’nin iptal gerekçesini oluşturan, ‘sandıkların 
(yararlananlara 506 Sayılı Yasa’ya göre fazladan sağlanan) bu hakları ve 
ödemeleri gelecekte karşılamakta ödeme güçlüğüne düşebilecekleri, bu 
kişilerin haklarının korunması için gerekli düzenlemelerin yapılması sosyal 
hukuk devleti ilkesinin bir gereğidir’  gerekçesinin, yeni düzenlemede;

 
35 Bkz.Maddenin tam metni için dip not 24. 
36 5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesinin 8. fıkrasına göre Sosyal Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanan ve 
bir örneği sandıkların görüşü alınmak üzere gönderilen Bakanlar Kurulu Karar taslağının ilk halinde de, ‘peşin 
değerin hesaplanmasında öngörülen değişik (enflasyon oranı,gelişim hızı vb) varsayımlar’ bir yana bırakıldığında, 
‘intibaklar’ yapılırken, 506 ve 5510 sayılı Yasa’ya göre hesaplanacak ‘aylık ve gelirler’ ile vakıf senetlerine göre 
hesaplanacak ‘aylık ve gelirlerin’ farklılığının peşin değer hesaplamasında dikkate alındığı, bu farklardan doğacak 
peşin değerin sandık veya istihdam eden kuruluştan tahsilinin öngörüldüğü, dolayısıyla ‘hak sahiplerinin kayba 
uğramamasına’ yönelik Yasa’da yer alan düzenlemenin taslağa da yansı-tılmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır. Ancak, 
yararlananlara ödenecek ‘aylık ve gelire’ yönelik bir tanımlamanın/ayrıntının bulunmayışına bağlı olarak, vakıfların 
yararlananlarına 506 sayılı Yasa ile kıyaslandığında ‘fazladan sağladıkları ikramiye, sağlık  vd sosyal yardımların’ 
nasıl karşılanacağına yönelik somut bir düzenleme yapılmadığı görülmekte, vakıf senetlerinde bulunmasına 
rağmen karşılanmayan diğer sosyal haklar ve ödemelerin devam edeceğine ilişkin düzenlemeye ihtiyaç bulunduğu, 
Bakanlar Kurulu Karar Taslağı’na yapılan itirazlarda gündeme getirilmiştir.
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- Sandıklarca (tahsil edilen primlere göre) sağlanan hak ve ödemelerin peşin 
değer hesabında dikkate alınacağı ve Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgililere 
ödenmeye devam edileceği (5.fıkra); 

- Vakıf senedinde bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal 
hakların ve ödemelerin, sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden 
kuruluşlarca karşılanmaya devam edileceği (7.fıkra);

- Sandıklara açıklarının kapatılabilmesi açısından (iştirakçileri istihdam 
eden kuruluşlarca) kaynak aktarılabileceği (son fıkra);

ve buna benzer diğer düzenlemeler ile, yararlananlara sağlanan ek yararların 
güvence altına alınabilmesi açısından sandıkların yanı sıra ‘istihdam eden 
kuruluşların’ ödeme yükümlülüğü içine alındığı görülmektedir.    

Düzenlemelerin hemen tamamında, yasama organının, ‘aktüeryal’ açıkların 
‘yararlananları istihdam eden, ya da yararlananların bağlı olduğu kuruluş’ 
tarafından SSK’ya belirlenen zaman dilimi içinde kapatılmasını öngörmüştür. 
Bu da göstermektedir ki, yasama organı, ‘sosyal güvenlikte kara delik’ olarak 
ifade edilen sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarını bu güne kadar ‘Hazineden’ 
finanse etmesine karşın, bu sandıkların üyelerine ilişkin olası açıklarınıı 
‘istihdam eden’ kuruluşlarca karşılanmasını öngörerek, Hazine’ye yeni bir 
yük getirmezken,aynı zamanda, bu sandık yararlananlarının, bu güne kadar 
(506 Sayılı Yasa’nın Ek-36.maddesi uyarınca SSK’ya devredilen birkaç küçük 
sandık dışında) olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de Hazine’ye yük olmalarını 
önlemektedir.[37] SGK’nın geçmişte olduğu gibi sağlıksız yükler edinmesi veya 
kötü yönetilmesinden kaynaklanabilecek olası açıklarında, bu sandıkların 
yararlananlarının gerçekte yük olmadıkları gerçeğine bağlı farklı bir haklarının 
olamayacağı ise bu günden ortadadır. SSK iştirakçisi için ödenen primin devlet 
memurununkinden yaklaşık üç katı yüksek olmasına karşın, aldığı emekli 
maaşının memur emekli maaşının yarısına ulaşmayışındaki dengesizliğin, 
düzenleme sonucunda bir ölçüde sandık iştirakçilerine yansıyacağını söylemek, 
temenni edilmemekle birlikte yanlış olmayacaktır. 

Anayasa Mahkemesi’nin önceki iptal kararlarında, ‘ödenen prim ve elde 
edilen gelir’ dengesizliği üzerinde durmadığı dikkate alındığında, son 5510 Sayılı 
Yasa’nın Geçici 20. maddesi ile getirilen düzenlemeyi de bu yönden inceleyerek 
‘iptal etmeyeceği’ varsayımı çerçevesinde, bu sandıkların yararlananlarının hak 
ve ödemelerinin gelecekte nasıl bir yön izleyeceği aşağıda değerlendirilecektir.

6. 5411 SAYILI BANKACILIK YASASI’NDA YER ALAN İSTİSNA
5510  Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesinde, sandıkların çıkabilecek fiili 

ve teknik açıklarının ‘istihdam eden kuruluşlarca’ karşılanacağı öngörülmüş 
ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 58. maddesinde yer alan, ‘bankalarca 
münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, 
ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara açıklarının 
kapatılması için kaynak aktarılamayacağı’ (Md.58/son fıkra) hükmünün  bu 
madde kapsamında yapılacak devir ve diğer işlemler hakkında uygulanmayacağı 

 
37 Aşağıda ayrıca değerlendirilecek olan 5411 sayılı Yasa’nın 140/10.fıkrası istisna.
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kabul edilmiştir. Bu durumda, üstte değinildiği üzere, sandıkların SGK’ya 
devrinden doğabilecek ‘aktüeryal’ açıklar, ilgili banka tarafından karşılanacaktır.
[38] Ancak;

5411 sayılı Bankacılık Yasası’nın 140/son fıkrası ile getirilen,  ‘faaliyet 
izni kaldırılan bankaların, Fon bankalarının sandıklarının Sosyal Sigortalar 
Kurumuna devri hâlinde, aktüerlerce tespit edilen fiili ve teknik açıklar için, 
faaliyet izni kaldırılan bankaya, Fona ve/veya Fon bankalarına rücu edilemez’  
düzenlemesi ile, 

- Faaliyet izni kaldırılan bankaya,

- Fona veya Fon bankalarına,

bu konuda başvurulamayacağı kuralı getirilmiştir.[39]

Maddenin gerekçesinde bir açıklık bulunmamakla birlikte, düzenleme ile 
üstte de değinildiği üzere, bu durumdaki sandıkların aktüer açıkları SGK’ya 
yüklenmekte, dolaylı olarak faaliyet izni kaldırılan ve Pamukbank dışında 
hemen tümü ‘tasfiyeye’ alınan bankalardan alacaklı olan diğer alacaklıların, 
özellikle mevduat bankalarında mevduat sahiplerinin yerine geçen TMSF’nin 
alacaklarını tahsil etmesinin önü açılmakta veya daha fazla tahsilat yapabilme 
olanağı sağlanmış gözükmektedir. Ancak;

5411 Sayılı Yasa’ya 08.03.2006 tarihli 5472 Sayılı Yasa’nın 2.maddesi ile 
eklenen Geçici 24.madde ile getirilen, ‘Bankanın… sosyal güvenlik kuruluşlarına 
olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarının ödenmesinden sonra kalan 
tutar, Fon alacağına mahsup edilir’ düzenlemesi[40] ile sandıkların alacağına 
verilen ‘önceliğe’ ve 2004 sayılı İcra ve İflas Yasası’nın 206. maddesinin ‘Birinci 
Sıraya’ ilişkin B bendinde yer alan,’işverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya 
sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana 

 
38 5411 Sayılı Yasa’nın Geçici 7.maddesi ile, ‘506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesi kapsamında sandık ve 
vakıfları bulunan bankaların  durumlarını 31.12.2007 tarihine kadar 58.madde hükmüne uygun hale getir-meleri’ 
öngörülmüştür. Bu düzenleme ile 58.madde ile yasaklanmış gözüken ‘aktüeryal açığın’, bankalar tarafından 
31.12.2007 tarihine kadar giderilmesinin öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu düzenlemenin yapıldığı tarihte, daha 
henüz 5510 sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi yasalaşmamıştı. 5510 sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesinin yürürlüğe 
girmesinden (30.04.2008) sonra, Geçici 20.madde kapsamındaki vakıf veya sandık-lar için kısıtlama kalmamıştır. 
58.maddenin getirdiği kısıtlama, çalışanlar için kurulmuş olan, ancak Geçici 20.madde kapsamına girmeyen, 
munzam sandık niteliğindeki  diğer vakıf veya sandıklar için sürmektedir. 
39 - Faaliyeti durdurulan ve/veya Fona devredilen bankaların sandıkları:
 - T.İmar Bankası A.Ş. Mensupları Yardım ve Emekli Vakfı Sandığı. 
 - Eskişehir Bankası Mensupları Emekli Sandığı Vakfı. 
 - Pamukbank T.A.Ş. Memur Ve Hizmetlileri Emekli Sandığı Vakfı. 18.06.2002 tarihli 742 sayılı BDDK  kararı 
ile  TMSF’ye devredilen, dolayısıyla Fona devredilen Pamukbank, daha sonra 19.11.2004 tarihli BDDK 1475 sayılı 
kararı ile T.Halk Bankası A.Ş. ile birleşmesi kabul edilmiş ve Banka Fon Bankası konumundan çıkarılmıştır. Vakıf 
halen T.Halk Bankası A.Ş.Mensupları Yardım ve Emekli Sandığı Vakfı adını almış olup, ‘Fon Bankası veya Fona 
Devredilen Banka’ olarak kabul edebilmek güç gözü-küyor.  
Sonuçta, ‘fiili ve teknik açıklarının’ çıkması’ halinde ‘istihdam eden kuruluş (banka) tarafından açığının kapatılması 
kabul edilmeyen iki banka vakfının kaldığı, bu sandıklardan birinin mali durumunun iyi ol-masına bağlı olarak 
aktüer açığının çıkmayacağı, düzenlemenin salt bir vakfa özgü sonuç doğurabileceği anlaşılmaktadır. Bu haliyle 
de, ‘kişiye özel düzenleme’ niteliğine dönüşen Bankacılık Yasası’nın 140/son fıkrasının sorunlu olduğu ortaya 
çıkmaktadır.
40 5472 sayılı Yasa’nın 1.maddesi ile 5411 sayılı Yasa’nın 106 ve 107. Maddelerine de aynı yönde eklemeler 
yapılmıştır.
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gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış tesislere[41] veya derneklere olan borçlarının’  
birinci sırada önceliğe sahip olacağı düzenlemeleri ile uyumlu bulunduğunu 
söyleyebilmek güçtür. 

5411 Sayılı Yasa’nın 2004 sayılı İİK’den sonra düzenlendiği, dolayısıyla 
ona göre daha özel olduğu ve yasakoyucunun iradesinin de bu doğrultuda 
bulunduğu düşünülebilir olmakla birlikte, 5411 Sayılı Yasa’nın Geçici 24. 
Maddesi ile ‘sandık alacaklarına’  tanınan    önceliğin, Geçici  24. maddenin  
140. maddenin   son   fıkrasından  sonra  düzenlenip   yürürlüğe  girdiği   
dikkate  alındığında,  yasakoyucunun iradesinin, sandık alacaklarının 
TMSF’nin alacağından önce geldiği yönünde bulunduğunu kabul etmek 
gerekir.[42] Bu durumda, madde 140/son fıkranın, sandıkların aktüeryal 
hesaplamada çıkacak açıklarının tahsili için,  ‘faaliyeti kaldırılan bankalara 
ve Fona devredilen bankalara’ başvurmaya engel olmadığı, ancak, bu 
açıklar nedeniyle Fona başvurulmasına engel olacağı düşünülmektedir.

7. SANDIKLAR  TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARIN GELECEĞİ 
7.1. Yardımların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanması 
5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi ile sandık yararlananlarının, 506 

(ve 5510) Sayılı Yasa’ya paralel haklarının, devir sürecinin alacağı zaman dilimi 
içinde ilgili sandıklar tarafından, ‘30/4/2008 tarihinden itibaren, sandıklarca 
bağlanmış/bağlanacak olan gelir veya aylıklara yapılacak artışlar, 506 Sayılı 
Kanun’a göre bağlanan gelir veya aylıklara yapılan artışlardan fazla olmaması’ 
kaydıyla karşılanmaya devam edileceği, devir tarihinden sonra ise SGK tarafından 
karşılanacağı kabul edilmiştir. (5510/Geçici 20.md./4. ve 5. fıkralar)   

 
41 Metinde yer alan ‘tesis’ kavramını, Yasa’nın düzenlendiği tarihte yürürlükte olan 743 sayılı Medeni Yasa’da 
göre  vakıf olarak anlamak gerekiyor.
42 Yasa metninde yer alan ‘sandıkların 6183 sayılı yasa kapsamındaki alacaklarının TMSF alacağından önce tahsil 
edileceğine’ ilişkin hüküm yanıltmamalıdır. Çünkü, 506 sayılı Yasa’nın 01.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 80/5.
fıkrasına göre, “…süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 ve 102 nci maddeleri hariç, diğer mad-deleri uygulanır…” Bu madde de 
yer alan ‘diğer alacaklar’ kapsamına ‘kurumun diğer gelirleri’ girmektedir; ‘kurum alacak ve gelirlerinin çeşitleri 
4792 sayılı Yasanın 19.maddesinde sayılmıştır. …4792 SK/19.md.deki Kurum alacakları 6183 sayılı Kanuna 
göre takip edilir...’ (Bkz. İhsan ÇAKMAK-Şerhli Sosyal Sigortalar Kanunu-II Clt. Sh:2059 vd) 4792 sayılı Yasanın 
19.maddesinde, kurumun gelirleri salt prim gelirleri değil,  faaliyetleri ile ilgili akla gelebilen tüm gelir, yardım ve 
alacakları kapsamaktadır.  Nite-kim, 4792 sayılı Yasa, 29/07/2003 kabul tarihli, 06/08/2003 tarih ve 25191 sayılı  
R.G.de yayımlanan 4958 sayılı Yasanın 57. maddesi ile; 4958 sayılı yasa ise, 20/05/2006 tarih ve 26173 sayılı 
Resmi Gazete’de ya-yımlanan 5502 sayılı  “Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun” 43. maddesi ile yürürlükten 
kaldırılmış-tır.20.05.2006 tarihinde yürürlükten kaldırılan 4958 Sayılı Yasa’nın ‘kurum gelirlerine’ ilişkin 19/4.
maddesi ile bu gelirlerin 6183 sayılı Yasa kapsamında takibe konu edileceği kabul edilmiştir. Yine, 4958 sayılı 
yasayı yürürlükten kaldıran 5502 sayılı Yasa’nın 34.maddesinde kurum gelirleri önceki yasalar doğrultusunda 
yine-lenmiş, 35.maddesi ile ise, “Kurumun malları, alacakları, banka hesapları 2004 sayılı İcra ve İflâs Ka-nunu ile  
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun bakımından Devlet malı hükmünde olup, alacakları 
imtiyazlı alacaklar…”  olduğu ifade edilmiştir.  Dolayısıyla, 5411 sayılı Ya-sa’nın Geçici 24.maddesi (106. ve 107. 
Maddeleri) ile getirilen düzenleme, özünde sandıkların sahip bulun-duğu hakkın, Bankacılık Kanununun geniş ve 
karmaşık uygulaması sürecinde yeni tartışmalara yol açması-nın önlenmesi niteliğindedir. Aksi halde, sandıkların 
tabi olduğu yasalar (506,4792,4958 ve 5502 s.) kapsa-mında doğmuş hakkının, gerçekte Tasarruf Mevduatı 
Sigortası kapsamında olmayan mevduat sahiplerinin alacaklarının Bakanlar Kurulu (veya yeni yasal düzenleme) 
ile sigorta kapsamına alınarak Fon alacağına dönüştürülmesi ve sandıkların alacağının önüne geçirilerek ortadan 
kaldırılmasının önü açılmış olurdu. Kısa-ca,  5411 sayılı Yasa’nın 106 ,107 ve özellikle Geçici 24. maddesinde yer 
alan, “…Bankanın (…), Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan 6183 sayılı Kanun kapsamındaki borçlarının 
ödenmesinden sonra kalan tutar, Fon alacağına mahsup edilir…” hükmü, 5502 sayılı Yasa’nın 35.maddesinde 
yer alan düzen-lemenin Bankacılık Yasası’nda yinelenmesi niteliğindedir. Dolayısıyla, sandıkların ‘aktüeryal’ 
hesaplama-lardan doğan açıklarının, faaliyeti durdurulan banka veya Fon’a devredilen Banka’dan Fon alacağından 
önce gelmek ve Hazine alacağı ile aynı sırada tahsil edilmesi gerekir.
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Yine, 5510 Sayılı Yasa’nı Geçici 20.maddesinin 5.fıkrası ile,  ‘devir işlemi 
tamamlandıktan sonra sandıklarca ödenen aylık ve gelirlerin, bu (5510 s.) 
Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için 506 sayılı Kanun, yürürlük 
tarihinden sonraki süreler için bu (5510 s.) Kanun hükümleri uygulanmak 
suretiyle hesaplanacak aylık ve gelirlerin üzerinde olması halinde söz konusu 
farkların, peşin değer hesabında dikkate alınacağı ve Sosyal Güvenlik Kurumu 
tarafından ilgililere ödenmeye devam edileceği’ kabul edilmiştir. Yasa’da bir 
başka açıklık yer almamakla birlikte, burada kastedilenin, 506 Sayılı Yasa’nın 
73. Maddesindeki (veya farklı) oranlara göre tahsil edilebilecek prim gelirlerinin 
üzerinde prim tahsilatı yapılmış olması ve buna göre 506 (ve 5510) Sayılı Yasa ile 
sağlanan yardımların (aylık maaş vb) üzerinde yararlananlara yardım yapılması 
hali olmalıdır.  Bu durumda sandık yararlananlarına ‘sandıklarca ödenen aylık 
ve gelirlerin’, 506 ve 5510 Sayılı Yasalara göre iştirakçilere yapılan yardımların 
üzerinde olması halinde, söz konusu farklar peşin değer hesabında dikkate 
alınacak ve devir gerçekleştikten sonra SGK tarafından karşılanmaya devam 
edilecektir. 

Maddenin altıncı fıkrası, devir tarihi itibariyle ‘sandıklarda iştirakçi olanlar 
ile sandıklardan ayrılmış olup, aylık veya gelir almayanların sandıklara karşı hak 
sahibi olmaları halinde tahsis talep tarihi itibariyle aylıklarının’ hesaplanmasında 
doğabilecek farkların da peşin değer hesaplamasında dikkate alınacağını ve SGK 
tarafından karşılanacağını öngörmektedir. Yani bu durumda olan yararlananlar 
açısından da bir hak kaybı olmayacağı düşünülebilir.

Maddenin 7.fıkrasında ise, yararlananların ‘tabi oldukları vakıf senedinde 
bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemelerinin, 
sandıklar ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya 
devam edileceği’ hükmü yer almaktadır. 

Madde ve gerekçesinde SGK tarafından karşılanmayacağı’ öngörülen ‘diğer 
sosyal haklar ve ödemelerin’ ne olduğu konusunda bir açıklık bulunmuyor. 
Yine, maddenin  beşinci fıkrada  sözü edilen ‘ödenen aylık ve gelirlere’ ilişkin de 
bir açıklık bulunmamaktadır. Örneğin, ‘iki ayda bir maaş kadar ödenen ikramiye’ 
veya <vakıf senedine göre bayram öncesinde ödenen, miktarı yıldan yıla değişen 
harçlıklar, özel hastane ve doktor ücretlerinin tamamının ödenmesi vb’leri>  
beşinci fıkrada yer alan  ‘ödeme ve gelir’ kavramı içinde mi  değerlendirilecek, 
yoksa altıncı fıkradaki ‘diğer sosyal haklar’ içinde mi değerlendirilecektir? Bunlara 
‘idarenin’ nasıl yaklaştığı ‘devir sürecinde’ netleşecektir. Ancak, ‘norm birliğinin 
sağlanması ve sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi oluşturulması amacıyla 
sosyal güvenlik reformu yapıldığını’  düşünen[43] idarenin (ve sonuçta SGK’nın), 
506 ve 5510 Sayılı Yasalara göre ‘fazla’ ve/veya ‘farklı’ kabul edilen gelir, ödeme 
ve yardımlara olumlu yaklaşmayacağı, bunu maddenin yedinci fıkrasında sözü 
edilen ‘diğer sosyal yardımlar’ içinde kabul ederek, bu sosyal yardımların ilgili 
sandık (ve istihdam eden kuruluş) tarafından yapılmasını tercih edeceği yanlış 
bir öngörü olmayacaktır.  

 
43 Bkz. SGK Web Sitesi: ‘Sosyal Güvenliğin Tarihçesi’
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7.2. Yardımların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Karşılanmaması 
Üstte de değinildiği üzere, Geçici 20.maddenin yedinci fıkrası, ‘sandıkların 

Sosyal Güvenlik Kurumuna devrinden sonra, vakıf senedinde bulunmasına 
rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakların ve ödemelerin, sandıklar ve 
sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam 
edeceği’ hükmünü getirmiştir.  Getirilen düzenlemeye göre, yararlananların SGK 
tarafından karşılanmayan ‘diğer sosyal hakları’ sandık ve istihdam eden kuruluş 
(banka) tarafından karşılanacaktır.  Düzenleme bu haliyle, yararlananların 
herhangi bir hak kaybına uğramasını engellemeye çalışmıştır. 

Dolayısıyla, 5510Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi ile getirilen düzenleme ile, 
sandıkların yararlananlarına karşı olan yükümlülüklerinin SGK’na devredilmesi 
halinde, yararlananların haklarının SGK tarafından karşılanmaya devam 
edilmesi, vakıf senetlerinde olup da SGK tarafından karşılanmayan hakların ise 
ilgili sandık ve/veya istihdam eden kuruluşlarca karşılanması öngörülmüştür. 
‘Teoride olabilir’ gözüken düzenlemenin ne ölçüde gerçekçi olduğu uygulama 
sürecinde görülecektir. Örneğin, sandıkların aktüeryal açıklarının gerçekten 
karşılanıp karşılanmayacağı, belirli bir mali yük altına giren istihdam eden 
kuruluşun sandık tüzel kişilikleri üzerinde bulunan etkisinin sonuca nasıl 
katkı yapacağı ve tümünden önemlisi, ‘sosyal güvenlik yardımları açısından’ 
506 Sayılı Yasa’ya tabi iştirakçilere göre, yardımların kalitesi, seçkinliği,  
yararlananları yormayan kolaylığı açısından oldukça ‘imtiyazlı’ konumda olan 
sandık yararlananlarının gereksinimlerini SGK’nın ne ölçüde karşılayacağı (?) 
belirsizdir.  

Sorun salt ‘aylık ve gelirin’ miktarı sorunu değil, yardımın ve hizmetin kalitesi 
sorunudur. Bu yönüyle, korkarız,ki sorun olmayan veya az sorunlu bir alanda 
önemli bir yara açılmaktadır.  

8. SANDIKLARIN DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ
‘Belli bir amacın gerçekleşmesini sağlamak üzere özgülenen mal/varlığı 

ile oluşturulan vakıf’ tüzel kişilikleri, 5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi 
uyarınca yükümlülüklerinin SGK’ya devrinden sonra devam edebilir mi? Yani, 
“Vakıftan yararlananlar ile diğer hak sahiplerine Sosyal Sigortalar Kanunu, 
tadil ve ekleri ile sağlanan iş kazaları ile meslek hastalıkları ve hastalık, analık, 
malullük, yaşlılık ve ölüm yardımlarından az olmamak kaydıyla yardımda 
bulunmak” amacıyla kurulan bu vakıfların, yararlananlarına, yükümlülükleri ile 
sağladığı ‘amacının’ bu devir sonrası kalmayacağı, vakfın amacının kalmaması 
nedeniyle de devam etmeyeceği söylenebilir mi?

Vakfın amacının, yararlananlarına sağladığı sosyal yardım ve diğer 
hakların tamamının SGK tarafından üstlenilmesi ve/veya, vakıf senedinde 
öngörülen sosyal yardımların 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi ile sağlanan 
yardımlara paralel ve aynı ölçüde olması halinde kalmadığı düşünülebilir. 
Yararlananlara sağladığı sosyal yardım ve diğer hakların bir kısmının  SGK 
tarafından üstlenilmemesi  halinde ise Vakfın amacının sona erdiği değil, olsa 
olsa ‘daraldığı’  düşünülebilir. Daralan bu amaç, 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 
20.maddesi kapsamına alınmanın gerekçesi olarak öngörülen, ‘SGK tarafından 
sağlanan iş kazaları ile meslek hastalıkları ve hastalık, analık, malullük, yaşlılık 
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ve ölüm yardımlarından az olmama’ kapsamında görülemez, ama, sandığın 
veya vakfın ‘amacının kalmadığını’ düşünmek de doğru olmaz. Nitekim;

5510 Sayılı Yasa ile getirilen ‘…(yükümlülüklerin) Sosyal Güvenlik Kurumuna 
devrinden sonra bu kişilerin (yararlananların) tabi oldukları vakıf senedinde 
bulunmasına rağmen karşılanmayan diğer sosyal hakları ve ödemeleri, sandıklar 
ve sandık iştirakçilerini istihdam eden kuruluşlarca karşılanmaya devam 
edileceği’   düzenlemesi (Geçici 20/7.fıkrası), Yasakoyucunun da sandıkların, 
SGK tarafından karşılanmayan ‘yararlananlara sağladığı diğer sosyal haklar 
ve ödemeler amacını gerçekleştirmek’  üzere devam etmesini öngördüğünü 
göstermektedir. 

Yine, Geçici 20.maddeye göre belirlenecek ‘peşin değerin’, peşin/defaten 
ödenmesi, yasa kapsamında yer alan ‘özel sandıkların’ büyük çoğunluğu 
açısından olanaksız bulunduğundan, vakıf tüzel kişiliklerinin bu açıdan da 
devam ettirileceği anlaşılmaktadır. Sigorta kollarına göre fonlara ayrımlanmış 
vakıf / sandık  malvarlığının,  üstlendiği  yükümlülüklere  göre  hesaplanacak 
‘peşin değeri’ karşılamaması, bu fonların dışında vakfın SGK tarafından 
üstlenilmeyen ‘yükümlülüklerini karşılayacak malvarlığının olmayışı’ ve ilgili 
bankanın hesaplanacak ‘aktüeryal açıkları’ kapatarak yararlananların haklarını 
(SGK tarafından üstlenilen ve diğer) ödemesi veya ödeyecek durumda kalması 
halinde, uç bir düşünce olmakla birlikte sandığın amacının sona erdiği kabul 
edilebilir.[44]

Sandıklar, 5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesine göre  yükümlülüklerini 
SGK’ya devrettikten sonra, artık 506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesindeki 
koşulları taşıyan bir vakıf niteliğini  kaybedecek, ama tüzel kişiliği devam 
edecektir.  Tüzel kişiliğin devamı sürecinde, daralan amacın gerçekleştirilmesinde 
‘uyarlamadan’ kaynaklanacak sorunlar önem içerecektir.  Örneğin, vakıf 
senedinde ‘yararlananlara yılda üç kez ikramiye ödenmesi’ öngörülmüş ve bu 
ödeme SGK tarafından üstlenilmemiş ise, vakfın amacı, ‘ikramiyelerin ödenmesi’ 
yükümlülüğüne bağlı olarak daralmakla birlikte devam edecektir. Ama,  sandıkta 
bu yükümlülükleri karşılayacak ‘fon/gelir’ kalmaması durumunda, bankanın 
üstleneceği yükün ağırlığı altında konuya yaklaşımı da önem kazanacaktır. 
Çünkü,

Vakıf  senedinde  yer  alan  ve  SGK  tarafından  üstlenilmeyen  bu  
yükümlülüklerin   yararlananlara  karşı   sorumlusu  salt  Vakıf  değil,  aynı  
zamanda ‘istihdam eden kuruluş’ olan bankalardır. Yararlananlar, Vakıf 
Senedinde yer alan bu kapsamdaki haklarını sadece Vakıftan değil, istihdam 
eden kuruluştan’ (Vakfedenden) isteyebilirler. (5510/Geçici 20/7.fıkra) 
Bankalar, muhtemelen bu ‘yükümlülüklerden’ kurtulmak isteyeceklerdir. Ama, 
yararlananların hakları düşünüldüğünde, sonuçta ‘vakıf senedinin’ değişmesini 
de kapsayan bir dizi yeni düzenlemenin yapılması zorunluluğunu doğacaktır.

 
44 Medeni Yasa’nın 116.maddesi, ‘amacın gerçekleşmesi olanaksız hâle geldiği ve değiştirilmesine de olanak 
bulunmadığı takdirde, vakıf kendiliğinden sona erer ve mahkeme kararıyla sicilden silinir’  hükmünü içermekte; 
yine 5737 sayılı Yasa’ya dayanılarak çıkarılan Vakıflar Yönetmeliği’nin 19.maddesi de, ‘amacın gerçekleşmesinin 
imkansız hale gelmesi ve değiştirilmesine olanak bulunmaması durumunda vakfın kediliğinden sona ereceğini’ 
öngörmektedir.
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Bir diğer örnek sorun, ‘aktif yararlananların’, örneğin daha henüz iki 
yıllık iştirakçiliği olanların ‘vakıf senedinde bulunmasına  rağmen (SGK 
tarafından) karşılanmayan ikramiye (ve diğer sosyal hakların)’ geleceğe 
nasıl taşınacağı (?) Bu yararlananların ‘sandıktan’ emekli olabilmeleri, kendi 
istemlerinin dışında ortadan kaldırılmaktadır. ‘İstihdam eden kuruluşta’ 
çalışmaya devam etmekteler ve sosyal güvenlik açısından farklı bir kuruluşla 
(SGK) ilişkilendirilmişlerdir.  Yararlananların, sosyal güvenlik açısından SGK 
iştirakçisi yapılmaları, kazanılmış haklarını ortadan kaldırması düşünülemez. 
Yine;

Aktif yararlananların geleceğe taşınmasında olduğu gibi devir sonrası 
sandığın/vakfın sağlamakla yükümlü bulunduğu ‘diğer sosyal haklar’ açısından 
ayrıntıda farklı sorunlarda çıkabilecektir. Ancak; dikkate alınması gereken, 
Anayasa Mahkemesi’nin de kararında vurguladığı üzere, ‘hak sahiplerinin 
gelecekte gelir kaybına uğramalarının’ önlenmesidir. Dolayısıyla, oluşturulacak 
çözümün tüm yararlananları kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekecektir.

9. SONUÇ 
506 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi kapsamında kabul edilen sandıkların/

vakıfların, aradan yaklaşık elli yıl geçtikten sonra, ‘tek çatı altında toplama’ 
hedefi ile SGK’na yararlananlarının yükümlülüklerinin devredilerek asıl işlevleri 
açısından etkisizleştirilmeleri, bu sandıkların/vakıfların tüzel kişiliğinin sona 
ereceği anlamına gelmemektedir. Vakıflar, yararlananlarına sağladıkları SGK 
tarafından üstlenilmeyen yükümlülükleri açısından, amaçları daralmakla 
birlikte varlıklarını sürdürmeye devam edeceklerdir. 

Banka sandıklarının/vakıflarının yararlananlarına karşı olan 
yükümlülüklerinin ve bu yükümlülükleri karşılayacak malvarlığının (peşin 
değerin) SGK’ya devrinden sonra, SGK’ya devrettikleri yükümlülüklerinin 
dışında bir yükümlülükleri ve  SGK’ya devredilenin dışında malvarlıklarının 
kalmaması halinde ise, ‘amaç ve amaca özgülenmiş malvarlığı kalmadığı’ için 
tasfiyesi gündeme gelecektir. 

Yükümlülükleri tümü ile bunları karşılayacak malvarlıklarının SGK’ya 
devrinden sonra vakıf tüzel kişiliğinin üzerinde (parası, taşınır, taşınmaz ve 
diğer) malvarlığı kalmışsa, vakıf tüzel kişiliği devam mı edecektir? Uç örnek 
gibi görülmekle birlikte, ortaya çıkacak bu durumda ‘gayesi kalmayan’ ama 
malvarlığı bulunan bir vakıf/sandık sözkonusudur. Doğal olanı ‘gayesi kalmayan’ 
vakfın tasfiyeye girmesidir. Tasfiye’nin nasıl olacağı veya vakfın farklı bir yapıya, 
örneğin munzam vakıf yapısına kavuşup kavuşamayacağı, büyük ölçüde vakıf 
senedindeki düzenlemelerden yararlanılarak belirlenecektir.

Sandığın, 5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20. maddesine göre SGK tarafından 
üstlenilen yükümlülükleri karşılığı tüm malvarlığını devretmiş olması ve vakıf 
senedine göre yararlananlara karşı üstlendiği ‘diğer sosyal yardımları’  yapabilecek 
varlığının kalmaması halinde, vakıf tüzel kişiliğinin devam edip edemeyeceği (?), 
önemli ölçüde vakfedenin, yani ‘istihdam eden kuruluş’ olan bankanın yaklaşımına 
bağlı olacaktır. Banka, Geçici 20. maddenin yedinci fıkrasına göre vakıf ile birlikte 
‘müteselsilen’ sorumlu olduğu bu yükümlülüklerini ‘vakıf yerine’ doğrudan hak 
sahibine (yararlanana) yapmak isteyebilir. Şüphesiz, bankanın tek başına bu 
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kararı veremeyeceği, vakıf senedine göre hak sahibi olan yararlananların, vakıf 
senedine göre sahip oldukları hakkı nasıl kullanmak isteyecekleri de  önem 
kazanacaktır. Bu durumda, vakıf senetleri önemli olmakla birlikte, vakıf senedi 
değiştirilerek, ‘diğer sosyal yardımlar’ için yeni bir yol belirlenmediği sürece, 
vakıf tüzel kişiliğinin devam edeceğini, vakfın yararlananlarına karşı banka ile 
birlikte karşılamak zorunda olduğu yükümlülüklerinin kaynağı için bankaya 
yöneleceğini söyleyebiliriz.

Tüm bu olasılıkların dışında, 5510 Sayılı Yasa’nın Geçici 20.maddesi ile 
getirilen düzenlemenin, yararlananların ‘maddi’ boyutta aylık/gelir ve diğer 
sosyal haklarının karşılanmasında, teorik olarak hak kaybına yol açmayacağı 
söylenebilir. Ancak, düzenlemenin eksiği, konunun salt maddi haklar olarak 
görülmesidir. Sandık üyelerine sağlanan yardımların miktarı aynı olsa da, 
SGK’nın kurumsal işleyişi ile kıyaslandığında, yardımların sandıklar tarafından 
yararlanana sunumunun şekli, niteliği ve kolaylığının elli yıllık süreç içinde 
sandık iştirakçilerinde oluşturduğu alışkanlıklarla güç uyum sağlayabileceği 
ve sandık üyelerinin, temenni edilmemekle birlikte, önümüzdeki süreçte 
kendilerini, sıkıntılı ve  ızdırap verici uygulama içinde bulmalarının yüksek 
ihtimal olduğudur.
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6102 SAYILI 
YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE

LİMİTED ŞİRKETLER

Av. Yuda REYNA[1]  - Av. Süzet ANJEL[2]

Kanun No    : 6102 
Kabul Tarihi   : 13.01.2011
Resmi Gazetede Yayım Tarihi : 14.02.2011
Yürürlük Tarihi   : 01.07.2012

BAŞLANGIÇ
Limited Şirketlerin sayısı takriben 900.000 olarak ifade edilmektedir. 

Bunların büyük bölümü gayri faaldir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 573. ve 644. maddeler arasında 

yer alan Limited Şirketler, bugüne kadar kolayca kurulan, en az 2 ortaklı ve 
asgari sermayesi 5.000 TL olan, sermaye şirketi ile şahıs şirketi karışımı bir 
grubu oluşturuyordu. Yeni kanun Limited Şirketleri sermaye şirketleri grubuna 
dahil etmek maksadıyla Anonim Şirketlere ait birçok hükmün Limited Şirketlere 
de uygulanması için atıflar yapmaktadır.

Bu çalışmanın gayesi geniş kapsamlı bir konu olan Limited Şirketleri açık 
bir ifade ile özetlemekten ibarettir. Konuyu açıklarken yanlarına ilgili madde 
numaralarını eklemeye özen gösterdik.

I- KURULUŞ 
a) Limited Şirketler, Anonim Şirketler gibi BİR veya BİRDEN FAZLA gerçek 

veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. Önceki 6762 sayılı kanuna göre, kuruluş 
için asgari 2 gerçek veya tüzel kişiye ihtiyaç vardı. Bundan böyle bir yenilik 
olarak BİR KİŞİLİK LİMİTED ŞİRKET  kurulabilecektir. Ancak ortak sayısı (50)
yi geçemez. ( YTTKm574 )

b) Şirketin Sermayesi
Şirketin sermayesi halen asgari 5.000 TL iken yeni kanun asgari sermaye 

tutarını 10.000 TL’ye yükseltmiştir. ( YTTKm580 ) Bakanlar Kurulu sermayenin 
en az tutarını 10 misli arttırabilir.

Şirket sözleşmesinde esas sermaye paylarının itibarı değerlerinin en az 25.00 
TL ve bunun katları olması şarttır. Şirketin durumunun iyileştirilmesi amacıyla 
bu değerin altına inilebilir. ( YTTKm583 ) Sermaye nakdi veya ayni veya her 
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ikisinin karışımı da olabilir. 
c)  Şirketin Konusu:
Şirketin konusu kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve 

konu için kurulabilir. ( YTTKm573/3 ) Ultra vires ilkesi kalkmıştır. Bunu 
Yürürlük Kanunu m.15 “Şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde 
6762 Sayılı Kanun’un 137 nci maddesine uygun olarak, şirketin hak ehliyetinin 
şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmesinde yazılı işletme konusu ile sınırlı 
olduğunu belirten hükümler bulunması hâlinde, bu hükümler Türk Ticaret 
Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yazılmamış sayılır.” şeklinde 
ortaya koymaktadır. Eski kanunun 503. maddesinin son fıkrasındaki Limited 
Şirketlerin sigortacılık yapamayacağı maddesi kaldırılmıştır. Ana sözleşmede 
şirket konusuna ait esaslı noktalar belirtilir ve tanımlanır.

d)  Kuruluş mukavelesi: 
Kuruluş mukavelesi yazılı şekilde yapılır ve kurucu imzaları noterlikçe 

onaylanır.              ( YTTKm575 ) Bu mukavelede zorunlu olarak bulunması 
gereken kayıtlar 576ncı maddede aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer.
b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme 

konusu.
c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî 

değerleri, varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları.
d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları.
e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli.
Limited Şirket mukavelesinde, kanunen emredici kurallara aykırı olmamak 

şartıyla, zorunlu kayıtların dışında uygulama ve şirketin özellikleriyle ilgili 
hükümler yer alabilir. Bunlar sözleşmeye yazılmak suretiyle bağlayıcılık vasfını 
kazanmış olurlar. Yeni kanunun 577nci maddesi bunları şöyle sıralamıştır:

a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni 
hükümlerden ayrılan düzenlemeler.

b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye 
muhatap olma, önalım, geri alım  ve alım hakları tanınması.

c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.
e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul 

kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara 
üstün oy hakkı tanıyan hükümler.

f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin 
hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme 
cezası hükümleri.

g) Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler.
h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan 

hükümler.
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ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına 
ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.

i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki 
hükümleri.

j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler.

k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde 
ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.

l) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren 
hükümler.

m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair 
hükümler.

e)  Sermayenin Ödenmesi:
Noter mukavelesi imzalanırken taahhüt edilen sermayenin nakit kısmı 

tamamen ve hemen ödenir ve banka mektubu ile ödeme ıspatlanır. ( YTTKm585 
) Kuruluş sözleşmesinde, sermaye olarak nakit taahhüdü dışında, taşınmaz 
mülkiyeti, devri veya ayni bir hakkın konulması gibi konular yer almışsa, bunlar 
resmi şekil aranmadan geçerlidir.                          ( YTTKm128/3 ) Bu konu için, 
Ticaret Sicili Müdürü tapuya resen tezkere yazıp, tescilini talep edebildiği gibi, 
şirket yetkilileri de bizzat başvuruda bulunabilirler. ( YTTKm128/6 )

f)  Ayni Sermaye 

Ayni sermaye olarak üzerlerinde sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir 
bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet 
hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dahil, malvarlığı unsurları konulabilir. 
Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş  alacaklar sermaye 
olamaz. ( YTTKm581 ) Anonim Şirketlerde de ayni sermaye 342nci maddede aynı 
doğrultuda düzenlenmiştir. 

g) Ortakların Sorumlulukları: 
Ortaklar amme borçları hariç şirket borcundan dolayı sorumlu değildirler, 

sadece taahhüt ettikleri esas sermaye payını ödemek zorundadır. ( YTTKm128 )

Ortaklar Şirket sözleşmesinde ek ödeme ve yan edim gibi taahhütler varsa 
bunları da ödemek zorundadırlar. ( YTTKm603 ) Bu husus YTTKm573/2’de şu 
şekilde açıklanmıştır; “ Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece 
taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde 
öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle 
yükümlüdürler. ”

Limited Şirket, borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla 
sorumludur.          ( YTTKm602 )

II-  ORTAK SAYISININ BİR’E DÜŞMESİ ( YTTKM574 )
YTTK’nın yürürlüğünden sonra birden fazla ortakla kurulmuş şirket 

bünyesinde böyle bir durum olduğunda olay 7 gün içinde yazı ile müdürlere 
bildirilir. Müdürler de 7. günün sonuna kadar şirketin tek ortaklı olduğunu 
tescil ve ilan eder. Tek ortağın adı, ikametgahı, vatandaşlığı da bildirilir. Şirket 
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başlangıçta BİR ORTAKLA kurulmuş olsa da aynı işlem yapılır. 

Eski 6762 Sayılı TTK’nda 504. maddede ortak sayısının BİR’e inmesi veya 
şirketin zaruri organlarından birinin mevcut olmaması durumunda, bunların 
münasip sürede ikmal edilmemesi halinde, mahkeme şirketin feshine karar 
verip gerekli ihtiyati tedbirleri alabileceği öngörülmüştü. Yeni Kanun’un 636. 
maddesinin 2nci fıkrası da aynı doğrultudadır.

III- TESCİL
Şirket sözleşmesinin 575 maddede öngörüldüğü şekilde düzenlenmesinden 

sonra, tescil için, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline başvurulur. 
Başvuru müdürlerin tümü tarafından imzalanır. Tescil için başvuruya eklenecek 
olan belgeler YTTK m 586’da sıralanmıştır:

- Noter onaylı sözleşme

- Kurucular beyanı (YTTKm349)

- Bakanlık isterse işlem denetçisi raporu (YTTKm351)

- Temsilciler ve denetçinin seçimine ait belge (YTTKm586/2-e)

Dilekçede şu kayıtlar yer alır: (YTTKm586/3)

a) Bütün ortakların adları ve soyadları veya unvanları, yerleşim yerleri, 
vatandaşlıkları.

b) Her ortağın üstlendiği esas sermaye payı ve ödediği toplam tutar.

c) İster ortak ister üçüncü kişi olsun, müdürlerin adları ve soyadları veya 
unvanları.

d) Şirketin ne suretle temsil edileceği.

Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların imzalarının noterce onaylanmasını 
izleyen 30 gün içinde, şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil 
ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan olunur. Şirket Ticaret siciline tescil ile 
tüzel kişilik kazanır. (YTTKm587) Esasen yeni kanunun 125. maddesine göre, 
bütün Ticaret Şirketleri tüzel kişiliği haizdir. 

IV- KURUCULAR BEYANI
Yeni kanuna 349. madde ile girmiş yeni bir uygulamadır.

Anonim ve Limited Şirketlere ait kuruluş mukavelesi kurucular tarafından 
noterde imzalanırken, ayrıca “kuruluş beyanı” adı altında noter huzurunda böyle 
bir beyanı da imzalamaları gerekmektedir. 

Limited Şirketlere böyle bir yükümlülük getiren madde, tescile ait 
YTTKm586/2-b’dir.  Bu madde ile Anonim Şirketlere ait 349. maddeye atıf 
yapılmaktadır.

Kuruluş beyanının içermesi gerekenler 349. maddede şöyle açıklanmıştır:

Bu beyanda, ayni sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, 
bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve devralmanın 
gerekliliğine, bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin 
ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca, şirket tarafından iktisap edilen menkul 
kıymetlerle, bunların iktisap fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların 
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son 3 yıllık, gereğinde konsolide finansal tablolarının değerlemelerine ve 
çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli taahhütler, makina 
ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, 
fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır. 
Bunun yanında kuruculara tanınan menfaatler de gerekçeleriyle beyanda yer 
alır.

Kuruluş nakdi veya ayni olsun, kurucular kuruluş beyanı vermekle 
yükümlüdür. Beyan denetimin vazgeçilmez parçasıdır. Gerçeğe uygun olmadığı 
takdirde cezai-hukuki sorumluluğu vardır. Raporu bütün kurucular birlikte 
imzalayıp verir. Vekaleten imzalanması mümkün değildir. Ancak yardım alınması 
mümkündür.

V- İŞLEM DENETÇİSİ RAPORU
YTTK’nın 351. maddesi Anonim Şirketleri kuruluşunda işlem denetçisi 

raporundan bahsetmektedir. Limited Şirketlerde ise 635. maddede, Anonim 
Şirketlerin denetçiye ve işlem denetçileriyle denetime ve özel denetime ilişkin 
hükümlerinin Limited Şirketlere de uygulanacağı atıfı yapılmaktadır. Ayrıca 
644ncü maddede de, denetçilerin ve işlem denetçilerinin sorumluluğuna ilişkin 
(YTTKm554-561) Anonim Şirket hükümlerinin Limited Şirketlere de uygulanacağı 
belirtilmektedir. 

Tescile verilecek evrak arasında 586/2-b maddesinde (Bakanlıkça istenilmesi 
halinde) klozu ile, gerektiğinde Limited Şirketler için de böyle bir rapor tanzimi 
lüzumu işaret edilmektedir. Bu rapor bir veya birkaç İşlem Denetçisi tarafından 
verilir. Bu raporda:

- Pay bedellerinin bankaya yatırıldığını ve banka mektubunun kuruluş 
belgeleri arasında bulunduğunu,

- Ayni sermaye için mahkemece atanan bilirkişilerce değerlendirme 
yapıldığını,

- Yolsuzluk bulunmadığını ve diğer kuruluş belgelerinin dosyada mevcut 
olduklarını,

- Noter onayları ve izinlerin mevcutiyetini vs. gerekçeleriyle açıklamalıdır.

VI- AMME BORÇLARINDAN SORUMLULUK 
6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun’un 35. 

maddesine göre Limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil 
edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye 
hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu kanun hükümleri 
gereğince takibe tabi tutulurlar. 

Ortağın sermaye payını devretmesi halinde devreden ve devralan devir 
öncesine ait amme alacaklarının ödenmemesinden dolayı müteselsilen sorumlu 
tutulur. 

5520 sayılı Kurumlar V. K. 17. maddesine eklenen 9ncu fıkraya göre 
Limited Şirket ortaklarının tasfiye öncesi dönemlerle ilgili doğacak amme 
alacaklarından şirkete koydukları sermaye hisseleri oranında sorumlu olurlar. 
Ancak bu fıkraya göre tasfiye memurunun sorumluluğu, tasfiye sonucu dağıtılan 
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tutarla sınırlıdır. 
VII- LİMİTED ŞİRKETİN ORGANLARI 
1- GENEL KURUL (YTTKm616)
Şirket ortakları her yıl ocak-mart ayları arasında olağan olarak toplanırlar. 

İhtiyaç halinde her zaman olağanüstü olarak toplanabilirler.
Genel kurul üyeleri, müdürler tarafından toplantıya çağrılır. Bu davet 

toplantıdan en az 15 gün önceden yapılır. Sözleşme ile bu süre uzatılabilir veya 
asgari 10 güne indirilebilir.(YTTKm617)

Toplantı daveti bazı hallerde “Azlık” hissedarları tarafından yapılabilir.
Bütün ortakların ve temsilcilerin yüzde yüzü hazır bulunmak şartıyla 

“çağrısız genel kurul” şeklinde de toplanılabilir. 
Ortaklar genel kurula asaleten katılabildikleri gibi, ortak olan veya olmayan 

bir kişiye vekalet vererek kendilerini temsil ettirebilirler. 
Ortakların toplantıda bedensel olarak katılmaları şart değildir. 
Ortaklardan birinin sözlü görüşme istemeksizin gündem maddesini 

belirterek ileri sürdüğü konuya diğer ortaklarının tümünün yazılı onayları 
alındığı takdirde, geçerli bir genel kurul kararı oluşmuş olur. (YTTKm617/4) 
Kanun’un 617/3 fıkrası bu konuda Anonim Şirketlere ait 390ncı maddeye atıf 
yapmakta ve geçerli bir karar için tüm imzaların bulunması ve karar defterine 
kaydını şart görmektedir. Kanunun gerekçesinden edindiğimiz bilgiye göre, bu 
tip kararlara yabancı öğretide “sirküler karar” denilmektedir. 

Toplantıda Komiser Bulunması
Mevcut 6762 Sayılı Kanun’a göre, ortak sayısı 20 ve fazlası olan Limited 

Şirketlerin genel kurul toplantılarına Bakanlık Temsilcisi (komiser) de 
katılmaktadır. Daha az ortaklı Limited Şirketlerde komiser genel kurul 
toplantılarına katılmaz. Yeni uygulamalar için bu konuda çıkarılacak yönetmelik 
beklenmektedir. (YTTKm407/3) Tahminimize göre, gelecek dönemde Anonim 
Şirket aile şirketlerinde ve küçük ölçekli sermaye şirketlerinde komiser 
bulunmayacak, istek halinde toplantıya katılacaktır. 

Oy Hakkı (YTTKm618)
Limited Şirkette kural olarak, her 25.00 TL’si BİR OY hakkı vermektedir. 
Örnek olarak, 10.000 TL nominal ( itibarı) sermayeli bir Limited Şirket, her 

100.00 TL’ye bir oy hakkı verdiğini esas sözleşmede belirtiyorsa, bu şirketin 
toplam oy sayısı 100 olur. Buna göre konulan her sermaye bu 100 paydan 
isabet eden payı alır. Misal olarak, bu şirkete 1.000 TL sermaye ile katılan ortak, 
1000/100=10 oy sahibi olur. 

Sözleşmede değişik ihtimaller de yer alabilir.
Fakat her ortak en az bir oy hakkına haiz olmalıdır. 
Oy Hakkından Yoksunluk (YTTKm619)
Yönetime herhangi bir şekilde katılmış olanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin 

kararlarda oy kullanamazlar. Sermaye payını şirkete devreden ortak bu işlemde 
oy kullanamaz. 
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Oylama Oranı: Tüm genel kurul kararları kural olarak toplantıda 
bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. (YTTKm620) Normal toplantı nisabı 
%51’dir. 

Kanun’da sayılan önemli kararlar için ( sermaye artırımı, merkez değişimi, 
pay devirleri, ortaklıktan çıkma veya çıkarılma, şirketin feshi vs gibi ) temsil 
edilen oyların 2/3’nin ve oy hakkı bulunan tüm sermayenin salt çoğunluğunun 
hazır bulunması halinde önemli kararları alabilirler. (YTTKm621)

Genel kurulda alınan kararların feshi veya butlanında Anonim Şirket 
hükümleri kıyasen uygulanır. (YTTKm622) – (YTTKm445 ve YTTKm447) 

2- MÜDÜRLER ( YTTKm623 )
Limited Şirketin yönetimi ve temsili şirket mukavelesine konulan hükümlerle 

tespit edilir. Buna göre; 

- Yönetim ve temsil, bir veya birden fazla ortağa veya bütün ortaklara 
bırakılabilir. Bu göreve atanan ortaklara MÜDÜR denir. Müdür veya Müdürler 
bir anlamda şirketin “Yürütme Organı”dır. (YTTKm135) Aynı yetki 3. kişilere de 
verilebilir. Bunlar da MÜDÜR sıfatını haizdir. 

- Şirket müdürü, TÜZEL KİŞİ de olabilir. Bu tüzel kişi adına, müdürlük 
görevini yerine getirmek üzere bir GERÇEK KİŞİ belirlenir.

- Müdürler, kanun ve sözleşme uyarınca Genel Kurul’a bırakılmamış tüm 
konularda karar almaya, yürütmeye ve şirketi temsile mezundurlar. (YTTKm625) 
Ancak en az bir ortağın şirketi yönetmek ve temsil etmek hakkına sahip olması 
şarttır. (YTTKm623/1) 

Birden fazla Müdür olması
- Genel Kurul, Müdürlerden birini BAŞKAN seçer. Bu kişinin ortak olması 

şart değildir.

-  Başkan olan Müdür, Genel Kurulu toplantıya çağırıp toplantının idaresiyle 
görevli olup, aksine karar yoksa tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya yetkilidir.

-  Şirkette tek müdür varsa, aynı yetkilere sahiptir. (YTTKm624) Birden 
fazla müdür varsa, bir kurul olarak kararları çoğunlukla alırlar. Eşitlik halinde 
Başkanın oyu ÜSTÜN OY sayılır. 

-  Temsil yetkisinin kapsamı ve sınırı hakkında Anonim Şirketle ilgili hükümlere 
atıf yapılmaktadır. (YTTK m 629/1) Müdürlerin görevlerine ait müddetle ilgili 
hiçbir sınırlama yoktur. Süreli veya süresiz olarak da seçilebilirler. 

Müdürlerin Yerleşim Yerleri ve Uyrukları
628. maddeye göre, şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin 

Türkiye’de bulunması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması 
şarttır. 

Bu maddeye aykırı hareket halinde Ticaret Sicili Müdürü, durumun 
düzeltilmesi için uygun süre verir. Aksi halde Ticaret Sicili Müdürü şirketin 
FESHİNİ dava eder.(TTKm628/2)

Bu hükmün gayesi; şirketi, yurtdışından idare edilen bir şirket konumundan 
çıkarmak ve ikametgahı Türkiye’de bulunan sorumlu Müdürle yasal çerçevede 
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kolaylıkla muhatap olabilmektedir. Benzer hüküm, 359. maddede Anonim Şirket 
Yönetim Kurulu üyeleri için mevcuttur. Maddeye göre, temsile yetkili en az bir 
üyenin yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması ve T.C. vatandaşı olması şarttır. 
Ancak Limited Şirketlerde TC. vatandaşlığı şartı yoktur.

Tek Ortaklı Limited Şirketlerde Temsil
Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek ortak tarafından temsil edilsin 

veya edilmesin, bu ortakla şirket tüzel kişiliği arasında yapılan sözleşmenin 
geçerli olması YAZILI şekilde yapılmasına bağlıdır. (YTTKm629/2 – 371/6)

Tek ortaklı Limited Şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine  
sahiptir. Tek ortağın genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik 
kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır. (YTTKm616/3)

Müdürlerin Görevden Alınması (YTTKm630)
Genel Kurul, müdürleri görevden alabilir. Ayrıca müdürlerin yönetim hakları 

ile temsil yetkilerini sınırlamak hakkına haizdir.
Haklı sebepler varsa, her ortak mahkemeden aynı isteklerde bulunabilir. 

Yöneticinin görevden alınmasında haksızlık varsa, yönetici tazminat 
isteyebilecektir.

Ticari Mümessil ve Ticari Vekiller 
Genel Kurul şirket işlerinin süratle görülebilmesi için, Ticari Mümessiller 

ve Ticari Vekiller atayabilir. Sözleşmede bu konuda değişik kurallar da mevcut 
olabilir. (YTTK m 631) Şirket müdürlerinin de bazı durumlarda bu kişileri 
görevden uzaklaştırma yetkileri vardır. 

3- DENETLEME  ( YTTKm635 )
635. madde, Anonim Şirketlerin Denetçi, işlem denetçisi ve özel denetçiye 

ilişkin hükümlerin Limited Şirket hakkında da uygulanacağı açıklamasını 
yapmaktadır. 

Limited Şirkette denetçilerin seçimi işlemi, genel kurulun devredilemez 
yetkilerine dahildir. (YTTKm616 ve 616/1-c)

Ayrıca Limited Şirketlere ait belgeler, tescil için ticaret siciline tevdi edilirken 
586/2-b fıkrasında İşlem Denetçisi raporunun eklenmesinden bahsetmektedir. 
586/2-c fıkrasında denetçinin seçimini gösterir belgenin de tescil için başvuru 
evrakları arasında bulunması gerektiği belirtilmektedir. 

Yeni kanunun 642/2 fıkrasında ayrılma akçesinin hesaplanmasında işlem 
denetçisi raporuna atıf yapılmaktadır.

644. madde, denetçilerin ve işlem denetçilerinin sorumluluğuna ilişkin 554-
561. maddelerin Anonim Şirketler gibi Limited Şirketlere de uygulanacağını 
hükme bağlamıştır. Görülüyor ki, DENETÇİ, Limited Şirketlerde de vazgeçilmez 
bir ORGAN durumundadır.

Denetçilerin Görevleri
- Şirketin finansal tablolarını Uluslararası denetim standartlarına uyumlu 

Türkiye Denetim Standartlarına göre denetlemek (YTTKm397)   
- Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu denetlemek

190 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



- Şirketin devamlılığında bir risk varsa, denetçinin uygun görmesi halinde, 
“Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetimi Komitesi”nin kurulması için 
Yönetim Kuruluna yazılı istekte bulunmak (YTTKm378)

- Şirket kuruluşunda, sermaye artırımı veya indiriminde (YTTKm470-473/2) 
işlem denetçisi raporuna ihtiyaç vardır. Bu raporda yapılan işlemin ve 
sunulan belgelerin kanuna uyup uymadığı hakkında denetçiler görüş bildirir.
(YTTKm458)

Denetim Raporu Örneği (YTTKm402)
Yeni Kanun’un 402/4 ve devamı maddesinde Denetim raporunda yer alacak 

bilgiler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

“…  a) Defter tutma düzeninin, finansal tabloların ve topluluk finansal 
tablolarının, kanun ile esas sözleşmenin finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine 
uygun olup olmadığı,

b) Yönetim kurulunun denetçi tarafından denetim kapsamında istenen 
açıklamaları yapıp yapmadığı ve belgeleri verip vermediği,

açıkça ifade edilir.

(5) Ayrıca, finansal tablolar ile bunların dayanağı olan defterlerin;

a) Öngörülen hesap planına uygun tutulup tutulmadığı,

b) Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde, şirketin malvarlığı, finansal 
ve kârlılık durumunun resmini gerçeğe uygun olarak ve dürüst bir şekilde 
yansıtıp yansıtmadığı,

belirtilir.

(6) Denetim çerçevesinde, 398 inci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca bir 
değerlendirme yapılmışsa, bunun sonucu ayrı bir raporda gösterilir.

(7) Denetçi, raporunu imzalar ve yönetim kuruluna sunar.”

Özel Denetim İsteme Hakkı (YTTKm438)
Yeni kanunun 438nci maddesinde şu şekilde açıklanmıştır:

“ (1) Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli 
olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, 
belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını,  gündemde yer 
almasa bile genel kuruldan isteyebilir.

 (2) Genel kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün 
içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir 
özel denetçi atanmasını isteyebilir.”

Anonim  Şirketlerin  Denetçi - İşlem  denetçisi  ve  Özel  denetçiye  
ait  hükümlerinin, 635. maddede yer aldığı üzere, Limited  Şirketlere de 
uygulanacağını unutmamak gerekir. 

VIII- LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİ (YTTKm636)
1) 1) Genel Kurul kararı ile,

2) İflasın açılması ile,

3) Şirket sözleşmesinde yazılı sona erme sebeplerinden birinin 

191Yeni TTK’ya Göre Ltd. Şirketler • Av. Yuda REYNA / Av. Süzet ANJEL



gerçekleşmesiyle,

4) Kanunen öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle 
sona erer.

2) Şirketin Fesh Edilmesiyle
1) Uzun süreden beri kanunen gerekli organlardan biri ( müdür, denetçi gibi 

) seçilemiyorsa,     

2) Genel kurul toplanamıyorsa, ortaklar ve/veya alacaklılar şirketin feshini 
dava edebilir. 

3) Ticaret mahkemesi eksiklerin düzeltilmesi için süre verir. Bu sürede 
düzeltilmezse şirketin feshine karar verir. 

4) Haklı sebepler varsa, her ortak mahkemede fesih davası açabilir. Mahkeme, 
fesih yerine davacı ortağa hissesinin gerçek değerini ödeyerek davacının şirketten 
çıkarılmasına veya duruma uygun düşen başka bir çözüm kararı verebilir. 

3) Sona eren şirket tasfiye haline girer, ünvanına “Tasfiye Halinde” ibaresi 
eklenerek tescil ve ilan edilir. 

4) İflas sebebiyle sona ermede tasfiyeyi, İİK hükümlerine göre “iflas idaresi” 
yapar.(YTTKm534)

5) Şirketin İlgililer ve Kamu Adına Fesih Davası ( YTTKm353 – 644/b )
Şirketin kuruluşunda kanuna aykırı hareket etmek suretiyle, alacaklıların, 

pay sahiplerinin veya kamunun MENFAATLERİ önemli şekilde tehlikeye 
düşürülmüş veya ihlal edilmiş ise, yönetim kurulunun, Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay sahibinin istemi üzerine şirketin 
merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi şirketin feshine karar 
verir. Eksiklikler giderilebiliyorsa, düzeltilmesi için süre de verebilir. 

IX- TTK’NIN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDAKİ KANUN
Kanun No  : 6103

Yayım Tarihi  : 14.02.2011

Yürürlük Tarihi : 01.07.2012

ŞİRKET SÖZLEŞMELERİNİN YENİ TTK’YA UYUMLU HALE 
GETİRİLMESİ 

1) Esas Sözleşmelerin (A.Ş.) ve Şirket Sözleşmesi’nin (Ltd.) Uyumlu Hale 
Getirilmesi ( 6103 sayılı Kanun madde 22 )

YTTK’nın yürürlüğüne ait 6103 Sayılı Kanun’un 22. maddesine göre, 
sözleşmeler, bu kanunun yayımı tarihinden (14.02.2011) itibaren 18 ay içinde Türk 
Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirilir. Bu süre içinde gerekli değişikliklerin 
yapılmaması hâlinde, değiştirilmeyen sözleşmelerdeki düzenlemeler yerine, Yeni 
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır. Bu durumda14.08.2012 
tarihine kadar uyarlama yapılmış olmalıdır. İşbu süre ancak 1 yıl uzatılabilir.

Esas sözleşme ve Limited Şirket sözleşmesini uyumlu hâle getirmek için 
yapılacak genel kurulların toplantı nisabı için bu Kanun’un 20. maddesinin 
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ikinci fıkrası uygulanır ve toplantı nisabı aranmaz.

2) Sözleşmedeki Toplantı ve Karar Nisapları ( 6103 sayılı Kanun madde 26 )

- Bir Anonim Şirketin esas sözleşmesinde veya bir Limited Şirketin şirket 
sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisabı için, madde numarası 
belirterek veya belirtmeksizin “6762 Sayılı Kanun hükümlerinin uygulanır” 
ibaresi varsa, bu kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren (01.07.2012’den 
itibaren) 6 ay içinde sözleşmelerini değiştirerek, yeni kanuna uygun düzenleme 
yaparlar. Bu 6 ay içinde yapılan genel kurullarda 6762 Sayılı Kanun istisnaen 
uygulanır.

- 6 ay geçmesine rağmen toplantı ve karar nisaplarını değiştirmeyen Anonim 
Şirket ve Limited Şirketler hakkında yeni kanunun genel kurul toplantı ve karar 
nisap hükümleri uygulanır. (Yürürlük K.m23/1)

3) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlerin Seçimi (6103 Sayılı Kanun 
madde 25)

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarih olan 01.07.2012’de 
görevde bulunan Anonim Şirket yönetim kurulu üyeleri ve Limited Şirket 
müdürleri, 6762 S. Kanuna göre seçilmiş oldukları sürelerin sonuna kadar 
görevlerine devam ederler. Görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin 
başka bir sebeple boşalması hali hariçtir. 

Ancak Anonim Şirketlerde, tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan 
gerçek kişinin, Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ( 
01.07.2012 ) 3 ay içinde istifa etmesi ve onun yerine tüzel kişi ya da başkasının 
seçilmesi gerekir. 

Limited Şirketlerde tüm ortaklar hep birlikte müdür sıfatıyla şirketi idare ve 
temsil ediyorlarsa, aynı 3 ay içinde Türk Ticaret Kanununun 623üncü maddesi 
hükmü gereği yerine getirilir. 

Bu durumda en az 1 ortağın yönetim ve temsil hakkına sahip olması gerekir.
(YTTKm623/1) Müdürlerden biri tüzel kişi ise bu tüzel kişiyi bir gerçek kişi 
belirler. (YTTKm623/2)

4) Sermayenin Yeni Kanuna Göre Uyum Sağlaması (6103 Sayılı Kanun 
madde 20)

Anonim ve Limited Şirketler, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yayımı tarihinden 
itibaren 3 yıl içinde (14.02.2014 tarihine kadar ) sermayelerini, kanuni tutara 
yükseltmezlerse, süre sonunda infisah etmiş sayılırlar. 

Sermayenin kanuni tutara yükseltilmesi için yapılacak genel kurullarda 
toplantı nisabı aranmaz, kararlar toplantıda mevcut oyların çoğunluğu ile 
alınır. 

Bu süre en fazla 2 defa birer yıl olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca 
uzatılabilir. 
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X- 6102 SAYILI  YTTK’NIN  YÜRÜRLÜK  TARİHLERİ
1534. maddeye göre, bu kanun prensip olarak 01.07.2012 tarihinde 

yürürlüğe girecektir. İstisnaları aşağıdadır;

- Geçici m2 ve m3e göre, denetim standartlarıyla ilgili Kamu Tüzel Kişiliği 
kuruluncaya kadar TÜRMOB görevli olup, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelik 
beklenmektedir. Bu yönetmelik neşredilinceye kadar, denetçiler Ticaret Bakanlığı 
tarafından denetlenir. Bu iki madde 6102 Sayılı Kanun’un yayım tarihi olan 
14.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

- 1524. madde, internet sitesi ve yapılacak yayınlarla ilgili geniş bilgi ve 
kurallar ihtiva etmekte olup, internet sitesinde yer alacak bilgilerin metin haline 
getirilerek tarih ve saati gösterilerek, noterce onaylı bir deftere sıra numarası 
adı altında yazılacağı veya yapıştırılacağından bahsetmektedir. Yürürlük tarihi 
ana kanunun yürürlük tarihinden 1 yıl sonra olup, 01.07.2013 tarihindedir.                                                                                                                                   

- 1534. maddenin 2. fıkrasına göre, bu kanunun Türkiye Muhasebe 
Standartları ile ilgili hükümlerinin yürürlüklerine aşağıdaki hükümler uygulanır. 
(YTTKm1534/2) Bu Kanun;

a) 1523. maddenin birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan büyük ölçekli 
sermaye şirketleri ile bunların konsolidasyon kapsamına giren bağlı şirketleri, 
iştirakleri ve şirketler toplulukları,

b) Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, ihraç ettikleri sermaye piyasası araçları 
borsada veya teşkilatlanmış diğer bir piyasada işlem gören şirketler, aracı 
kurumlar, portföy yönetim şirketleri ve konsolidasyon kapsamına alınan diğer 
işletmeler,

c) Bankacılık Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlanan bankalar ile bağlı 
ortaklıkları,

d) 03.06.2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununda tanımlanan 
sigorta ve reasürans şirketleri,

e) 28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım 
Sistemi Kanunu’nda tanımlanan emeklilik şirketleri, bakımından 01.01.2013 
tarihinde yürürlüğe girer.

- 1534. maddenin 3. fıkrasına göre, Küçük ve orta ölçekli sermaye şirketleri 
ile bu maddenin ikinci fıkrasında sayılanlar dışında kalan her ölçüdeki gerçek ve 
tüzel kişi tacirler için yayımlanan ve yayımlanacak olan özel Türkiye Muhasebe 
Standartları 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girer.

- 1534. maddenin 4. fıkrasına göre, bu kanunun Anonim Şirketlerin 
denetlenmesine ilişkin 397 ilâ 406 ncı maddeleri 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe 
girer.

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER VE YENİLİKLER
1- Tek kişilik Limited Şirket kurulabilmesi mümkündür. Bu tek ortak, genel 

kurulun tüm yetkilerine sahiptir. (YTTKm616/3)

2- Ortaklar sermayenin tamamı şartsız taahhüt edip nakit kısmını hemen ve 
tamamen ödemek zorundadır.  (YTTKm585)
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3- Anonim şirketin denetçiye ve işlem denetçileriyle denetime ve özel 
denetime ilişkin hükümleri Limited Şirkete de uygulanır. (YTTKm635- 397 vd.)

4- Ortaklar, sermaye ile kanuni yedek akçelerin toplamı şirketin zararını 
karşılamıyorsa, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ve yan edim ile 
de yükümlü tutulabilirler. (sözleşmede yazılı ise) (YTTKm603) Ortaklar, şirket 
sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine 
getirmek zorundadır. (YTTKm603/4)

Yan edim: Şirketin işletme konusunun gerçekleşmesine hizmet edebilecek 
hususlardır. (YTTKm606) Bunlara ait teferruat ana sözleşmede gösterilir. 

5-  Başlangıçta sözleşmede yer almayan ek ödeme ve yan edim gibi 
hususlar, daha sonra sözleşmenin oy birliğiyle değişmesi halinde, eklenebilir. 
(YTTKm607)

6- Şirket, ortağın şirketten ayrılmasının tescil edildiği tarihten itibaren iki 
yıl içinde iflas etmiş ise bu eski ortaktan da ek ödeme yükümlülüğünü yerine 
getirmesi istenir.(YTTKm604/1)

7- Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir. Ortaklar, 
haklı sebepler varsa, çıkma kararı verilmesi için dava açabilir. (YTTKm638) 
Sözleşmede yazılı ise, bir ortak genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabilir. 
(YTTKm640)

8- Ortaklardan biri çıkma isteğinde bulunursa, diğer ortaklardan her biri, 
çıkmaya katılabilir. (YTTKm639) 

9- Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, ayrılma akçesi alma hakkı vardır. 
Ayrılma akçesi, ayrılan ortağın esas sermaye payının gerçek değerine uygun 
olmalıdır. (TTKm641)

10- Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler                   
(sözleşmede yer aldığı taktirde bağlayıcıdır) (YTTKm577/1-h)

11- Şirketin yönetimi ortağa, tüm ortaklara veya 3ncü bir kişiye bırakılabilir.                     
(YTTKm623) Bu konu bir iç yönerge ile düzenlenir.

12- Şirket sözleşmesinde kurucular, bazı pay sahipleri ve alacaklılar lehine 
intifa senetlerinin çıkarılması öngörülebilir. (YTTKm600/3-502-584)

13- Tescil evrakları arasında kurucular beyanı ile işlem denetçisi raporu 
bulunmalıdır. (YTTKm586/2-b)

14- Ayrıca, yerleşim yerleri de gösterilerek şirketi temsile yetkili kişileri 
ve denetçinin seçimini gösterir belge de tescil başvurusuna eklenir. 
(YTTKm586/2-e)

15- Esas sermaye pay senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak 
düzenlenir. (YTTKm593/2)

16- Bir hissenin birden çok maliki varsa, paydaşlar, esas sermaye 
payından doğan haklarını, ancak atayacakları ortak bir temsilci aracılığı ile 
kullanabilirler.

17- İştirak taahhüdünden doğan borç hariç, pay sahipleri şirkete 
borçlanamaz. (YTTKm644/1-b) Aykırı davrananlar üçyüz günden az olmamak 
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üzere adli para cezasıyla cezalandırılırlar. (YTTKm562/5-c) (Tatbikat Kanunu 
m24)

18- En az BİR müdürün ikametgahı Türkiye’de olmalı ve şirketi tek başına 
temsile yetkili olmalıdır. T.C uyruklu olma şartı aranmaz. (YTTKm359/3)

19- Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul 
kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara 
üstün oy hakkı tanınabilir.(sözleşmede yazılı olmalıdır.)

20- İnternet sitesi kurulması zorunludur. (YTTKm1524/1) 
YTTKm562/12 - Bu Kanun’un 1524. maddesinde öngörülen internet sitesini 

bu Kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içinde oluşturmayan veya 
internet sitesi mevcut ise aynı süre içinde internet sitesinin bir bölümünü 
bilgi toplumu hizmetlerine özgülemeyen anonim şirket yönetim kurulu üyeleri, 
Limited Şirket müdürleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette 
yönetici olan komandite ortaklar altı aya kadar hapis ve yüz günden üçyüz güne 
kadar adli para cezasıyla ve aynı madde uyarınca internet sitesine konulması 
gereken içeriği usulüne uygun bir şekilde koymayan bu bentte sayılan failler üç 
aya kadar hapis ve yüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılırlar.

21- Yönetim Kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, 
şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası 
hesabına yapamaz.

22- Şirketin kurulmasında emeği geçen kuruculara ve diğer şahıslara, 
sözleşmede yazılı olmak şartıyla, bazı menfaatler tanınabilir. (YTTKm348)

23- Esas sermaye paylarının DEVRİ noterde yapılır ve sözleşmede aksine 
bir hüküm yoksa, ortaklar Genel Kurulu’nun onayı ile gerçekleşir. (YTTK m 
595) Şirket paylarının gerçek değerini ödemeye talip ise, devri reddedebilir. 
(YTTKm493/1)

24- Payların miras yolu ile veya eşler arasındaki mal rejimi veya icra 
yoluyla geçmesi durumunda genel kurulun onayına gerek yoktur.(YTTKm596)

25- Esas sermaye paylarının devri, Ticaret Sicilinde tescil ettirilir. 
(YTTKm598)

26- Esas sermaye payları üzerinde Rehin Hakkı ve intifa hakkı kurulabilir.                        
(YTTKm600)

27- Anonim ve Limited Şirketler, 14.02.2011 tarihinden itibaren 3 yıl içinde 
sermayelerini kanuni tutarlara yükseltmek zorundadır. (Anonim Şirketler için 
50.000 TL, Limited Şirketler için 10.000 TL) Aksi halde bu 3ncü yılın sonunda 
14.02.2014 tarihinde infisah etmiş sayılacaklardır.

28- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bu Kanunun ticaret şirketlerine 
ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkilidir. 
Ticaret Sicili Müdürlükleri ve şirketler bu tebliğlere uyarlar. Ticaret 
şirketlerinin işlemleri,  ilkeleri ve usulü bir tüzük ile belirlenerek Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir. (YTTKm210/1)

29- Elektronik ortamda Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu toplantıları 
yapılabilir. Toplantılarda bir kısım üyeler fiziken mevcut iken, bazı üyeler 
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de elektronik ortamda toplantıya katılarak toplantıyı gerçekleştirebilirler. 
(YTTKm1527) Bu durum, ancak sözleşmede mevcutsa uygulanabilir. 

30- Önemli hatırlatma: Yürürlük Kanunu’nun 41nci maddesinin 2nci 
fıkrası, İİK’nun mühim maddelerine değişiklikler getirmiştir. (Örneğin, İİKm23- 
ipotek, taşınır rehni, İİKm26- taşınmazın tahliyesi ve teslimi, İİKm28- taşınmaz 
davalarının tapuya bildirilmesi, İİKm31- irtifak hakkının kaldırılması, İİKm136 
taşınmaz malların satışı vs.)
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6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE 
TİCARİ DEFTERLERİN 

İBRAZI VE DELİL OLMA NİTELİKLERİ

Av. Ünal SOMUNCUOĞLU[1]

-Her tacir ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle mal 
varlığı durumunu Türkiye Muhasebe Standartlarına ve 6102  Sayılı Yasa’ya göre 
açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorundadır. (T.T.K.Md.64)

-Tutulması gereken ticari defterlerin bir kısmı bu yasada ismen belirlenmiştir. 
Bunlar da, YEVMİYE, DEFTERİ KEBİR, ENVANTER DEFTERİ gibi muhasebeyle 
ilgili defterler ile, PAY DEFTERİ, YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ, GENEL 
KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ gibi işletmenin muhasebesiyle 
ilgili olmayan defterlerdir. Ancak bu defterler dahi ticari defterdir ve tutulmaları 
mecburidir. Bu yasada ismen belirlenmiş olmayıp ta tutulması mecburi olan 
diğer defterler, TÜRKİYE MUHASEBE STANTARTLARI KURULU tarafından 
bir tebliğle belirlenecek olan defterlerdir. Eski ticaret yasasında, İŞLETMENİN 
MAHİYET VE ÖNEMİNİN GEREKTİRDİĞİ DEFTERLER olarak nitelendirilen 
ve son derece belirsiz bir mahiyet arz eden bir kavram vardı ve bu kavram 
uygulamada karışık ve muğlak bir durum yaratırdı. Çünkü, işletmenin mahiyet 
ve öneminin gerektirdiği defterlerin hangileri olacağını tayin edebilecek bir 
merci yoktu ve tacir bu gibi defterleri kendisi tayin etmek zorunda idi. Lakin 
bu bizzat tayin keyfiyetinin doğru olup, olmadığını onaylayacak bir merci 
bulunmadığı için, tacirin kendiliğinden tutulmasına karar verdiği BELİRSİZ 
ZORUNLU DEFTERLERİN doğru defterler olduğundan emin olmak mümkün 
değildi. Biz, o tarihlerde çözüm olarak, İstanbul Baro Dergisi’nde yayınlanan bir 
makalemizde açıkladığımız bir yönteme başvurulabileceğini ve defterlerin ticaret 
mahkemelerince talep üzerine tayin edilecek bilirkişiler marifetiyle tayin ve 
tesbit edilebileceğini ve böylece defterlerin uygun defterler olduğunun hükmen 
sağlanabileceğini belirtmiştik. (Bkz.Belirsiz zorunlu defterler ve uygulamadaki 
bazı sorunlar-orijinal metin kazancı elektronik hukuk yayınları web sitesinde 
bulunabilir) Ne var ki, bir tarihte bir ticaret mahkemesine bu konuda yaptığımız bir 
başvuruyu, bu mahkeme, görevine girmediği gerekçesi ile maalesef reddetmişti. 
Yine eski ticaret yasasının mer’i bulunduğu dönemde, İHTİYARİ DEFTERLER 
olarak isimlendirilen ve tacirin kendi arzusu ile tuttuğu bir defter kategorisi 
vardı. Örneğin MUFAVİN DEFTERLER  bu kategoriye girerdi. Bu yasada aynı 
defterlerin tutulabileceğine dair bir hüküm bulunmamakla beraber, aksine bir 
hüküm de bulunmadığı cihetle, tutulmalarının caiz bulunmadığını ileri sürmek 
mümkün değildir.
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A) Ticari defterlerin delil olma niteliği
-Ticari defterlerin delil olması kural olarak TACİRLER arasında söz 

konusudur. Ancak, ihtilafın taraflarından biri tacir olmasa dahi, diğer tarafın 
ticari defterlerine dayanmak istediğini açıkladığında, hasmının defterleri yine 
delil olarak kabul edilmelidir. Ticari defterlerin, ticari defterlerde delil olarak 
kabul edilmesine ilişkin hükümler, evvelemirde 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri 
Yasasında yer almaktadır. Anılan yasanın 222/2. maddesine göre, ticari 
defterlerin ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için

a) Bu defterlerin kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş 
olması gerekir. Defterlerin usulüne uygun olarak tutulması gereğine ilişkin 
hükümler T.T.K.da yer almaktadır. Buna göre,

b) Ticari defterler, tacirin ticari işlemleriyle mal varlığı durumunu Türkiye 
muhasebe standartlarına ve başta ttk md.88 olmak üzere bu kanuna göre açıkça 
görülebilir şekilde ortaya koymalıdır. Defterler, 3. kişi uzmanlara makul bir 
süre içinde yapacakları incelemede , işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu 
hakkında fikir verecek şekilde tutulmalı ve işletme faaliyetlerinin oluşumu ve 
gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir. (ttk md.64/1)

c) Ticari defterlerin açılış ve kapanış onayları noter tarafından yapılmalıdır. 
Ancak, şirketin kuruluşunda defterler ticaret sicil memurluğu tarafından da 
açılış için tasdik edilebilir. Açılış ve kapanış onayları, sadece muhasebe ile ilgili 
ticari defterler için değil, kanımızca, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri 
ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri gibi işletmenin muhasebesi ile ilgili 
olmayan ticari defterler için de söz konusudur. Yasa onay konusunda muhasebeyi 
ilgilendiren veya ilgilendirmeyen defterler gibi bir ayırım yapmamış ve daha açık 
bir deyişle, muhasebeyi ilgilendirmeyen defterlere de TİCARİ DEFTER niteliği 
vermemiştir. Binaenaleyh, onay konusunda, genel olarak TİCARİ DEFTERLER 
deyimini kullandığı için, muhasebeyi ilgilendirmeyen ticari defterlerin de açılış 
ve kapanış onaylarının bulunması yasal bir zorunluluk olarak görülmüştür. 
Ticaret mahkemeleri uygulamalarında, defter incelemeleri yapılırken hemen 
daima bilirkişiler sadece muhasebeyi ilgilendiren defterleri incelerler ve onların 
dışındaki defterlerin açılış ve kapanış onaylarını araştırmazlar. Oysa, kanımızca 
artık muhasebe dışındaki defterlerin de açılış ve kapanış onaylarının tesbiti 
zorunluluğu doğmuş bulunmaktadır. Ayrıca, örneğin pay defteri şirketin sermaye 
hareketlerinin takibi için önemlidir ve yönetim kurulu karar defteri, sözleşmeler 
ve diğer ticari işlemlerin uygulamaya sokulmasına ilişkin kararları veya şirketin 
mal varlığı edinmesi veya elden çıkarması gibi kararları içerir ve içermelidir, 
genel kurul toplantı ve müzakere defteri ise, asıl işlevinin yanı sıra yönetim 
kurulunun yetkisi dışında kalan işlemlerle ilgili kararları içerir veya içermelidir. 
Binaenaleyh, muhasebe defterlerinin yanı sıra, diğer ticari defterlerin de açılış ve 
kapanış onaylarının incelenmesi ve bunlardan birinin dahi eksik olması halinde, 
keyfiyetin bilirkişi raporuna derci ve onayların eksik bulunduğu açıklanmalıdır. 
(ttk.md.64/3-4) Eski yasada, defterikebirin kapanış tasdikinin bulunması 
gerekmezken, yeni ticaret yasasında bu muafiyet ortadan kalkmış ve bu defterin 
dahi kapanış tasdikinin bulunması şartı getirilmiştir.

c) Yine ticari defterlerin delil niteliği taşıyabilmesi için, tüm defter 
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kayıtlarının yekdiğerini teyit etmesi şarttır. Tüm bu saydığımız şartlar birlikte 
mevcut olmadığı ahvalde ticari defterlerin delil olma niteliğinden söz etmek 
mümkün değildir. (HUMK md.222/2)

B) Ticari defterlerin sahibi lehine ve aleyhine delil olması

a) Yukarıda belirttiğimiz şartlara uygun olarak tutulan ve dolayısıyla delil 
olma niteliği tesbit edilen defter kayıtlarının sahibi ve halefleri lehine delil olarak 
kabul edilmesi için,

aa) Diğer tarafın, aynı şartlara uygun olarak tutulmuş ticari defterlerindeki 
kayıtların, bunlara aykırı olmaması, yani, bir tarafın defterleri ile diğer tarafın 
defterlerinin birbirine uygun kayıtlar taşıması

bb) veya ihtilaf konusu hususta hiçbir kayıt taşımaması

cc) yahut, defter kayıtlarının aksi, senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmış 
olması gerekir. Bu şartlara uygun olarak tutulan defterlerdeki sahibi lehine ve 
aleyhine olan kayıtlar birbirinden ayrılamaz. (HUMK.mad.222/3)

dd) Açılış ve kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini 
doğrulamayan ticari defter kayıtları, sadece SAHİBİ ALEYHİNE DELİL OLUR. 
(HUMK md.222/4) Ancak burada önemli bir noktaya parmak basmakta yarar 
görüyoruz. Bir ihtilafta, şayet taraflardan biri, diğer tarafın ticari defterine 
dayandığını beyan eder ve bu beyanında, söz konusu defterlerin delil olabilme 
unsurlarının mevcut olması şartını ileri sürmemişse, artık defterlerin bu 
şartları haiz olup, olmadığı araştırılmamalıdır. Çünkü diğer taraf hem bu şartın 
mevcudiyetini aramamış ve hem de, bu delile dayanmakla, karşı tarafın defterleri 
artık karşı tarafın değil, kendi delili haline gelmiştir. Böyle bir halde, defter 
kayıtları, buna istinad edenin değil de, defter sahibinin iddialarını teyid ediyorsa, 
o iddiaların doğruluğunun kabul edilmesi gerekir kanaatindeyiz. Hiç şüphesiz, 
karşı tarafın defterlerine istinad eden tarafın başkaca delile dayanmadığını da 
açıklamış olması gerekir.

- Ticari defterlerin Türkçe tutulması şartı getirilmiş olmakla beraber, (TTK.
md.65) para biriminin türk parası olup, olmadığı hususunda bu maddede bir 
açıklık yoktur. Lakin finansal tabloların türk parası ile düzenleneceği (TTK.
md.70) yasada ifade edildiğine göre, defter kayıtlarının da türk para birimi 
üzerinden düzenleneceği kabul edilebilir. Ne var ki, uygulamada, yıllar evvel 
karşılaştığımız bazı sorunlar zuhur etmiştir. Bir işletmenin akdettiği hizmet 
anlaşmasında, hizmet bedelinin amerikan doları olarak ödeneceği şart edilmiş 
ve fakat yasal zorunluluk nedeniyle, hizmet bedeli defterlere türk lirası olarak 
geçirilmiştir. Uzun bir süre sonra türk parasının değer kaybetmesi ve amerikan 
dolarının olağanüstü değer kazanması nedeniyle, defterlerde gözüken rakam, 
dolar bazındaki hizmet bedelinin onda biri kadar bir değere inmiştir. Çıkan 
ihtilafta hayli zorlandığımızı hatırlarım. Bu itibarla, yabancı para birimi 
üzerinde akdedilen sözleşmelerle ilgili olarak, defter kayıtlarında, türk lirasının 
yanında ve parantez içerisinde yabancı para biriminin de yazılması bu konuda 
çözüm olabilir. Esasen 2/3 sayılı vergi usul yasanının 215. maddesi, böyle bir 
uygulamaya cevaz vermektedir.
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c) Ticari defterlerin ibrazı
- Ticari defterlerin ibrazına ilişkin hükümler, TTK.da ve HMK’da yer 

almaktadır. Türk ticaret kanunun 83. maddesine göre, ticari uyuşmazlıklarda 
mahkeme, yabancı gerçek veya tüzel kişi bile olsalar, tarafların ticari defterlerinin 
ibrazına re’sen veya taraflardan birinin istemi üzerine karar verilebilir…. Hukuk 
usulü muhakemeleri kanununun, yargılamayı gerektiren davalarda hazırlık 
işlemlerine ilişkin hükümleriyle senetlerin ibrazı zorunluluğuna dair olan 
hükümleri ticari işlerde de uygulanır.

- Kural olarak, ticari defterler gibi devamlı kullanılan belgelerin sadece ilgili 
kısımlarının onaylı örneklerinin mahkemeye ibrazı yeterlidir. (HMK md.219/2) 
Ancak, mal varlığı hukukuna ilişkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklığına ve 
şirket tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda, mahkeme, ticari defterlerin defterlerin 
teslimine ve bütün içeriklerin incelenmesine karar verilebilir. (TTK md.85)

- Keza mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına 
kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilir. (HUMK 
md222/1)

- Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari 
defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir, ancak karşı taraf defterlerini 
ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılır. (HUMK 
md222/5) Eski yasada, hasmın ticari defterlerini ibrazdan kaçınmış olması 
halinde, bu defterlere delil olarak dayanan tarafa mahkemece, iddiasının 
doğruluğu hakkında yemin teklif edilir. Yeni ticaret yasasında yemin mecburiyeti 
ortadan kaldırılmış ve iddianın doğruluğu ibrazdan kaçınma nedeniyle 
doğrudan kabul edilmiştir. Keza, mahkemece defter mündericatı sahibi lehine 
hükme medar görüldüğünde, defter sahibine yöneltilen tamamlayıcı yemin de 
yürürlükten kalkmıştır.

Uygulamada genellikle, muhasebe ile ilgili ticari defterlerin içeriği 
incelenmekte ve başkaca belgeler incelemeye tabu tutulmaktadır. Kanımca bu 
eksik bir uygulamadır. Mahkeme, ticari defterlerin yanı sıra, defter kayıtlarına 
mesnet teşkil eden belgelerin de ibrazına karar vermeli ve bu belgeler de inceleme 
kapsamına girmelidir. Çünkü, özellikle yevmiye defterinde bulunması gerekli 
bilgilerden bir tanesi de o kaydın dayandığı belgenin nevi ve varsa tarih ve 
numarasıdır. Binaenaleyh, bu belgeler incelenmezse, o kaydın gerçek bir belgeye 
dayanıp, dayanmadığını tesbit etmek mümkün değildir. Keza, özellikle yeni ticaret 
yasasının yürürlüğüne girmesiyle gündeme gelen, envanterler, açılış bilançoları, 
ara bilançolar, finansal tabloları ile, yıllık faaliyet raporları ve bu belgelerin 
anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon 
belgelerinin de inceleme kapsamına alınması gerekir. Bu saydığımız belgelerin 
ibraz edilmemesi halinde salt ticari defterlerin ibraz edilmiş olması, gerçek bir 
ibrazın gerçekleştiğini göstermez ve dolayısıyla bu belgelerin eksikliği halinde, 
defter sahibinin defterleri lehine delil teşkil edemez. Bu itibarla mahkemelerin, 
İBRAZ KAPSAMI hakkında açık bir inceleme kararı vermesi gerekir. Bu arada 
şu hususu da belirtmekte yarar görüyoruz, yine uygulamada, bazı mahkemeler, 
dosyanın içeriğine vakıf olmadan ve hiç gerekmediği halde tarafların ticari 
defterlerinin incelenmesine karar vermektedir. Oysa o davada ticari defterlerin 
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incelenmesine hiçbir gerek bulunmayabilmekte ve ihtilafın o aşamasında belki 
defterlere de hiçbir kayıt düşülmemiş olmaktadır. Örneğin, taraflar arasındaki 
bir temel sözleşmede, akreditif açılmamışsa veya akreditif açılmış, lakin 
akreditif lehdarı bu akreditifi kabul etmemişse, yahut akreditif yürürlülüğe 
girmiş ve fakat akreditif bedeli lehtara ödenmemişse ve keyfiyet defter dışındaki 
belgelerle sabit veya taraflar arasında bu hususlarda ihtilaf yoksa artık ticari 
defterlerin incelenmesine gerek bulunmamaktadır. Bu durumda otomatik olarak 
defter incelenmesine karar verilmesi hem işin mahiyetine ve hem de USUL 
EKONOMİSİNE aykırıdır. Diğer taraftan, taraflardan her ikisi de ihtilafın ticari 
deftere müracaat edilmeksizin çözümlenebileceğine dair mutabakata varmış 
ve bu hususu mahkemeye açıklamışlarsa, mahkemenin çok ciddi bir gerekçe 
olmaksızın, defterlerin ibrazını istememesi gerekir kanısındayız. Böyle bir hali, 
bir nevi DELİL ANLAŞMASI olarak kabul etmek de mümkündür.
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OFF - SHORE BANKA 
VE

ULUSAL BANKANIN SORUMLULUĞU

Av. Hatice KURBAN[1]

1. Giriş
Off-shore bankada açılan hesapların, off-shore banka ile organik bağı olan 

ulusal banka çalışanlarının yönlendirmesi ile tutulması, hesaptaki paranın off-
shore hesabına aktarılması veya gerçekte bu paranın bankadan hiç çıkmaması 
durumunda, hesabın açılmasına ve alınan mevduatının “off-shore” bankasına 
aktarılmasına aracılık eden ulusal bankanın hukuki sorumluluğuna başvuru 
yolu; Yargıtay’ın değiştirmiş olduğu içtihat değişikliği sebebi ile açılmıştır. 
Off-shore bankacılıkta ulusal bankaların sorumluluğuna başvurma yolunun 
hangi süreçle şekil aldığını off-shore banka ve hesabının tanımı yaparak 
başlanmalıdır.

2. Tanım ve Unsurlar
Off-shore bankacılık ulusal bankaların yabancı para ve sermaye piyasalarıyla 

bütünleşmek ve uluslararası  bankacılık  işlemleri hacmini genişletmek amacıyla 
kurulan uluslarüstü bankacılık faaliyetidir.  Daha çok serbest bölgelerde 
faaliyet gösteren, ulusal bankacılık sisteminin dışında, kanuni düzenlemeler 
bakımından muafiyetler yanında, vergi ve denetim kolaylıkları da tanınan 
bankacılık faaliyetidir. Bankacılık lisansının alındığı ülkelerde ikamet edenlere 
kapalı bir sistem olan off-shore bankacılık, Türkiye’de ihracat için yatırım ve 
üretimi artırmak ve yabancı sermaye ve teknoloji girişini hızlandırmak amacıyla 
kurulmuştur. 

Off-shore bankacılığının temel dört özelliği bulunmaktadır.

1. Kurulduğu ülkede geçerli olan para birimi dışındaki bir para birimi ile iş 
yapar.

2. Bankacılık lisansı, yasal düzenlemeleri esnek, vergi ve denetim kolaylığı 
bulunan ülkede alınır.

3. Bankacılık hizmeti, bankacılık lisansının aldığı ülke vatandaşına 
kapalıdır.

4. Ulusal bankaların sahip olduğu mevduat sigortası, off-shore bankacılıkta 
yoktur.

Off-shore hesapları, off-shore bankanın kurulduğu ülkedeki yasal 
düzenlemelerin esnek olması ve vergiye tabi olmaması sebebiyle yüksek faiz 
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getirisi sağlar.  Ancak, yurtdışında kurulu bir bankadaki mevduat özelliğinden 
dolayı ve mevduat sigortasının olmaması sebebiyle devlet güvencesi dışındadır. 
Off-shore hesaplarının da 3 temel özelliği vardır.

1. Yabancı bir bankada açılan mevduat hesabıdır.
2. Yüksek faiz getirisi olan mevduat özelliğine sahiptir.
3. Devlet güvencesi kapsamı dışındadır.
Off-shore bankalar, kuruldukları ülkenin vatandaşlarından mevduat 

toplayamadığı için, ülkemizdeki tasarruf sahiplerinden mevduat toplayabilmek 
için Türkiye’deki bir banka ile aracılık sözleşmesi yapar. Mevduat hesabı işlemleri, 
anlaşmanın sağlandığı banka aracılığı ile şu şekilde yapılmaktadır. Bankada 
mevduat hesabı açtırmak isteyen mudiye, bankanın faiz oranlarının yanı sıra 
alternatif olarak off-shore bankanın faiz oranları da bildirilir ve bu hesaba daha 
fazla faiz verileceği vurgulanarak, mudiler off-shore hesaplarına yönlendirilir.

3. Off-shore hesabının açılmasına aracılık eden ulusal bankanın 
sorumluluğu

Bir güven kurumu olan bankaların objektif özen yükümlülükleri sebebiyle, 
hafif kusurlardan dahi sorumlukları bulunmaktadır. Güven ilkesine dayalı 
olarak kurulan bankalar aldıkları mevduatları özenle korumak zorundadır. 
Bankaya parasını yatıran kişi ile banka arasında bir çeşit vekalet ilişkisi oluşur. 
Vekil, müvekkilinin parasını, ona  gerekli güvenceleri vererek, en iyi şekilde 
değerlendirme yükümlülüğü altına girer.

Türkiye’de kurulan bankaların havale görünümlü mevduat toplamaları 
yasaklanmıştır. Off-shore bankanın mudilerin yatırmış olduğu parayı havale 
görünümü ile mevduat toplaması Türkiye’ de kurulan bankanın hukuki 
sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.

Türkiye, off-shore bankacılık sisteminin nasıl işlediğini, mağdurlarının 
haberleri ile öğrendi. Off-shore bankalar, havale görünümlü mevduat toplayarak, 
mudinin mevduatının vadesi geldiğinde işlemiş faizi ile birlikte kendisi tarafından 
ödeneceğini bildirdi. Mevduat sahibi; hiç tanımadığı ve  yurt dışında kurulu 
bir bankaya, sadece güven duyduğu ulusal banka aracılığı ile para yatırır. 
Bunun aksini düşünmek hayatın olağan akışına aykırı bulunmaktadır. Zira 
hiç kimse parasını, geri alamayacağı bir bankaya, sırf yüksek faiz getirdiği için 
yatırmayacaktır.

Off-Shore hesaplarındaki paranın, vadesi geldiğinde veya mudinin talebi 
halinde mevduatın işlemiş faizi ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Ancak, 
Türkiye’ de bu konuda yaşanan problemler sebebiyle aracı banka ile mevduat 
sahibi karşı karşıya kaldı. Mevduat sahipleri doğrudan ulusal bankayı sorumlu 
tutma yoluna başvurmuştur. Ancak; sonuç alınamamıştır. Oysa ki; mudinin 
parasını yatırdığı “off-shore” banka sahipleri ile bu hesabın açıldığı ulusal banka 
sahipleri arasında organik bir bağ olması, hesapların, mevduat sahiplerine, 
yanıltıcı bilgiler verilerek tutulması, banka çalışanlarının yönlendirilmesi ile 
hesaptaki paranın off-shore hesabına aktarılması veya gerçekte bu paranın 
bankadan hiç çıkmaması gibi bazı olguların bulunması halinde; hesabın 
açılmasına ve alınan mevduatın “off-shore” bankaya aktarılmasına aracılık eden 
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ulusal bankanın hukuki sorumluluğu bulunmaktadır.
4. Yargıtay’ın, “öncelikle off-shore bankaya başvuru gerektiği” yönündeki 

içtihat değişikliği
Yargıtay, mudinin açmış olduğu hesabın off-shore niteliğini taşıdığı hususunda 

mevduat sahibinin bilgisi bulunduğu hallerde ya da off—shore hesabının açıldığı 
bilgisine karşın herhangi bir itirazı bulunmayan kişilere karşı ulusal bankanın 
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı, öncelikle ayrı bir tüzel kişiliği olan 
off shore bankaya başvuru gerektiğini kabul etmekte idi. Bu sebeple de yerel 
mahkemeler, bankanın sorumluluğuna başvurulması için kural olarak öncelikle 
off-shore bankaya takip yapılması ve takibin semeresiz kaldığının kanıtlanmasını 
arayarak ulusal banka aleyhine açılan davayı reddetti.  “Davacının, davalı banka 
nezdindeki hesabını, dava dışı off-shore Ltd. Şirketine havale ettirdiği ve henüz bu 
hesabın süre dolumu gerçekleşmeden parasının tahsilini, davalı banka ile diğer 
davalılardan istediği anlaşılmakta olup, dava dışı off-shore Ltd. Şirketinin de ayrı 
tüzel kişiliği bulunması nedeniyle parasının tahsilini bu şirketten talep etmeli; 
tahsil edememesi durumunda diğer davalılara ve davalı banka sorumluluğuna 
gitmelidir ki, henüz bu aşamada doğrudan davalılar aleyhine açılan iş bu dava 
erken açılmış olup, bu gerekçe ile reddi gerekir.” (YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİE. 
2002/11135K. 2003/2518 T. 18.3.2003)

Yargıtay, yeni içtihatlarında off-shore bankanın hiçbir mal varlığının 
bulunmadığı, bu banka hakkında çok sayıda aciz vesikası alınmış olması, 
bankanın kurulduğu ülkede hiç bir mal varlığının bulunmadığı ve bankanın 
bankacılık lisansının iptal edilerek kapatılmış olması nedeniyle bu bankaya 
başvurunun sonuçsuz kalacağının anlaşılmış olduğunu vurgulayarak “Off 
Shore bankaya dava açmaya veya icra takibi yapmaya ve başvurunun sonuçsuz 
kaldığının kanıtlanmasına gerek bulunmadığı” yönünde karar oluşturdu. Yargıtay 
11. Hukuk Dairesi almış olduğu kararlarda açıkça içtihat değişikliğine gidildiğini 
de vurguladı. 

“ Her ne kadar havale talimatında davacın imzası mevcut ise de dosya 
içeriğinden Egebank yetkililerin müşteri kandırarak ve bankayı vasıta kılmak 
suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediklerinden bahisle kamu davası açıldığı 
anlaşıldığı gibi, yine dairemizden geçen emsal davalarda Egebank Off Shore 
Ltd. Şti’ nin (Kıbrıs’ta mukim) herhangi bir mal varlığı olmadığı sabit olmuş ve 
dairemizde bu nedene bağlı olarak banka müşterisinin öncelikle off shore 
bankasına başvurması yolundaki içtihatlarından dönülmüştür.” (YARGITAY 11. 
HUKUK DAİRESİE. 2009/8960 K. 2010/12841 T. 13.12.2010)

5. Off-shore hesabı nedeni ile zarara uğrayan mevduat sahiplerinin 
başvuracağı hukuki yol

Yargıtay’ın içtihat değişikliği sebebi ile yerel mahkemelerce reddedilmiş ve 
Yargıtay’daki temyiz aşamasından onama ile kesinleşmiş davalar hakkında 
maddi vakıalardaki farklılık sebebiyle kesin hüküm itirazı kabul edilmeyerek 
davanın esasına girilmesi hususunda kararlar verilmeye başlandı. Tekrar açılan 
davalar, off-shore hesabı nedeniyle uğranılan zarar, bu zararın ulusal bankanın 
taahhüt ve garantileri ile yönlendirmesi sonucu açılan off-shore hesabından 
kaynaklandığı olgusuna dayalı olarak tazminat talebini içerecektir. Bu şekilde, 
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bankanın kesin hüküm itirazı bertaraf edilecektir. “İlk davada davacı; davalı 
bankaya off-shore talimatı vermediğini, aksine davalı banka ile mevduat 
sözleşmesi yapmak istediği halde talimatı dışında off-shore hesabı açıldığını 
belirterek paranın iadesi talebi ile alacak talebinde bulunmuştur. Eldeki davada 
ise off-shore hesabı nedeniyle zarara uğradığı, bu zararın davalı bankanın taahhüt 
ve garantileri ile yönlendirmesi sonucu açılan off-shore hesabından kaynaklandığı 
olgusuna dayalı olarak tazminat talep edilmiştir. Açıkça görüldüğü üzere iki dava 
açısından dayanılan maddi olgularda farklılık bulunmakta olup iki dava arasında 
sebep birliği mevcut olmadığından; ilk davanın eldeki dava yönünden kesin 
hüküm teşkil ettiğinden söz edilemez. Mahkemece işin esasına girilerek hüküm 
kurulmalıdır.” YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2010/11-75 K. 2010/121

6. Sonuç olarak mevduat sahibine karşı bankaların sorumluğu

Bankada mevduat açtırmak isteyen mudiye, bankanın faiz oranlarının yanı 
sıra alternatif olarak off-shore bankasının faizleri hakkında bilgilendirme yaparak, 
yüksek faiz getirisi vurgulanarak mudilerin off-shore hesaplarına yönlendirilmesi 
durumunda, aracı olan ulusal bankanın hukuki sorumluluğu bulunmaktadır. 
Bu hukuki sorumluluğu doğuran olay; mevduat sahibinin off-shore hesabına 
yönlendirilmesidir. Kişi ülkesinde bildiği ve devlet güvencesi altında olan bir 
bankada hesap açmak için talepte bulunmaktadır. Yabancı ülkede kurulu olan 
bankayı bilmemekte, Off-shore bankayı ve off-shore hesabını o banka aracılığı ile 
öğrenmektedir. Mevduat sahibinin, yatırmış olduğu paranın iadesinin olmaması 
durumunda, off-shore bankaya yönlendiren bankanın hukuki sorumluluğuna 
doğrudan başvurabilmesi, hukuka ve hakkaniyete uygun olacaktır.

Türkiye’de bir bankanın yurtdışında kurulu bir off-shore bankası adına 
işlem yapmasında hukuka aykırılık yoktur. Ancak banka, mevduat sahiplerinin 
çıkarlarını korumak için gerekli önlemleri almak zorundadır. Banka, off-shore 
hesabının mevduat sigortasının olmadığı, bu sebeple de kendisinin bir  güvence 
veremeyeceğini açıkça mevduat sahibine bildirmelidir. Bu bilgilendirme yapılmış 
ve mevduat sahibinin onayı alınmışsa bankanın sorumluluğu yoluna gitmek 
mümkün değildir. 
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ÖZÜRLÜ İSTİHDAMINI DESTEKLEYEN 
TEŞVİKLER

Mehmet KARA[1]

1. Giriş
Özürlü kelimesi en geniş anlamıyla; Gelişimin türlü yanları ile öğrenme 

gücü gibi süreçlerin birisi ya da birkaçında yetersiz ya da sakat olan kişi olarak 
tanımlanmaktadır[2]. Sosyal güvenlik mevzuatına göre özürlü; doğuştan ya da 
sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal 
yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum 
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, 
bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan 
kişilerden çalışma gücünün en az % 40 ından yoksun olduğu sağlık kurulu 
raporu ile belgelenenleri ifade etmektedir. 

Ülkemizde özürlüler hakkında çalışma hayatı ile ilgili istatistiklere 
baktığımızda Eylül ayı içerisinde Türkiye İş Kurumu’na iş aramak amacıyla 
2 bin 311 özürlü kişi başvuruda bulunmuştur. Eylül ayı içerisinde 10 bin 
86 adet özürlülere yönelik açık iş alınmış olup, yine ay içerisinde 2 bin 
634 özürlü kişi işe yerleştirilmiştir. İşe yerleştirilenlerin büyük bir kısmı 
(% 98,8’i) özel kesim işyerlerine yapılan yerleştirmelerden oluşmaktadır. 
Halen; İş aramak amacıyla, Türkiye İş Kurumu’na 97 bin 149 özürlü kişi 
kayıtlı bulunmaktadır. 

Devletin özürlüler için alması gereken tedbirler anayasal bir zorunluluktur. 
Nitekim devlet iş ve sosyal hayatın birçok bölümünde gerekli tedbirleri almaktadır. 
Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) da özürlülerin çalışma hayatına 
daha fazla katılımlarını sağlamak için özürlülerin çalıştıran işverenlere karşı bir 
takım teşvikler sağlamaktadır. Makalemizde özürlülerin çalıştırılma zorunluluğu, 
özürlülere yönelik mali açıdan sağlanan yardımlardan ve son olarak SGK’nın 
özürlülere yönelik yapılan teşvikleri anlatmaya çalışacağız

2. Özürlü çalıştırma zorunluluğu
Daha önce Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında 

Yönetmelik 24/3/2004 tarih - 25412 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmişti. Ancak söz konusu yönetmelik, 25/5/2009 tarih - 27210 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılarak, özürlü ve eski hükümlü çalıştırma 
zorunluluğuyla ilgili düzenlemeler bu yönetmelikle yapılmıştır. Buna göre;  
İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde 

1 SGK Müfettişi, Pendik Sosyal Güvenlik Merkez Müdür V.
2     Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlük



üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi 
durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde 
birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu 
işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi 
sayısının tespitinde belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler 
esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate 
alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür. 

Özürlü çalıştırma zorunluluğu 4857 sayılı iş kanunundan doğmaktadır. 
Söz konusu Kanunun 30 uncu maddesindeki hükümlere aykırı olarak özürlü 
çalıştırmayan işveren veya işveren vekiline çalıştırmadığı her ay için 1.671,00-
TL idari para cezası uygulanır. Kamu kuruluşları da bu para cezasından hiçbir 
şekilde muaf tutulamaz. 

3. Özürlülere(Sakatlara) Yapılan Mali İndirimler
A. Vergi mevzuatı açısından değerlendirme
Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesine çalışma gücünün asgari % 80’ini 

kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat, asgari % 60’ını kaybetmiş 
bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan 
hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır. Sakatlık dereceleri itibariyle 
belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir. Her ne kadar 
indirim olarak anılsa da sakatlık indirimi hizmet erbabının net ücretine ilave 
edilen ek bir gelir olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre son iki yılda belirlenen 
indirimler aşağıda belirlenmiştir.[3][4][5]

  SAKATLIK DERECESİ 2010 YILI[3] 2011 YILI[4]

Birinci derece sakatlar için 680 TL 700 TL
İkinci derece sakatlar için 330 TL 350 TL
Üçüncü derece sakatlar için 160 TL 170 TL

Özürlülük (sakatlık) indirimine örnek:
Aynı işyerinde çalışan sigortalı A ve Sigortalı B’ye ait ücret hesaplamalarının 

karşılaştırarak hesaplanmış olup Sigortalı A’nın çalışma gücünün % 70’ni(İkinci 
derece sakat) kaybettiğini kabul edilmiştir. 

 Sigortalı A Sigortalı B
Brüt Ücret 1.500,00 TL 1.500,00 TL
İşçi Hissesi Sigorta Primi 210,00 TL 210,00 TL
İşçi Hissesi İşsizlik Primi 15,00 TL 15,00 TL
Vergi Matrahı (Safi Ücret) 1.275,00 TL 1.275,00 TL
Sakatlık İndirimi(2.derece) 350,00 TL -
Verginin Hesaplanacağı Matrah 925,00 TL 1.275,00 TL
Gelir Vergi Kes. (%15) 138,75 TL 191,25 TL
Damga Vergisi (%0,66) 9,90 TL 9,90 TL
Vergi Kes. Top. 148,65 TL 201,15 TL
Kesinti Toplamı 373,65 TL 426,15 TL
Net Ücret[5] 1.126,35 TL 1.073,85 TL

3 273 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
4 279 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği
5 Net ücretin hesabında Asgari Geçim İndirimi dikkate alınmamıştır.
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B. Sosyal güvenlik mevzuatı açısından değerlendirme

Özel sektör işverenlerince bu kapsamında çalıştırılan 5510 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu’na tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 Sayılı 
Kanun’un 14. maddesinde belirtilen korumalı[6] işyerlerinde çalıştırılan özürlü 
sigortalıların, 5510 Sayılı  Yasası’nın 82. maddesiyle belirlenen prime esas 
kazanç alt sınırı[7] üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin 
tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, yükümlü olmadıkları halde özürlü 
çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için prime esas 
kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin 
yüzde ellisi Hazine’ce karşılanır. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece 
karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 
Sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içerisinde 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta 
primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine’ce karşılanmayan 
işveren hissesine ait tutarın ödenmiş olması şarttır. 

Örnek:

Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı % 1 olan XY Limited Şti işyerinde 
02/10/2011 tarihinde işe alınan ve , 4857 Sayılı Kanun’un 30. maddesi 
kapsamında giren bir sigortalının 2000,00 TL Brüt ücret karşılığı 30 gün 
çalışması var olduğu göz önüne alındığında;

İşverene Maliyeti : (Kontenjan Dahilinde -%100- yararlanma)

Brüt Ücret 2.000,00 TL İşveren Hissesi %19,5

Toplam işveren Primi 2.000,00  x  %19,50 = 390,00 TL

%5 İndirimin Uygulanması   2.000,00  x  %5 = 100,00 TL

Asgari Ücret  Üzerinden Teşvikin 
Uygulanması 837,00  x  %14,5 = 121,37 TL

Toplam Teşvik Tutarı 100,00  +  121,37  = 221,37 TL

Teşvikten Sonra Ödenmesi 
Gereken Prim Tutarı 390,00 – 221,37 = 168,63 TL

İşveren İşsizlik Primi 2.000,00 x %2 = 40,00 TL

Teşvikten Sonra Ödenmesi 
Gereken Prim Tutarı 168,63 + 40,00 = 208,63 TL

6    Korumalı işyeri; normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için meslekî rehabilitasyon ve 
istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve malî yönden desteklenen ve çalışma ortamının özel 
olarak düzenlendiği işyeri olarak tanımlanmaktadır.
7      01.07.2011 – 31.12.2011 tarihleri için 837,00-TL’dir.

209Özürlü İstihdamını Destekleyen Teşvikler... • Mehmet KARA



Örnek:
Yukarıdaki örnekte kayıtlı sigortalının kontenjan dışında istihdam edildiği 

varsayıldığında;

İşverene Maliyeti : (Kontenjan Dışı -%50- yararlanma)

Brüt Ücret 2.000,00 TL İşveren Hissesi %19,5

Toplam işveren Primi 2.000,00 x %19,5 = 390,00 TL

%5 İndirimin Uygulanması   2.000,00  x  %5 = 100,00 TL

Asgari Ücret  Üzerinden Teşvikin 
Uygulanması

837,00  x  %14,5 = 121,37 
TL, 121,37  x  %50 = 60,69 TL

Toplam Teşvik Tutarı 100,00  +  60,69  = 110,69 TL

Teşvikten Sonra Ödenmesi 
Gereken Prim Tutarı 390,00 – 110,69 = 279,31 TL

İşveren İşsizlik Primi 2.000,00 x %2 = 40,00 TL

Teşvikten Sonra Ödenmesi 
Gereken Prim Tutarı 279,31 + 40,00 = 319,31 TL

Teşvikten Sonra Ödenmesi Gereken Prim Tutarı: 319,31TL olacaktır.

Örneklerden de anlaşılacağı üzere  sigorta primi üzerinden yapılan indirimlerle 
özürlü istihdamının desteklenmesi  amaçlanmıştır. Uygulamada da kapsama 
giren işyerleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na  çalışan sigortalıların hizmetlerini 
bildirdikleri aylık prim ve hizmet belgelerini  ilgili kanun türünü seçmek sureti 
ile   göndererek anılan  teşvikten faydalanmaktadır.

4. Sonuç:
Devlet eliyle iş bulmayı amaçlayan Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı halen 

yaklaşık yüz bin özürlü vatandaşımız bulunmaktadır. Doğuştan veya iş ve sosyal 
hayattaki çeşitli sebeple özürlü durumda olan kişilerin hayata kazandırılması 
diğer bir ifade ile toplumsal yaşama uyum sağlaması devletin bir görevidir. Bu 
kapsamda gerek vergi gerekse sosyal güvenlik mevzuatı açısından özürlülere veya 
teşvik amaçlı özürlü çalıştıran işverenlere makalemizde belirttiğimiz kolaylıklar 
sağlamaktadır. Ancak vergi mevzuatı açısından konuya baktığımızda yapılan 
vergisel muafiyetin çok az olduğu görülmektedir. 

Diğer taratan belirli koşulları sağlayan işyerlerinin özürlü çalıştırması 
kanuni zorunluluk olduğunu yukarıda belirttik. Ne var ki SGK tarafından 
uygulanan teşvikte Kontenjan Dahilinde -%100- yararlanma ve kontenjan Dışı 
-%50 yararlanma şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Yasa gereği çalıştıran işverenlere 
%100, yasa gereği zorunlu olmayan kendi isteği ile özürlü çalıştıran işverenlere 
%50 oranında indirim sağlanmaktadır. Genel amacı özürlüleri çalışma hayata 
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kazandırmak olduğunu düşündüğümüzde zorunlu olmadığı halde özürlü 
istihdam eden işverenlerin %100, yasa gereği çalıştıran işverenlerin %50 oranında 
indirim sağlanması hayatın olağan akışına uygun olacaktır.

Sonuç olarak günümüz Türkiye’sindeki iş hayatında iş bekleyen özürlüler ile 
ilgili istatistikleri de göz önünde tutuğumuzda sakatlık indirim tutarlarının daha 
yüksek olması, SGK eliyle yasa gereği değil de kendi isteği ile özürlü çalıştıran 
işverenlere daha fazla indirim yapılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyim. 
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ANILARDA BİLİRKİŞİLİK VE YAŞAM

Prof. Dr. Selahattin ANIK

Meslekte disiplin
İnsan yaşamının her safhasında disiplin çok önemlidir ve aranan bir haslettir. 

Özellikle de insanların mesleklerinde gösterdikleri disiplin, kendilerine iş 
hayatında başka bir avantaj sağlar. Bununla ilgili olarak Üniversitede yaşadığım 
bir olayı sizlere anlatmak isterim. Üniversitede derslerine, ders saatlerinde hiçbir 
oynama meydana gelmeyecek şekilde dakikası dakikasına girer ve derslerimi 
de öğrencilerin teneffüsünü kullanmadan zamanında bitirdim. Dikkat ettiğim 
diğer bir husus da, derse girdikten sonra öğrencilerin derse geç gelmelerini hiç 
istemez ve dersin öğrenci giriş çıkışları ile bozulmasına müsaade etmezdim. 
Derse girdikten sonra asistanın kapının önünde 10-15  dakika bekleyerek 
geç gelen öğrencileri sınıfa almaz ve kapıyı emniyet altına aldıktan 15 dakika 
sonra da kendisi derse girerdi. Anlattığım dersin kitabını yazdığım için, derste 
anlattıklarımın hepsi kitapta mevcut idi. Ayrıca derste yoklama yaparak zaman 
da kaybetmek istemezdim. İşte böyle bir gün, asistan derse girdikten birkaç 
dakika sonra öğrencim olan resmi kıyafetli bir hava yüzbaşısı kapıyı açarak 
derse 15 dakika geç girdi. Yüzbaşının oturmasına müsaade etmeden, kendisine 
havada dakikaların değil saniyelerin daha önemli olacağını hatırlatarak dersten 
çıkarttım. Bu olayı daha sonra ben unutmuşum. Dersten kovduğum öğrencim 
olan bu hava yüzbaşısı, lisans eğitiminden sonra Master tezini de benim yanımda 
yaparak Y.Mühendis olmuş. Bunu da pek hatırlamadım. Fakat bir gün sivil 
kıyafetli biri yanıma gelerek, Hocam ben Doktora sınavını kazandım, yanında 
doktora yapmak istiyorum şeklinde bir ricada bulundu. O sırada üzerimde, 
yürüttüğüm bir hayli doktora olduğu için, doluyum mümkün değil cevabını 
verdim. Bunun üzerine Y.Mühendis olan bu öğrencim, Hocam galiba beni 
tanıyamadınız veya unuttunuz. Ben sınıftan kovduğunuz o yüzbaşıyım, 
lütfen beni kabul ediniz. Şeklinde bir konuşma yaptı. Bunun üzerine kendisini 
doktoraya kabul ettim ve kendisine bu sefer de Hava Kuvvetlerinden en az üç yıl 
izin alman gerekiyor dedim. Kendisi de Hava Kuvvetlerinden doktora için üç yıl 
izin alarak Üniversiteye gelip, bir asistan gibi çalışarak doktorasını tamamlayıp 
başarılı bir sınav sonucu Dr.-Müh. Ünvanı ile Hava Kuvvetlerine geri döndü. 
Kendisi ile birlikte bir kitap yazdık. Bu öğrencim Hava Kuvvetlerinde generalliğe 
yükselerek daha sonra emekli oldu. Onun için, hangi meslekte olursanız olun, 
insan yaşamınında disiplin ve prensip sahibi olmak büyük bir önem taşır.

Bir uzmanın yetişmesi
İnsanların yaşamında tesadüf ve fırsatların büyük rolü vardır. Buna ait 

de yine yaşadığım bir olayı anlatmak yerinde olacaktır. Olay 1970’li yılların 
başlarında geçmektedir. O zamanlar Üniversiteden öğretim üyeliği tazminatını 



almadan bir endüstri firmasında part time danışmanlık da yapıyordum. Bir gün 
Üniversitede odamda otururken, kapı çalındı ve içeriye genç bir hanım girdi. 
Kendisini bana, danışmanlığını yaptığım Fabrikanın ortağı ve Genel Müdürü olan 
zat göndermiş. Bana gelen Hanım, bir yıl yanımda yani üniversitede asistanım 
olarak çalışacak ve konusunda uzmanlaşacak. Her ay başı da maaşını kendisini 
işe alan fabrikadan alacak. Bu hanım da bir yıl boyunca bir asistan gibi yanımda 
çalışarak bütün ders ve laboratuarlara girdi. Bir sene sonra kendi işyerinde işe 
başladı, fakat yine haftanın bir günü bana gelerek işyerinde yaptıklarının yerinde 
olup olmadığını bir nevi kontrol etti ve böylece de eksikliklerini tamamladı. 

Bu arada, daha önce İTÜ’ye bağlı olarak 1954 / 1955 yıllarında Maçka’da  
kurulan Maçka Teknik Okulu, bir kanunla Maçka Mühendislik Fakültesi 
oldu. Bu müessesede de ben ikinci görev olarak bölüm başkanı ve kürsü şefi 
olarak bulunuyordum. Teknik Okulun, Maçka Mühendislik Fakültesi halinde 
dönüşmesi ile Üniversite ve Fakültemizdeki gibi kürsüler kurulu ve asistan 
kadroları açıldı. Bu kadrolara asistan almaya başladık. Bu arada endüstri için 
yanımda yetişen ve uzmanlaşan bu hanım da bana gelerek, Hocam bu kürsüye 
beni de asistan olarak alırmısınız diye bir teklifte bulundu. Bu teklif üzerine 
ne yapacağımı ve nasıl karar vereceğimi, danışmanlık yaptığım ve kendisini işe 
alan fabrikanın ortağı ve genel müdürü olan zatla konuştum. Genel müdür de 
bir müşkülat çıkarmadan kabul etti. Böylece kendisini asistan olarak aldım. 
Yanımda doktorasını yaptı ve daha sonra yine yanımda doçent oldu. Bu sarada 
Üniversitemizden bir profesör arkadaşla evlendi ve kocasının İstanbul’a yakın yeni 
kurulan bir Üniversitenin kurucu rektörü olması üzerine, kendisi de kadrosunu 
oraya nakletti ve orada profesör oldu. Daha sonra da kocası ile birlikte emekli 
oldular. Onun için tesadüf ve fırsatların insan yaşamında büyük rol oynadığını 
hiçbir zaman unutmamak ve bunları zamanında değerlendirmek gerekir.

Varlığını hissettiren organ hastadır 
Bu cümle, “Bilinmeyen İnsan” kitabını yazan Dr.-Alex Carel’e aittir. Eğer o 

organımız, bize varlığını hissettiriyorsa, o organ hastadır veya bir arızası vardır, 
der Alex Carel. Günlük yaşamda veya meslek hayatında da yapılan işlerin sürekli 
olarak size varlığını hatırlatması, o işin tamamen bitmediğini ve bir eksiği veya 
uygulamada bir hatanın yapıldığını gösterir. Yaptığınız bir iş veya verilen bir 
görevin yerine getirildikten sonra kendisini hatırlatmaması, o işin hatasız ve 
eksiksiz yapıldığını gösterir. Özellikle de bilirkişi raporlarının hazırlanmasında, 
hazırlanan raporun daha sonra size kendisini hatırlatmamasına dikkat etmek 
gerekir.

Yıllar önce Asliye Hukuk Mahkemelerinin birinden bana, bir trafik 
kazasındaki kusur ile ilgili olarak bir dosya intikal etti. Dosyaya daha önce 
verilen bilirkişi raporuna, davacı vekili olarak bilinen bir avukat itiraz ederek 
yeniden bilirkişi raporu alınmasını talep ettiğinden ve verilen rapor Mahkemeyi 
de ikna etmediğinden, yeniden bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiş 
bulunmaktaydı. Burada, davacı vekilin rapora yaptığı itirazın şekli, normal 
itirazlardan daha farklı olarak ifade edilmişti. Davacı vekili, itirazında bilirkişinin 
dosyada olmayan ve trafik tutanağında bulunmayan hususları kabul ederek olayı 
kafasında canlandırdığı şekilde izah ettiğini ve dolayısıyla da kusurlu olamayan 
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müvekkilinin kusurlu çıkarttığını ileri sürmüştü. Dosyayı ve yazılan bilirkişi 
raporunu inceledikten sonra yapılan itirazın yerinde olduğu ve hazırlanan 
raporun dosyadaki belgelerle bire bir intibak etmediğini gördüm. Yani organ bize 
varlığını açıkça hissettirmişti. Bu defa dosyayı, ileride herhangi bir rahatsızlığa 
sebebiyet vermeyecek şekilde inceleyerek ve verilen raporu da kritize ederek 
yeniden rapor hazırladım. Bu rapor, olayı çözdü ve dava sonuçlandı.

Dava ve cevap dilekçeleri nasıl olmalı?
Bir gün, Asliye Ticaret Mahkemelerinden biri ile bir tespite gideceğiz. Tespitin 

esası da, lisanslı bir mamülün bir diğer firma tarafından kaçak olarak imal edilerek 
piyasaya sürülmesidir. Bu tarihlerde Fikri Haklar Mahkemesi henüz kurulmamış 
idi. Dava dilekçesi yaklaşık 20 sahifelik bir broşür halinde bulunuyordu. Keşif 
saatinden Mahkemeye biraz erken gelerek, keşfe gidecek Hakim Bey’le bir müddet 
konuştuk. Hakim Bey bana, bu kadar uzun dilekçeden ne istediğini tam olarak 
anlayamadım. Lütfen birde siz okuyup değerlendirirseniz yerinde olur dedi. Ben 
dilekçeyi dikkatle okudum. Yapılacak iş o kadar karmaşık bir şekilde anlatılıp, 
nelerin tespit edileceği ve hangi imalat makinelerine tedbir konulacağı açık değil. 
Sayın avukat, adeta iş yerinde bulunan bütün makinelere tedbir konularak 
bunların çalışmasını önlemek istemektedir. Halbuki işyerinde bulunan imalat 
makineleri ile sadece o tespite konu olan emtia imal edilmemekte, daha başka 
bir çok emtianın imalatında da o makineler kullanılmaktadır. makineler 
üniversal imalat makineleri olup, bunlarla çeşitli aparat ve aletler imal edilebilir. 
Uzun incelemeden sonra ancak, tespite konu emtianın o işyerinde imal edilip 
edilemeyeceğini tespit etmenin mümkün olduğunu ve imal edilen kaçak ürünün 
toplatılmasına karar verilebileceğini saptadık. 20 sayfalık tespit dilekçesinden 
bunu tespit ederken, dilekçede belirtilen bir çok hususun sadece ve en fazla 
iki sahife tutacak dava dilekçesine ek olarak sunmanın yerinde olacağını tespit 
isteyen vekile bildirmemize rağmen, bir türlü ikna edemedik. Zira uzun yazmayı 
bir nevi alışkanlık haline getirmişti. Uzun dava dilekçesi, isteneni tespite kolaylık 
sağlamamaktadır. Burada olaya bir de tıbbi yönden bakarsak, doktorun bize 
yazdığı reçetede önerdiği ilacın yine doktor tarafından önerilen dozda alınması, 
hastalığın iyileşmesi için büyük önem taşır. Eksik dozajda kullanım bir fayda 
sağlamadığı gibi, hastalığın uzamasına sebebiyet verir. Aşırı dozda kullanım da, 
bu defa ortaya başka arazların çıkmasına sebebiyet verir. Çok kısa yazılan dava 
dilekçeleri, davayı anlamada güçlük doğurur ve çok uzun dilekçeler de davanın 
yönünün değişmesine sebebiyet verir.

Bir olayda, dosya üzerinde üç bilirkişi olarak inceleme yapıyorduk. Dosyayı 
önce hukukçu olan profesör arkadaşa incelemek için verdik. İki hafta sonra 
Hukukçu üye beni aradı ve hoca ben bu dosyanın içerisinden çıkamadım. Zira 
dava dilekçesi 30 sahife ve cevaba cevap dilekçesi de 40 sahifeden oluşuyor. 
Ne istiyorlar neye itiraz ediyorlar bir türlü anlayamadım, aynı konu dönüp 
dönüp tekrar tekrar anlatılıyor, bir de sen incele, inşallah bir sonuca varırsın 
dedi. Dosyayı aldım uzun incelemelerden sonra davanın ne olduğunu ve ne 
istendiğini ancak tespit ettim. Tespit ettiğim hususların ifadesi için de 30 ve 40 
sahifelik dava dilekçesi ile cevap dilekçelerine pek ihtiyaç olmayıp, isteneni ve 
cevabı birkaç sahife ile kolayca ifade edilebilirdi. Uzun dilekçeler ve cevaplar çok 
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kere davayı anlaşılmaz hale getirmekte. Dilekçe eki olacak bazı belgeleri tekrar 
dilekçenin içerisine aynen almak, davaya daha fazla açıklık getirmemekte ve 
davayı anlamayı zorlaştırmaktadır.

Meslekte usta ve çıraklık
Bunun örneğini, bir üniversite öğretim üyesinin yetiştirilmesi ile ilgili olarak 

vereceğim. Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin kuruluşundan sonra, 
bu üniversitenin yürütülmesi görevi de İstanbul Teknik Üniversitesi’ne verildi. 
Üniversitemiz hocaları özellikle (o zamanlar Cumartesi günleri de mesai vardı) 
Cuma günleri sabahın erken saatlerinde (saat 07.00 de) uçakla Trabzon’a hareket 
eder ve Trabzon’da Cuma ve Cumartesi günleri iki haftalık derslerini anlatır ve 
Cumartesi günü akşam uçağı ile de İstanbul’a dönerdi. Trabzon Karadeniz Teknik 
Üniversitesine öğretim üyesi yetiştirmek için daha önce de Avrupa’ya doktora 
yapmak üzere elemanlar gönderildiğinden, bu elemanların da bir kısmı dönerek 
üniversitede Dr.-Asistan Olarak Göreve başlamış bulunuyordu. Bu elemanların 
büyük bir kısmı doktoradan önceki öğretimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 
yaptıklarından, hemen hemen hepsi eski öğrencilerimiz sayılmaktaydı. Arada 
hem yüksek öğrenimini hem de doktorasını Avrupa Üniversiteleri’nde yapmış 
elemanlar da mevcuttu.

Bizler Trabzon a gittiğimizde bu gençlerle sık sık toplanır, dertlerini dinler 
ve kendilerine yol göstererek çalışmalarında yardımcı olurduk. O tarihlerde 
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı’nı yapan profesör arkadaş da yine İTÜ’nün 
eski bir elemanı olduğundan, onunla da üniversitenin sorunlarını dertleşir 
ve müştereken çıkar yolları arardık. Bir hafta Trabzon’a gittiğimde, dekan 
beyin odasında oturup kahvemizi içerken, Dekan bana Selahattin Bey keşke 
on beş günde bir değil de her hafta Trabzon’a gelseniz daha iyi olurdu, hitabı 
ile karşılaştım. Neden diye sorunca? Sen buraya geldiğin zaman senin ders 
verdiğin kürsüdeki Dr.-Elemanlar birbirleri ile gayet anlayışlı olarak geçinmekte 
ve herhangi bir sorun ortaya çıkmamaktadır. Bu durum bu hafta devam ediyor 
ve ikinci haftada tekrar birbirleriyle didişme ihtilaflar ortaya çıkıyor. Bunlara bir 
baş lazım ki, bunları idare etsin ve yöneltsin. Sayın Dekanın dediği bu husus 
tamamen yerinde olup doğrudur. Bunu yine Trabzon’da karşılaştığım bir olayla 
izah etmek daha kolay olacaktır. Trabzon’a geldiğim bir gün, hemen kürsüye 
gidip, oradaki en kıdemli Dr.-Asistanın odasına giderek dersten önce kendisi 
ile biraz hasbıhal ettim. Asistan arkadaş çay içiminden sonra kuşe kağıda 
daktilo ve özenle (o zamanlar bilgisayar yoktu) yazılmış iki dilekçe gösterdi ve 
dilekçeleri göndermeden önce dilekçelerin yazılış şekli hakkında fikrimi sordu. 
Bu dilekçelerin biri Başbakana hitaben yazılarak Üniversite’nin Rektörünü ve 
diğeri de Trabzon Valisine hitaben yazılarak Mühendislik Fakültesi Dekanını 
şikayet ediyordu. Benden onay aldıktan sonra da dilekçeleri hemen gönderecekti. 
Ben her iki dilekçeyi sükunetle okuduktan sonra Dr.-Asistanın (kendisi İTÜ 
Makine Fakültesi’nden 1958 yılında mezun olan bir eski öğrencim idi) yüzüne 
dikkatle bakarak her iki dilekçeyi birkaç defa yırttıktan sonra çöp sepetine attım 
ve kendisine …….. sen deli misin. Senin bu iki yönetici ile ilgili şikayetinin esası 
nedir? Bir defa da bana anlat dedim. Anlattığında da şikayetçi olduğu hususların 
incir çekirdeğini doldurmayan hususlar olduğunu gördüm. Demek Dekan Bey’in 
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, bana keşke her hafta Trabzon’a gelseniz teklifi doğru ve yerinde imiş.

Benim deneyimlerime göre, bir üniversite öğretim üyesinin üniversiteyi 
bitirdikten sonra, yeterli ve yetenekli bir üniversite hocası olması için on senelik 
bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır. Eski Üniversiteler Kanununda olduğu gibi, 
bunun ilk beş yılı doktora ile geçen süre olup, geri kalan beş yıl da doçentlik 
çalışmasını yaparak doçent oluncaya kadar geçen süredir. Üniversite öğretim 
üyeliğinin yetişmesinde usta-çıraklık ilişkisi büyüktür. Unutmamak gerekir ki, 
usta ile çırak arasındaki kademe kalfalıktır. Çırak kalfa olduktan sonra ancak 
kendi dükkanını açabilmekte idi. Burada doçentlik kademesi de bir nevi kalfalık 
kademesidir. Doçent artık bir öğretim üyesidir. Nitekim doktora çalışması, 
yüksek öğrenim görmüş elemanın kendi başına yaptığı bir çalışma olmayıp, 
bütün dünyada bir Öğretim Üyesinin yönetimi altında yapılmakta ve o öğretim 
üyesi de doktorantın doktora babası sayılmaktadır. Burada usta olan öğretim 
üyesinin etkisi büyüktür. Yanında yetişen eleman çok defa o hocasının etkisinden 
kolay kolay kurtulamaz. Bu etki uzun zaman sürer. Bununla ilgili bir diğer anım 
da, İTÜ den öğrencim sonra da doktorantım olan ve yanımda da doçentliğini 
hazırlayan, daha sonra da profesör olan bu zat, bir gün yazdığı bir kitabı bana 
verirken, Hocam ! Burada bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim dedi. O kadar 
etkiniz altında kalmışım ki, o da yazdığım her kitap ve bilimsel makale daima 
Selahattin Anık kokmaktadır. İşte bu husus bariz bir usta etkisidir. Biz bugün 
bir hayli üniversite açıyoruz. Bu üniversitelerin hocaları acaba yeterli mi değil 
mi? Buna yeteri kadar önem vermiyoruz. Nitekim Mevlana Celalettin Rumi’nin 
ustası da Şemsi Tebrizi’dir. Mevlana onun yanında yetişmiştir. 

Trabzon’daki bu arkadaş daha sonra doçent ve Profesör oldu ve oradan 
da emekliye ayrıldı. Bu arkadaşla aynı dönemde İTÜ Makine Fakültesi’nde 
okuyan birbirinin sınıf arkadaşı olan bir diğer profesör arkadaşımız da, İTÜ 
Makine Fakültesi’nde profesör olarak bulunuyordu. Bu arkadaş da İTÜ’den hem 
öğrencim olup, hem de doçentlik çalışmasını yanımda yapmıştı. Trabzon’daki 
profesör arkadaş her İstanbul’a geldiğinde bana ve sınıf arkadaşına da uğrardı. 
Bir gelişinde de bana uğramadan önce sınıf arkadaşına uğramış, fakat arkadaşı 
odada olmadığı için, oda kapısının üstüne bir kağıda, Hey deli profesör neredesin 
geldim seni bulamadım cümlesini yazarak astıktan sonra, bana uğradı. 
Oturduktan yaklaşık 15 dakika sonra da sınıf arkadaşı olan profesör arkadaş, 
kapıya asılı o kağıdı alarak hemen benim odama geldi ve sınıf arkadaşına Hey 
be adam sen benden daha delisin ne arıyorsun burada hitabını kullanarak o 
da oturdu. Bu her iki arkadaş da gayet çalışkan hocalar olduğu gibi, IQ’leri biraz 
yüksek bulunuyordu.

Bir de Almanya’da harpten sonra Berlin’de kurulan iki üniversitenin 
kuruluşu ile ilgili hususu burada anlatmam faydalı olacaktır. Harpten sonra 
Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa ve Rusya arasında dörde bölündü ise, 
Berlin şehri de aynı şekilde aynı devletler arasında dörde bölünmüştü. Berlin’in 
en eski ve meşhur Üniversitesi olan Humboltd Üniversitesi doğu da kaldığından, 
Amerikalılar kendi yönetimi altında bulunan bölgede Frei Üniversitesi adı altında 
yeni bir üniversite kurdu. Harpten önce Yüksek Mühendis Okulu (Technische 
Hochschule) olan ve yüksek mühendis yetiştiren eğitim müessesesi İngilizlerin 
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yönetimi altında bulunan bölgede olduğundan, bu sefer Berlinliler bu eski 
Yüksek Mühendis Okulu’nu yeniden kurmak için İngiliz işgal kuvvetlerine 
müracaat etti. İngilizler hemen cevap vermedi ve beklemelerini istedi. Daha sonra 
İngilizler, mühendis yetiştirecek bir yüksek öğretim kurumu kurmak istiyorsanız 
? Bunun Yüksek Mühendis Okulu değil, Teknik Üniversite olması gerek cevabını 
verdi. İşte Berlin Teknik Üniversitesi böyle kuruldu. Daha önce Almanya da 
hiç Teknik Üniversite yoktu. Hepsi Techmische Hochschule idi. Berlin Teknik 
Üniversitesinde o zamanlar, mühendislere verilen teknik dersler yanında birçok 
sosyal ve hümanistik derslerde verilmektedir. Bu sosyal ve hümanistik dersler, 
Yüksek Mühendis mekteplerinde verilmektedir.

Teori ve uygulama
Teori ve uygulama bir bütünün iki parçasıdır. Bu iki parça birbiriyle 

birleştiğinde ancak, o bütün bir önem kazanır. Onun için hangi meslekte 
olursanız olun, aldığınız teorik bilgileri, uygulama ile tamamlamadığınız zaman, 
yeterli bir bütün olamazsınız. Bunlar tamamlandığında, muhitin size karşı olan 
ilgisi ve sizin de etrafınıza olan etkiniz artar. Daha önceleri de sık sık bahsettiğim 
gibi, bu husus bilirkişilikte de çok önemlidir. Tamamen kitabı bilirkişilik olmaz.

Bununla ilgili olarak yedek subaylığım sırasında yaşadığım bir anımı 
anlatmayı isterim. Ben 1957 yılında Doçent olarak yedek subay okuluna gittim. 
Yedek Subay Okulunu Yassı ada’daki Deniz Yedek Subay Okulu’nda 12. dönem 
olarak yaptım. Bu okulda mühendis olan yedek subay adayları okulda altı hafta 
ana eğitimden sonra geri kalan altı aylık sürelerini tamamlamak için deniz 
kuvvetlerine bağlı tersanelere gönderiyordu. Altı ay sonunda da okula gelip 
diplomayı aldıktan sonra asteğmen olarak Deniz Kuvvetlerine katılıyorduk. Ben 
altı haftalık eğitimden sonra Taşkızak Tersanesine gitmiştim. Buraya geldiğimde 
Fabrika Komutanı olan Müh.Tuğ.Amiral, beni daha önceden de tanıdığı için, 
Hocam ! Sizi gökte ararken yerde bulduk diyerek, tersanede mevcut olan ve 
gemi inşasında mühim rol oynayan takriben 40 a yakın kaynakçının eğitimi ve 
yetiştirilmesini sizin yürütmenizi istiyorum dedi. Bu kaynakçılar üç ana grupta 
olup, bir grubu …. Ustanın komutasında bulunan ark kaynakçıları, bir grubu 
…… ustanın komutasında ki oksijen kaynakçıları ve bir grubu da ….. ustanın 
komutasında ki boru kaynakçıları idi. Eğitimle tersanedeki işler aksamasın 
diye haftanın üç günü saat 16.00 ile 1800 arasında yapılacaktı. Ben ilk hafta 
bunlara bazı teorik bilgileri vermek istedim. İlk derste hepsi azılı bir eleman 
olan kaynakçılar hemen bana, hoca öyle diyorsun, fakat kaynak yaparken bunu 
mümkün olmaz sorusu ile karşılaştım. Yani hepsi kendilerine ders veren yedek 
subay okulu öğrencisinin uygulamadan bir haberi olamadan, sadece teoriden 
bahsettiği kanaatindeydi. Durumu anlayınca, kendilerinden bugünkü dersi 
sükunetle dinlemelerini, yarın için dersi atölyede yapacağımızı ve bana da 
bir iş elbisesi, deri eldiven ve önlük ile maske hazırlamalarını istedim. Ertesi 
gün iş elbisesini giyerek önce ark kaynakçılarının bulunduğu atölye’ye gittik. 
Orada sorun nedir diye sorunca ? bana, Amerikan Yardım Heyeti’nden gelen 
bir çıplak ve bir de özlü elektrot getirdiler. Bunlarla kaynak yapmıyoruz, nasıl 
kaynak edilir diye sordular. Bunun üzerine gerekli hazırlıkları yaparak her 
iki elektrot ile de kaynağı yapıp, elektrotların nasıl kullanıldığını gösterdikten 
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sonra, ikinci grup kaynakçıların ve daha sonra da üçüncü grup kaynakçıların 
bulundukları atölye’ye giderek buralarda da pratik uygulamaları yaptıktan sonra,  
kaynakçıları toplayarak yarınki dersi atölye’de mi yoksa yukarıda dershanede 
mi yapalım sorusunu sorduğumda, hepsi birden Hocam yukarıda dershanede 
yapalım cevabını aldım. Yaşanmış bu anı, uygulamanın meslek hayatında ne 
kadar önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Bu üç grubun başında bulunan 
ustabaşılar, ben tershaneden ayrıldıktan ve hatta askerlikten sonra emekli 
oluncaya kadar, herhangi bir pratik ve teorik sorunları olduğunda bana gelir ve 
problemlerini çözmemi isterdi. Bu kaynakçılar teorik bilgileri kolayca anlasınlar 
diye, kendilerine anlattığım teorik dersleri de sürekli bir metin halinde değil, 
sual ve cevabı şeklinde hazırlayarak verdim. Sonrada bu sual-cevap’lı metinler 
kitap haline geldi ve bunlardan üniversitedeki öğrencilerim de faydalandı.

Merak etme bu gemi de yakında batar
1960’lı yıllarda, kaynak dikişlerinin röntgen ışınları ile kontrolü endüstride 

daha iyi gelişmemişti. Türk Loydu da kendisine kontrol için gelen kaynak 
dikişlerinin radyografik kontrolünü, kendi adlarına bana yaptırıyor ve benim 
verdiğim rapordan sonra, Loyd olarak kendileri belgelerini hazırlıyordu. Röntgen 
ışınları nasıl tıpta geniş ölçüde kullanılıyorsa, kaynak dikişlerinin kontrolünde de 
aynı şekilde ve aynı önemle kullanılmaktadır. Bu gün imal edilen gemiler, basınçlı 
kaplar, buhar kazanları, nükleer santralleri, çelik inşaat ve köprüler …… gibi 
bütün kaynaklı imalatın kaynak dikişlerinin hatasız olup olmadıklarını kontrol 
etmek gerekir bu husus, standart ve nizamnameler de açıkça belirtilmiştir.

1970’li yılların ortasında, bir gün bana Üniversite’ye kontrol için Türk Loyd’un 
dan150’ye yakın kaynak röntgen filmi geldi. Filmleri ilk kontrol ettiğimde, filmler 
içerisinde hatasız ve sağlam olan bir filme tesadüf edemedim. Böylece de raporunu 
yazmak da gayet kolay oldu. Raporda bütün kaynak dikişlerinin sökülerek 
yeniden kaynak edilmesinin gerektiğini belirttim. Raporu verdikten birkaç 
gün sonra, bana Türk Loyd’undan telefon ederek Hocam raporunu verdiğiniz 
filmler bir gemiye ait olup, geminin sahibi ve kaptanının benimle görüşmek için 
randevu talep ettiklerini bildirdiler. Kendilerine randevu günü verdim, geldiler. 
Bana hemen, Hocam bizim gemiyi reddetmişsiniz. Niye? Bende filmlerin hepsinin 
hatalı ve kabul edilir sınırda olmadığını belirttim. Bunun üzerine, bana Hocam 
! Bu gemi Karadeniz’de battı. Sigortaya gittik. Sigorta Loyd Raporu istendi. Loyd 
da geminin filmlerini talep etti ve bizde filmleri getirdik dedi. Bunun üzerine, 
ben hemen gemi battığına göre bu filmleri nereden çektiniz? Denize adam mı 
indirdiniz? Yoksa filmler daha önce çekilip saklanmış mı idi sorusunu sorunca 
(halbuki filmleri incelerken, yeni çekilmiş filmler olduğu anlaşılıyordu), Hocam 
biz aynı tip ve büyükyükte iki gemi yaptırdık. Biri battı, fakat diğeri duruyor, 
Loyd rapor isteyince, bu filmleri batmayan gemi den çektirdik cevabını verdi. 
Batmayan geminin kaynak dikişleri de bir felaketti. Bu cevabın cevabı da 
açıkça, Merak etme bu gemi de yakında batar oldu. O zaman filmleri nereden 
çekeceksin?

Bir imalat ve onarım hatası
Davacı, aracı ile seyrederken araçtan küt küt şeklinde ses gelmesi üzerine, 

aracını emniyetli bir şekilde arıza şeridine çekerek park etmeye çalıştığı sırada 
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aracın tekleyerek stop ettiğini, daha sonra aracı çekici ile yetkili servise 
getirdiğini, yapılan ilk incelemede bilyelerde aşırı bir deformasyonun olduğunun 
ve kırılmanın gözlendiğini, ancak servisin araca müdahale etmediğini, bunun 
üzerine davacının Sulh Hukuk Mahkemesinde bilirkişi marifeti ile tespit ve 
daha sonra da aracın onarımının yetkili servise yaptırıldığını, fakat ilk arızanın 
daha sonra aynen tekrarlanması üzerine, araçta yapılan incelemede bu arızanın 
yetkili serviste yapılan onarımdan kaynaklandığının anlaşıldığını, aracın 
garanti süresinin 2+1 yıl olduğu için, garanti süresini geçmediğini, ilk arızada 
kullanılan parçaların garanti kapsamında bulunduğunu, ikinci kere meydana 
gelen bu arızanın ilk onarımda giderilemediğini belirterek, olayın ilk arızanın 
hatalı onarılmasından mı yoksa imalat hatasından ötürü mü kaynaklanıp 
kaynaklanmadığının tespitini talep etmiştir.

Araç üzerinde, ilk hasarın meydana gelmesinden sonra yapılan incelemede: 
Araç bilinen bir markanın oldukça da pahalı bir tiptir. Araç üzerinde ilk 
arızanın meydana geldiği tarihte araç 36.000 km de olup, aracın kırank mili ve 
pistonlarına takılı durumda biyellerinin görülerek, 6. silindire ait biyelde gözle 
fark edilecek derecede bir eğrilme olduğu, krank milinde ise herhangi bir hasarın 
bulunmadığı, eğrilen biyelin bulunduğu pistonun yan etek kısımlarında silindir 
cidarına sürtmesinden ötürü aşınmaların bulunduğu, ayrıca bu pistonun çalıştığı 
silindirde eğrilik bulunduğu, silindire hava girişinin başlangıç noktası olan emme 
kanalı uç kesiminin yağış ve su birikintisi olan yol şartlarında seyrettiği sırada, su 
girmesini engelleyecek konum ve tasarımda yapılmış olmasının gerektiği, ortaya 
çakan hasarın, tespite konu araç motorunun emme kanalı ve uç bölgesinin 
uygun konum ve tasarımda olmadığı, bunun da gizli ayıp niteliğinde bulunduğu 
ve meydana gelen hasarın su girmesinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Bu 
hasardan sonra servis yaptığı onarımda: Otomatik şanzımanla birlikte ventil 
kapaklarının tümü, sökülen krank milleri ve yatakları ….. ve motorla ilgili diğer 
akşamların değiştirilerek onarıldığı faturada belirtilmiştir. Yine faturada 6 biyel 
kolu ile 2 pistonun değiştirildiği görülmüştür. Araç sıfır km. de katın alınmış ve 
ilk arıza 36.000 km de meydana gelmiş olup, ikinci arızanın meydana geldiği 
tarihte de araç 61.000 km de bulunmaktadır. 

Araç üzerinde ikinci arızadan sonra yapılan incelemede de:  Aracın 
biyellerinden birinin kırılarak motoru tamamen kullanılmaz hale getirdiği 
ve biyelde yine eğrilmenin mevcut olduğu açıkça görülmüştür. Bu ikinci 
hasarın, daha önce meydana gelen hasar nedeni ile yapılan onarımın gereği 
gibi yapılmadığını, dolayısıyla da aynı hasarın aynen tekrar meydana geldiğini 
göstermiştir. Hasar nedeni ile aracın motoru kullanılamaz hale gelmiştir. Aynı 
hasarın önce 36.000 km de ve onarımdan sonra da yaklaşık 30.000 km. de 
oluşması, ilk hasardan sonra yukarıda da izah edildiği üzere, emme kanalı ile 
hava giriş ucu konumu ve yapısı ile ilgili gizli ayıptan yani imalat hatasından ileri 
geldiğini teyit etmektedir. Hasarın oluşmasında herhangi bir kullanım hatası 
mevcut olmayıp, hasar tamamen imalat ve yetersiz onarım hatasından ötürü 
meydana gelmiştir.

Garanti Belgesi ile ilgili 13. Madde de “…..Satıcı garanti kapsamındaki 
malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı, işçilik masrafı, 
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değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep 
etmeksizin tamir ile yükümlüdür. Tüketici onarım hakkını kullanmış ise, garanti 
süresi içerisinde sık sık arızalanması nedeni ile maldan yararlanamamanın 
süreklilik arz etmesi veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya 
tamirin mümkün bulunmadığının anlaşılması hallerinde, 4. madde de yer alan 
diğer seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi reddedemez…..” ifadesi 
mevcuttur. Bu olayda da 4. Madde de belirtilen hakların kullanılması şartları 
doğmuş bulunmaktadır.

İki hakemlik olayı
Burada yaşanan imalatla ilgili olarak iki olayı vermek istiyorum. Olaylar adli 

mercilere intikal etmeden tarafların kabulü ile hakemlik şeklinde çözülmüş ve 
sonuçlandırılmıştır.

a.-Kaynak yerinden su fışkıran bir termosifonun ayıbından kim 
kusurlu?

Bu olay 1960’lı yılların ortalarında geçmektedir. Beyaz eşya imalatı yapan ve 
o zamanlar fabrikası Haliç’te bulunan büyük ve ünlü bir işletmenin imal ettiği 
termosifonlarının gövde kısmındaki kaynak yerlerinden su fışkırmaktadır. Bu 
su fışkırma olayı, bazen fabrikada imalatın yapıldığı sırada, bazen yine imalatın 
bir diğer kademesi olan emaye işleminden sonra bazen de termosifonun satışını 
müteakip evlere monte edildikten sonra, sudaki koç darbesi nedeni ile yıkanırken 
meydana gelmektedir. Termosifonu imal eden işletme de, termosifonun gövdesinin 
kaynağında kullanılan kaynak elektrotlarını, yine o zamanlar Türkiye de tek 
imalatçı olan bir elektrot üreticisinden almaktadır. Elektrotu imal eden firmanın 
genel müdürü bana gelerek Hocam sizden bu hususta bir hakemlik yapmanızı 
istiyorum teklifinde bulundu, Benim hakemliğime termosifonu imal eden firmanın 
da bir itirazı olmadığından hakemliği kabul ettim. Olayı yerinde görmek ve 
tarafları dinleyerek incelemek için, kararlaştırılan günde termosifon fabrikasına 
giderek imal edilen termosifonları ve suyun fışkırdığı kaynak dikişlerini gördüm. 
Kaynağın durumu ve suyun fışkırma şekli göz önüne alındığında, kullanılan 
kaynak elektrotlarının kalitesinde herhangi bir ayıp ve hatanın bulunmadığı 
hemen anlaşıldı. Bunun üzerine kaynağın nasıl yapıldığını da görmek istediğimi 
bildirdim. Burada termosifon imalatçısı biraz durup, birbirleri ile konuştuktan 
sonra, kaynağın kendi fabrikalarında yani Haliç’te yapılmadığını kaynak işlerini 
4. Levent’deki bir taşeron firmaya yaptırdıklarını söylediler. Böylece hep birlikte 4. 
Leventte bulunan ve kaynak işlerini yapan taşeron firmanın Atölye’sine giderek, 
burada kaynağı nasıl yaptıklarını incelediğimizde: Boru şeklinde çelik saçtan 
ibaret olan termosifon gövdesinin boylamasına olarak borunun dış tarafından 
elektrotla ve bir paso çekilerek kaynak edildiğini ve borunun iç tarafından ise 
kaynak edilmediğini tespit ettik. Yalnız dıştan bir paso ile yapılan kaynağın, 
gövdeyi teşkil eden çelik sacın bütün kesitini kaynak etmediğini ve kullanılan 
saç kalınlığının ancak yarısının kaynak edildiğini, orada uygulamacıların 
anlayacağı şekilde izah ettik. Tek paso ile tek taraftan kaynak edilen termosifon 
gövdesinin kaynak dikişi iki sacı tam olarak birleştirmediğinden, zayıf kalan 
kaynak bağlantısının dayanıklılığı yeterli olmadığından, zaman zaman buradan 
su fışkırmaktaydı. Bunu önlemenin çaresi de termosifon gövdesini hem dıştan 
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hem de içten birer paso ile kaynak yapmak ve bağlantıyı kuvvetlendirmek idi. 
Bunu söyleme üzerine bu sefer termosifonu imal eden ana firma yetkilileri ile 
taşeron firma yetkilileri arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktı. O da, taşeron firma 
kaynak işlerini yapmak için termosifonların gövdesini bir taraftan bir paso ile 
kaynak yapacak şekilde bir hesaplama yaparak fiyat bildirmiş olmasıdır. Taşeron 
Firma, termosifonu bir de içten aynı şekilde kaynak yapılması halinde hem 
malzeme hem de işçilik bedeli artacağından, eski bedel ile bu işi yapamayacağını 
bildirdi. Burada sorunun iki firma arasında yeniden anlaşarak hal edilmesi 
gerekiyordu.

Bu olayda hangi taraf kusurludur? sorusuna cevap aradığımızda, ana 
firma termosifonun imalatı ve özellikle de kaynak dikişlerinin çekilişi ve yeri 
hakkında taşeron firmaya detaylı bir bilgi ve proje vermediği için, daha sonra 
niye iç taraftan da kaynak etmediniz diye bir soru sorma hakkına sahip değildir. 
Diğer taraftan taşeron firmada, bu konuda deneyimli ve bilinçli bir firma olması 
söz konusu olduğundan, ihaleyi almadan bu kalınlıktaki bir sacın hem dıştan 
hem de içten kaynak edilerek mukavemetin sağlanacağını bilmesi ve ona göre 
bir bedel teklif etmesi gerekirdi. Dolayısıyla bu olayda her iki taraf da aynı 
nispetlerde kusurludur.

b. Silindirik dikey konumlu bir benzin tankının imalatındaki hatada 
kim kusurlu ?

Bu olay da aynı şekilde 1960’lı yılların sonlarında geçer. Bir yaz, gününün 
pazarın da evde otururken (Küçükyalı da bulunuyordum), bir yabancı petrol 
şirketinin Türk Müdürü ve eski bir öğrencim olan zat beni telefonla arayarak, 
Hocam eğer müsait iseniz, sizi evden alarak Yeşilköy de bir öğle yemeğine 
götürmek istiyorum dedi. Bende öğrencimi kırmadım, bir saat sonra araba ile 
eve gelerek beni aldı ve önce Yeşilköy Hava Alanına geldik. Burada kendilerinin 
uçak benzini için imal ve inşa ettiği ve imalatı bitip tam benzin alacakları 
sırada da, dikey silindirik tankın alt kısmında bir sacın orta kısmından göbek 
yaparak şiştiğini gördüklerini ve bunun sebebini ve kimin kusurlu olabileceğini 
bilmediklerini söyleyerek, benden bir hakemlik istedi.

Ben durumu görünce hemen  sebebini  anladım. Bunun  sebebi, o 
tankın imalinde kullandıkları  sacta bir imalat hatası olan katmer hatasının  
bulunmasıydı. Böyle katmerli sacların kaynaklı imalatta kullanılmaması 
gerekirdi. Bunu orada imalatı yapan uygulayıcıların iyice anlaması ve görmesi 
için kendilerine, o şişkin kısma zarar vermeden o kısmı içerisine alan bir parçanın 
kesilerek çıkarılmasını ve daha sonra da estere ile çıkan parçayı, şişkinlik kısmın 
ortasından geçecek şekilde kesilmesini söyleyerek, oradan birlikte öğle yemeğine 
gittik. Öğle yemeğinden sonra tekrar tankın yanına geldiğimizde, kesme işleri 
yapılmış ve numune parça hazırlanmıştır. Ortasında kesilen o şişkin kısma 
baktığımızda, orada sacın kalınlık olarak ikiye (ayrıldığı) yarıldığı kolayca 
görünüyordu. Bu hata sacların imalatından ileri gelen bir hata olup, ancak saclar 
alınırken dama tahtası gibi boydan boya bir ultrasonik  kontrolden geçirilmiş 
olsaydı. Bu hata daha önceden görülürdü ve kaynaklı imalatta kullanılmazdı. 
Sacı alırken, sac imalatçılarına ultrasonik kontrolden geçmiş katmersiz sac 
istiyorum şeklinde bir uyarılma yapılsa ve bunun da ekstra kontrol ücretinin 
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karşılacağı belirtilseydi. O sac katmerli olmazdı. Burada da kusurlu olan o 
imalatı yapan ve o sacları alandır.

Savcılığın el koyduğu iki olay
Bu olayların birisi, Türkiye de ilk defa yerli olarak imal edilen Asetilen Üretim 

Cihazı (Karpit Kazanı) ve diğeri de şehir sularına katılan klorü taşıyan klor 
tüplerinin imalatı ve patlamaları ile ilgilidir.

a. Yerli asetilen üretim cihazı imalatının öyküsü
1960’lı yılların ortasında bir gün, Üniversitedeki odamda otururken, bir zat 

elinde bir asetilen üretim cihazı ve dilekçesi ile birlikte odama girdi. Hocam ! Biz 
bu kağıt kazanını (piyasa deyimi) Türkiye’de ilk defa yerli olarak yaptık. Sizin 
Kürsünüzden bu cihazın kontrolünü ve muayenesini yaparak bu hususta bir 
rapor almak istiyoruz şeklinde bir giriş yaptı. Gelene oturun dedikten sonra, 
cihazın dışında boru şeklinde bulunan ve üfleçteki alevin kazana geri tepmesini 
önleyen sulu geri tepme parçasını nasıl yaptıklarını sordum. Gelen zat yüzüme 
endişe ile baktıktan sonra, Hocam! O borunun içerisinde herhangi bir tertibat 
yok ki? O sadece bir boru ve Avrupa dan gelenlerde de aynı boru var ve gaz 
içerisinden gelerek üflece geçiyor dedi. Bu cevabı duyunca, bunu hemen al git, 
yoksa seni, Savcılığa şikayet etmek gerek dedim. Bunun üzerine korkarak bana 
bunun içerisi nasıl oluyor diye sordu. Bende geri tepen gazın kazana geçmemesi 
için orada sulu geri tepme emniyetinin bulunduğunu ve bu olamadan kullanılması 
halinde daima infilakın söz konusu olduğunu söyleyerek geri gönderdim.

Aradan birkaç ay geçtikten sonra aynı zat yine elinde karpit kazanı ve 
dilekçesi olarak tekrar gelid ve bana Hocam! Biz kazanın sulu geri tepme emniyet 
tertibatını söylediğimiz gibi yaptık ve iyi çalışıyor dedi. Bende peki öyleyse kazanı 
muayene ve kontrol edelim, sen de gerekli formaliteleri tamamla dedim. Asetilen 
üretim cihazını muayene ve kontrol ettikten sonra Kürsüden rapor hazırladık ve 
bu raporun altına da bu raporun bu kazan için geçerli olduğu notunu koyduk. 
Ayrıca bu kazanı da kürsüde muhafaza edeceğimizi ve imal edilen her kazanın 
da bunun gibi kontrolden geçmesinin gerektiği ihtarını yaptık.

Bu raporda yaklaşık bir birbuçuk yıl sonra birgün beni Mersin den bir Savcı 
telefonla Üniversiteden arıyarak Hocam! Bu kazanlar için siz rapor vermişsiniz? 
Bu kazanların birisi patlayarak ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermiş. Lütfen 
verdiğiniz raporla ilgili bilgi istiyorum dedi. Ben de yapılan ilk imalat için bir 
rapor verdiğimizi ve raporda da bu raporun kontrol edilen bu kazana ait olduğu 
ve o kazanı da örnek olarak halen Kürsümüzden muhafaza ettiğimizi belirttim. 
Daha sonra da verdiğimiz raporun tastikli bir nüshasını Savcılığa gönderdim. 
Burada imalatçı bizden aldığı raporu (ihtar ve notları çıkararak) metalik bir plaka 
üzerine taşıyıp, bu plakayı da piyasaya sürdüğü bütün kazanlara taktığından, 
her imal edilen kazan İTÜ kontrolünden geçmiştir durumuna gelmekte. Yani 
durum alınan raporun bir nevi istismarıdır.

b. Patlayan klor tüpü
Bu olay da 1960’lı yılların sonu veya 1970’li yılların başında geçmiştir. Bir 

gün bir savcı, gelen bir talimat dolayısıyla beni ifadeye çağırdı. İfadeye gittim. 
Olay İzmit civarında bulunan klor fabrikasında doldurulan klor tüplerini Ankara 
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ya taşıyan kamyonun yolda mola verdiği sırada bu tüplerden birinin patlaması 
ile meydana gelen bir olayla ilgili bulunmaktadır. Anadolu vilayetlerinin birinin 
Adliyesinde ve ceza mahkemesinde devam eden bu olayla ilgili davada bilirkişi 
raporu alınması için, dosya İstanbul Adliyesine gönderilmiş ve burada seçilen 
bilirkişi raporunda, patlamanın klor tüplerinin kaynağının hatalı yapılmasından 
ileri geldiğini belirtildiği ve o tüplerin imal edilirken de kaynak kontrollerini Türk 
Loydu adına ben yaptığım için, benim ifademin alınması söz konusu olmuş.

Dosyada yaptığım incelemede: Türk Loydundan belgeli 30 civarında klor 
tüpünün imali sırasında, Türk Loydu, kaynak dikişlerinin benim kontrol ederek 
değerlendirmemi benden istediğinden ve tarafımdan verilen raporlardan sonra da 
Türk Loydu kendi belgesini kendisi tanzim etmektedir. Verdiğim bütün raporları 
ve patlayan tüpe ait raporu bularak incelediğimde, tüplerin kaynağı ile ilgili bir 
sorunun olmadığı ve eğer böyle bir sorun olsaydı diğer tüplerde de patlamanın 
olacağı gayet açıktı. Patlama neden olmuş? Yaptığım incelemede patlayan tüpün 
aşırı şekilde doldurulduğu ve bu aşırı dolumun tüpün patlamasına sebebiyet 
verdiği anlaşılmıştır. Hatalı ve yetersiz bilirkişi raporu çok kere böylece davaların 
yönünü değiştirmede, yanlış yönlere gitmesine ve uzamasına sebebiyet 
vermektedir.
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CARL SCHMITT
VE

DEMOKRASİ ANLAYIŞI

Av. Canan YILMAZ[1]

1. CARL SCHMİTT KİMDİR?
Genel olarak Carl Schmitt, bir siyaset ve hukuk filozofudur. 11 Temmuz 1888 
tarihinde koyu bir Katolik ailenin çocuğu olarak doğmuştur. Din ağırlıklı bir orta 
eğitimden sonra önce filoloji eğitimi, sonra da Berlin’de hukuk eğitimi almıştır. 
1910 yılında yüksek lisansını yapmış, 1915 yılında da doçent olmuştur. Carl 
Schmitt’in kişiliğinin oluşumunda özellikle doğduğu Katolik Ren kültürü ve 
1920’lerin başında ders verdiği Bonn Üniversitesi’nin etkisi çok fazla olmuştur. 
Carl Schmitt içinde bulunduğu bu kültürün ve aldığı eğitimin de etkisiyle 
genel olarak otoriter devlet yapısını desteklemiş ve parlamento sistemine karşı 
çıkmıştır. Bu nedenle muhafazakar bir dünya görüşüne ve devlet anlayışına 
sahip olduğunu söyleyebiliriz.  

Carl Schmitt farklı ve çok yönlü bir filozoftu. Onu böylesi farklı kılan ise, hayatı 
boyunca farklı yönlerde yer alması ve dolayısıyla içinde bulunduğu her dönemin 
şartları doğrultusunda farklı birçok eser oluşturmasıdır. Bu nedenle Carl 
Schmitt’i anlayabilmek için, onun içinde bulunduğu tarihi süreci de anlamak 
gerekir. Bu tarihsel süreç, Nazileri iktidara taşıyan zaman dilimine de denk 
düştüğü için ayrıca önemlidir. Carl Schmitt her ne kadar zamanla farklı yönlere 
savrulmuş olsa da, genel olarak sonuna kadar savunduğu şeyin anti-demokratik, 
anti-parlamenter ve anti-liberal düşünceler olduğu söylenir[2]. 

Carl Schmitt’in siyasi sürecin içine girmesi, 1929-1933 tarihleri arasında 
Almanya’da yaşanan kriz döneminde hükümet uygulamalarına danışmanlık 
amacıyla raporlar ve hukuki içtihatlar hazırlamasıyla başlamıştır. Bu dönemde 
Carl Schmitt, kriz durumundaki Weimar Cumhuriyeti ile yürürlükte olan Weimar 
Anayasasını savunmuştur. Ekonomik kriz ve akabinde artan siyasi kargaşa 
nedeniyle başta bulunan Hindernburg’a idari emirler vermesi yönünde raporlar 
vermiştir. Scmitt’e gore, siyasi birlik tehdit altındadır ve bu noktada meşruluk 
ancak siyasal birliğin korunması için atılacak adımlardan kaynaklanabilir. Bu 
nedenle Anayasayı ruhuna göre okumak ve değerlendirmek gerekir. Çünkü 
Anayasa, hukuki bir metin değil, halkın siyasal birlik beyanı ve siyasal iradesini 
yansıtan siyasal bir belgedir. Bu nedenle kurucu iradenin aksine meclis birşey 
yapamaz. Carl Schmitt’in bu çözüm önerisi, kendisinin ara rejimci olarak 

1 Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi
2 Prof.H.C.Bernd Rüthers, “20.yy.ın Siyasi Düşünürü: Carl Schmitt”, (Çev. Hüseyin Özcan/Muaz Şeker),  
http://www.akader.info/KHUKA/2006_eylül/9.pdf , (15.12.2008), s.136



anılmasına sebep olmuştur.[3] 

Ancak Schmitt’in söz konusu söylemlerine rağmen Hindenburg görevini 
bırakarak hükümeti kurma yetkisini Hitler’e vermiştir. Hitler’in Ocak 1933’te 
başa geçmesinden sonra Schmitt radikal bir kararla Nazi Parti’sine katılmıştır. 

2. Dünya Savaşından sonra Schmitt, Nazi emperyalizmine yardımcı olduğu için 
tutuklanmış, Alman akademik hayatından ihraç edilmiş ve “liberal demokrat” 
yazarlar tarafından kökten bir anti-liberal olmakla suçlanmıştır. Berlin 
Üniversitesi’ndeki profesörlüğünü geri alamamıştır. Bu nedenle Plettenberg / 
Sauerland’daki evinde emekliye ayrılmıştır. Ölümüne kadar kendini sürgünde 
olarak gördüğü bu yerde yazılar yazmış ve1985 tarihinde 97 yaşında iken 
ölmüştür.

2. CARL SCHMİTT, DEMOKRASİ VE LİBERALİZM
Liberalizm ve demokrasinin iki zıt kavram olduğunu savunan Schmitt, liberaller 
ve demokratlar arasında mutlakiyetçiliğe karşı 19. yy. da süren tarihi ittifak 
ve ortak mücadele anlayışı nedeniyle bu zıtlığın anlaşılamadığını savunur. 
Liberalizm ve demokrasi arasındaki bu zıtlığın esasen, liberal birey bilinci ile 
demokratik türdeşlik arasındaki karşıtıktan beslendiğini düşünür.[4] Yine Carl 
Schmitt, liberal demokrasinin de çoğu zaman demokrasinin karşıtı olabileceğini 
eserlerinde tartışmıştır. Bu noktada Schmitt’in liberal demokrasiye ilişkin 
iddiaları, demokrasinin liberal toplumlarda, liberal olmayan toplumlara göre 
daha farklı bir anlama geldiği; liberal demokrasinin politik vasfının kaldırılması, 
oy verenlerin liberal politik sınıfa güvensizlik duyması sonucunu doğuracağı ve 
çok etnikli ülkelerde liberal demokrasinin gelecekte ciddi sorunlarla karşı karşıya 
kalabileceği şeklinde özetlenebilir[5]:

Schmitt’e gore, demokrasi ve parlamento olumlu neticelere götürmeyen, 
bir devletin içinde devamlı uyumsuzluklar yaratan, batmaya mahkum, akıl 
dışı girişimlerdi. Liberalizm ise, bütün siyasi görüşleri kendi fıtratına aykırı 
davrandırarak, topyekün sulandırıp yapaylaştırmaktaydı.[6] Liberalizm 
şeklinde ortaya çıkan her demokratik akım, Schmitt tarafından kesinlikle 
devlet egemenliğinin birliğine ve devlet otoritesine karşı bir saldırı olarak kabul 
edilmiştir[7]. Bu anlamda Schmitt’in tek elden çıkan ve birliği sağlayan otoriter 
bir devlet anlayışına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Schmitt’in liberalizm ve demokrasi anlayışı aslında düşünülenden daha  
karmaşıktı. Yukarıda da belirttiğim üzere Schmitt, her fırsatta demokrasi 
ile liberalizmin ayrı şeyler olduğunu ve birbirleriyle bağdaşmadığını dile 
getirmiştir. Schmitt bunun nedenlerinden biri olarak da liberalizm ve demokrasi 
kavramlarının, modern kitle demokrasisini oluşturan parçalı görüntünün 
anlaşılması için, birbirinden ayrılmak zorunda olduğunu öne sürmektedir. 
Schmitt’e göre, demokrasi liberalizmin antitezidir, çünkü demokrasi yöneten ve 

3      Yıldıray Oğur, “Carl Schmitt: Siyasal Olanı Düşünmek”, http://www.siyar.org/index.asp?yid=498sid=2045 
, (03.01.2009)
4     Murat Güzel, “Eşitlerin Eşitliği ve Parlamentonun Krizi”, 21.04.2008 (star gazetesi), (05.12.2008)

5   Tomislav Sunic, “Liberalizm or Democracy?”, http://www.rosenoire.org/articles/schmitt.php,(01.01.2008)
6    Prof. Dr. Dres. H.c.Bernd Rüthers, a.g.e.  s.135
7    Prof. Dr. Dres. H.c.Bernd Rüthers,a.g.e.,s.138
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yönetilenlerin kimliklerini algılamaya çalışır ve bu yüzden parlamentoyu anlaşılmaz 
ve demode bir kuruluş olarak anlatır.[8] Demokraside asıl mesele “demos” un 
(halkın) varlığıdır ve karar mekanizması da halktır. Liberalizm ise, “humanity” 
ye ait verili değerler üzerinden normative bir çerçeve kurmuştur Bu noktada 
Liberalizm etik, demokrasi politiktir. Parlamenter demokrasi ise, bu ikisini bir 
araya getirmek istediği için başarısızdır. Çünkü liberalizm ve demokrasinin 
biraraya gelmesi mümkün değildir. 
Schmitt’in bazı yazılarında demokrasinin organik kavramını liberalizme karşı 
yüceltmesi, aslında 1920’lerin sonlarından, Hitler’in Ocak 1933’te başa geçmesine 
kadar olan süreye işaret etmektedir. Bilindiği üzere, Hitler mutlak hükümdarlığını 
kurmak için liberal anarşinin ve Alman toplumunda demokrasinin kaybolmasının 
avantajını kullanmıştır. Schmitt’in, Almanya’nın çökmekte olan liberal rejimine 
demokratik bir alternatif olarak düşündüğü yapı ise özellikle 1928-1932 tarihleri 
arasında bir üçüncü zıt düşünce olarak tasarlanmıştır. Bu bir parlamenter 
liberal rejimin aksine, Alman Devletinin varlığını sürdürecek ve onun kökten 
devrimcilerle anlaşabilmesine imkan tanıyacak bir muhafazakar yönetimi teşvik 
etmeyi amaçlamaktaydı. 
Şunu da belirtmeliyiz ki, Schmitt’in liberal demokrasi terimine karşıt olarak 
kullandığı terim yine demokrasidir. Schmitt’e gore, demokrasi, önce homojenliği 
ve sonra da –ihtiyaç duyulduğunda- heterojenliğin yok edilmesini gerektirir. 
Schmitt’e gore, demokratik homojenlik, halkta tek sesliliğin hakim olduğu bir 
yönetim biçiminde, ortak bir tarihi geçmişi, ortak kökleri ve ortak bir gelecek 
görüşünü varsaymaktadır. Yine Schmitt bu konuda “demokrasinin ana fikri 
halktır, insanoğlu değildir. Eğer demokrasi siyasi bir biçime gelirse sadece popüler 
demokrasi olabilir, insanoğlunun bir demokrasisi olmaz” fikrini savunmuştur. 
Schmitt’in bu etnik demokrasi görüşünün, amaçlarından biri de çoğulcu 
toplumlardaki etnik farklılıkları aşmak olan modern liberal demokrasi ile çatıştığı 
açıktır. . 
Carl Schmitt’e gore varolan her demokrasi, sadece eşitlerin eşit olması değil 
ve aynı zamanda eşit olmayanlara da eşit olmayan bir biçimde davranılması 
prensibine dayanır. Demokrasi demosa ait olanlar ve olmayanlar üzerinden 
tanımlandığı için eşitsizlik de mevcut olabilir. Demokrasinin meselesi insanlık 
değil halktır. Scmitt’e göre, demokraside demos (halk) homojendir.[9] Bu konudaki 
bir yoruma gore Scmitt’in, demokrasiyi eşitlik ilkesinden tamamen ayırmak için 
umutsuz bir girişim yaptığının kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Örneğin 
ısrarla belirttiği “demokraside sadece, gerçekten eşit olanların ve iradeleri kendine 
ait olanların eşitliği vardır.” Yada “kendi kendini ilan eden demokrasiler evdeki 
vatandaşlara eşitliği öğretirken koloniler üzerinde egemenlik kurmayı denerler” ve 
son olarak “demokratik eşitlik gerçekten homojenlik anlamına gelir ve insanlığın 
tümü için uygulanabilir bir ülkü değildir.” Bu tip tanımlar demokrasinin çoğu 
modern kuramcıların reddettikleri yönlerinin altını çizmektedir, fakat sonradan, 
modern demokrasi, Schmitt’in “kitle demokrasisi” olarak adlandırdığı, klasik 
cumhuriyetçiliğin tersi bir durum ile eş anlamlı hale gelmiştir. Ahenk ve 

8   Tomislav Sunic, “Liberalizm or Democracy?”, http://www.rosenoire.org/articles/schmitt.php (01.01.2008)
9    Yıldıray Oğur, a.g.e.
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bütünlük ile demokrasi birliği ön-modern cumhuriyetçiliğin bir özelliğiydi, fakat 
20.yy’daki demokrasi teriminin çoğunlukla toplulukları kapsadığı çok açıktır.[10] 
Bu bağlamda Schmitt’in demokrasi tanımı yanlış olmasa da, bir şekilde liberal 
anayasallığa karşı bir otoriter gelenekçi kutup olarak çalışmaya en azından 
zorlanmıştır. 

Schmitt’in demokratik eşitlik görüşü ise, demokrasinin sosyal homojenliği 
gerektirdiği inanışına bağlıdır[11]. Liberal demokrasi bireylerin kanuni olarak 
eşitliğini desteklemesine rağmen, köklü vatandaşların eşitliğini reddeder. Liberal 
demokrasi sadece etnik, kültürel ve ırksal sınırları, ortak bir kültürel geçmiş ve 
gelecek bakışının eşit varisleri olarak görülemeyecekleri derecesinde zayıflamış 
olan parçalanmış bireylerin eşitliğini sağlar. Gerçek bir organik demokraside 
eşitlik her zaman, aynı tiplerin eşitliği nin üzerinde yer alır. Bu, Schmitt’in evvelce 
belirttiği, “eşit haklar, homojenliğin olduğu yerde sağduyu yaratır.” iddiası ile de 
uygun düşmektedir.[12]

1931’den sonra, Naziler ve komünistler Alman Parlamentosu’da diğer partilerin 
etkili bir hükümet kurma çabalarını engelledikleri zaman, Hindenburg’a acil 
durum yönetim yetkisi verildi. Alman Çöküşü’nün yan etkileri, sokaktaki 
şiddetin yayılması ve 1931 ve 1932’de Nazi ve Komünist seçmenlerin hızla artışı, 
olağanüstü durumların üstesinden gelebilecek kalıcı bir ulusal liderlik ihtiyacını 
gündeme getirdi. 

Parti hükümeti ve parlamenter egemenliğin sürekli savunucuları karşısında 
Schmitt, hükümetlerin, ülkede yıkıcı faaliyetlerde bulunanlar dahil, her bir 
bireye eşit bir yönetme şansı verilmesi gerektiği fikri ile alay etmiştir. Schmitt’in 
de işaret ettiği üzere, politik ve hatta fiziksel suçları işlemeye gönüllü olan 
Weimar Cumhuriyetçileri, Hitler taraftarlarının oyların %51’ini almasını 
sağladılar ve sonrasında bir kenara çekilip Nazilerin Alman hükümetini ele 
geçirmesine izin verdiler. Schmitt’in donuk liberal yasallaştırmaya karşın yasal 
organik demokrasiyi savunmasının sebeplerinden biri de açıkça Alman ulusal 
devletini hem parlamenter kaos, hem de aşırı radikallerden korumaktı. Bu, onun 
demokrasinin tanımını değiştirmesi için tek neden olmasa da en can alıcı olanı 
olarak kabul edilmiştir.

1929’da Schmitt kafasındaki sivil düzeni, “Demokratik duyarlılığın gücü arttıkça, 
demokrasinin, gizli oy pusulalarını kayda geçiren bir sistemden farklı birşey 
olduğu düşüncesi daha da kesinlik kazanacaktır. Bir demokrasi için teknik 
değil hayati açıdan, diktatörsel metodlar sadece popüler desteklerle değil aynı 
zamanda demokratik gerçeklerin doğrudan ifadesi olarak da görülebiliyorken, 
liberal düşünceye bağlı bir parlamenter önemsiz bir entrika (düzen) olarak 
belirmektedir.”  sözleriyle dile getirmiştir ki, bu sözler o dönemde bir çok tartışmayı 
da beraberinde getirmiştir. Demokrasiyi parlamenter tekniklere indirgemek için 
yapılan her türlü küçük düşürücü girişime rağmen, Schmitt burada, halkoyu 
desteği üzerine kurulmuş güçlü bir yönetim için, 1930’ların başlarında daha da 

10   Paul Gottfried, “Carl Schmitt and Democracy”, http://www.gnosticliberationfront.com/carl_schmitt_and_
democracy.htm  , 25.11.2008
11   Carl Schmitt, demokratik eşitlik görüşünü Parlamenter Demokrasinin Krizi isimli kitabında detaylandırmıştır. 
12   Tomislav Sunic, a.g.e.
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geliştirilecek bir iddiada bulunuyordu. 

Schmitt’in demokrasi analizi onun Katolik nosyonun temsil edilmesine olan 
bağlılığını kesin olarak açığa çıkarmaktadır. Nicoletti, Schmitt’in asla temsil 
edilme hakkındaki Ortaçağ görüşünden vazgeçmediğini ısrarla belirtmiş ve 
onun liberalizm ve demokrasi hakkındaki yazılarında bunun izlerini bulmaya 
çalışmıştır. Nicoletti, Schmitt’in bazen gözardı edilen analitik dikkatini vugrulayan 
düşüncesinin hakkını vermiştir, fakat bu konuda Schmitt’in “Tarihe geçmiş bir 
doğru sadece bir kez doğrudur”. Şeklindeki kendi özdeyişini de belirtmeliyiz. Bu, 
tüm doğruların göreceli olduğu anlamına gelmeyeceği gibi, burada Schmitt’in 
düşüncelerine, tarihe dayalı demokrasi bakışını içeren bir bakış açısıyla önem 
vermek gerektiği sonucuna varabiliriz. 

Schmitt’in halkın egemenliğini ve liberal demokrasiyi benimsemiş bir devletin 
sahip çıktığı temel hak ve özgürlüklere, insan haklarına karşı çıkma anlayışı, 
kilisenin 19. yy.ın ortalarında papaların içtihatlarıyla başlayan ve 20. yy. ortalarını 
geçerek kilise içinde etkisini gösteren “retçi anlayışı” ile de örtüşmektedir[13]. 

Hatta Schmitt’in 1922’de yazdığı Political Theology isimli kitabında, sırf uzlaşma 
için önemli tüm temel mevkileri tabana çevirmeye çabalayan liberal burjuvazi 
ile de alay ettiği söylenmektedir. Bu eser, Schmitt’in 1920’lerin başında zaten 
geliştirmekte olduğu liberalizm karşıtı eleştirisinin de başlangıcıdır.

Yine Scmitt’e göre, liberal demokrasi devleti ve siyaseti bir tarafa itip etik ve 
ekonomi üzerinde bir siyaset kurmakta sanal bir uzlaşmadan sözetmektedir. 
Üstelik liberal demokrasideki liberal unsuru, demokratik unsura göre öncelik 
almakta yada onun yerine geçmektedir. Bu da meşruluk ve güven eksikliği 
nedeniyle liberal ekonominin krizine neden olmaktadır. Scmitt’in ise, bireysel 
muhalefete tahammülü yoktur.[14] Bu nedenle siyasi parametreleri yönlendiren 
siyasal birlik ön plana çıkarılmalı, rejimin meşruiyetini sağlayan herşey 
anayasanın da meşruiyetini sağlamalı, anayasanın temel mantığı siyasal birliği 
koruma üzerine oturmalıdır. Devletin yerine geçecek yeni siyasal birlik biçimleri 
ufukta görünmeden devleti savunmalıdır. Bu anlamda Scmitt, Roma Hukukunda 
diktatöre verilen düşman ilan etme hakkını ve anayasada rejimi korumak 
için yeterli mekanizmaların olmasının gerekliliğini savunuyor.[15] Yine gerçek 
bir demokraside meşruluğun, parlamenter manevralardan değil, toplumun 
referandum ve onayı ile sağlanabileceğini ve halkoyu almayan bir hükümetin 
yönetim olamayacağını da belirtmiştir. Bir Schmitt hayranı olan Julien Freud da 
demokrasi bir yönetimdir fikrini onaylayanlardandır ve o da bir otoritenin varlığı 
ve geçerliliğini savunmuştur. Liberal demokrasi bu modelden güçlerin ayrılığı, 
siyasi yapıların dağıtılması ve politikacıların tarafsızlaştırılması yönlerinden 
ayrılır.

Schmitt, liberalizmin, bireylerin kişisel haklarına eğilirken, topluluk anlayışının 
zayıflamasına katkıda bulunduğunu savunur. Schmitt’e göre liberal demokrasi, 

13    Prof. Dr. Dres. H.c.Bernd Rüthers, a.g.e.,s.137
14    John Gordon, “Notes On Liberal Democracy and Its Alternative”, (Monday, February 25th,2008), http://
www.newrightausnz.com/?p=95, (15.12.2008)
15    Aykut Çelebi, “Devlet, Toprak, Egemenlik: Carl Schmitt’in Düşüncesinde Siyasal Kavramı ve Kurucu 
İktidar Sorunu”,  Ankara, 2008, İmaj LKitapevi, s. 
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sorumluluk bilincini zedeleyen ve toplumu iç ve dış düşmanlara karşı zayıf 
düşüren bir yönetim biçimini simgelemektedir. Buna karşın onun organik 
demokrasi fikri, siyasi faaliyetleri, şahsi mutluluk arayışlarına indirgemeyi 
arzulayan bireyler için oluşturulmamıştır, daha doğrusu organik, klasik 
demokrasi, « yönetenlerin ve yönetilenlerin, kural koyan ve ona uyanların emirleri 
alan ve onlara riayet edenlerin eşit olmasıdır. »[16]

3. CARL SCHMİTT, DEMOKRASİ VE KURUCU İKTİDAR
Kurucu İktidar, hareket halindeki halk sınıflarının ulus olma yolundaki siyasal 
irade beyanıdır. Schmitt’e göre, ulus siyasal bilinci uyandığı andan itibaren 
tepeden tırnağa siyasal bir birim ve siyasal bir harekete dönüşür. Siyasal birlik 
bir kurucu iktidar eylemi sonucunda ortaya çıkar. 
Kurucu iktidar kavramı, liberal demokrasi kuramı içinde görünürlülüğünü 
kaybetmiştir. Schmitt bu noktada Alman romantizmin içinden bir modern dönem 
eleştirisi yaparak kendi savını temellendirir. Schmitt romantizm eleştirisinde 
Hegeli takip ediyor ve romantizmi gerçekten birey olmanın yükümlülüklerini 
yerine getirmekten aciz bireyin, kendi olanakları ve sınırlılıklarıyla yüzleşmeye 
tahammül edemeyen öznenin, dünya ile karşılaştığı her an gönüllü bir biçimde 
kendi olmaktan çekilmesi olarak görmüştü.[17] Yine 17. yy.ın sonlarına doğru 
Hıristiyan teolojisinden, doğa bilimlerine dönüşüm ile teknoloji ve nötrleşmenin 
insan hayatına girmesi ve böylece zamanla her şeyin nötrleşmesi ve anlamını 
kaybetmesiyle dünya ve insan hakkındaki süreklilik ve uyum düşüncesi yerini 
belirsizliğe ve karmaşaya bırakmaya başlamıştır. Scmitt’e gore bu durum zamanla 
Avrupa’nın ruhunu ve kültürünü öldürmüştür Bu durum aynı zamanda siyasal 
bir varlık olan devleti de geriletmeye başlamış ve devletin zamanla araçsal bir 
makineye dönüşmesi sonucunu doğurmuştur. Yine Schmitt’e gore, kurucu 
iktidar, asla tali kurucu iktidar içinde kaybolmaz. Bu ruh, ulusal kamuouynda 
yaşamaya devam eder. Parlamento da dahil hiç bir temsili kurum ulusun siyasal 
birlik bildirgesi olan anayasayı değiştirme hakkına sahip değildir. Pozitivist hukuk 
anlayışı anayasa değişikliğini yasama organındaki prosedure ve oydaşmaya 
indirgeyerek anayasayı diğer yasalardan farkı olmayan hukuki bir işlem gibi 
görmektedir. Oysa anayasa değişikliği anayasanın tözsel ilkelerini içermez. Bu 
tür değişiklik durumlarında mutlaka halkoyuna başvurmak kaçınılmazdır. 
Aksi halde siyasi birliğin yapısı ve tözü, onu kuran iradenin dışına çıkmış 
olur. Schmitt’e gore, Kurucu iktidarın iradesi hilafına yapılan hiçbir anayasa 
değişikliği meşru değildir.[18]  
Almanya’da 1932’deki seçimlerin ardından Papen hükümeti kuramayınca 
yeniden seçim kararı verilir. Bu dönemde Schmitt, Hindenburg’un seçilmiş bir 
devlet başkanı olarak insiyatif üstlenmesi gerektiğini belirtir ve 3 farklı öneride 
bulunur. Birincisi, Reichtag’ı lağvedip seçim tarihini belirlemek. 
İkincisi, Reictag’ı zorla toplayıp zorla çalıştırmak ve üçüncüsü hükümete verilen 
güvensizlik oyunu tanımayıp hükümetin devamını sağlamak. Schmitt özellikle 
bu üçüncü fikri benimsemiştir. Schmitt, tüm bu önerilerini anayasanın siyasi 

16    Tomislav Sunic, a.g.e.
17    Aykut Çelebi, a.g.e. s. 88 vd.
18    Aykut Çelebi, a.g.e., s.188
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birliğin devamını öngören kurucu ruhuna dayandırmaktadır. Yine Schmitt’e 
gore, 1930’dan sonra bir tane bile yasama faaliyeti gerçekleştirmemiş, ülkeyi 
parçalamaya götüren liberal çoğulculuğun anayasaya yerleştirdiği normative 
önermeler, hukuksal engeller yüzünden anayasanın da temeli olan siyasal birlik 
tehdit altındadır. Bu noktada meşruluk, ancak siyasal birliğin korunması için 
atılacak adımlardan kaynaklanabilir. Schmitt, burada anayasanın ruhuna gore 
okunmasını önermektedir.Çünkü anayasa hukuki bir metin değil halkın siyasal 
birlik beyanı ve siyasal iradesini yansıtan siyasal bir belgedir.
Schmitt insanı ancak ikinci sırada düşünür. Onun çıkış noktası yasanın kaynağı 
olarak devlet iktidarıdır. Bu konudaki görüşünü “olağanüstü durumda karar 
veren egemendir” sözleriyle ifade etmiştir.. İlk bakışta bu tanım “egemenlik” 
kavramının içeriğini aşırı bir biçimde öne çıkarıyor gibidir. Schmitt aynı zamanda 
da, demokrasideki halk egemenliğinin bir anlama sahip olduğu olağan durumu, 
hukuk normlarının yürürlükten kalktığı bir duruma indirgeyerek dışlamaktadır. 
Meşru iktidar işte tam da burada –olağanüstü durumda– tahakkuk ederken, 
parlamenter demokrasinin olağan durumu meşruluğun kaybıyla karakterize 
edilmiştir. Buna göre, demokratik iktidar yalnızca plebisiter sistemde meşrudur. 
Oysa, parlamenter halk temsilciliği –Schmitt’e göre–siyasi gerçeğin aranmasının 
ve kolektif bir iradenin rasyonel oluşumunun bir aracı olarak değil, belli parti 
çıkarlarının peşine düşüldüğü bir yer işlevi görmektedir. Egemen olan, yani halk, 
bu sürecin dışında bırakılmıştır. Monarşinin meşruluğunun yerini yasa koyucu 
devletin resmi yasallığı almıştır. Schmitt için öncelikli olan insanlar değil, güçlü 
bir devletin varlığıdır.
4. SONUÇ
Carl Schmitt, liberal demokrasinin en önemli eleştirmenlerinden biriydi. Çünkü 
Schmitt in niyetinde her zaman demokratik bir toplum olmaktan çok, gücün 
bir egemenin eline verilmesi ve böylece istikrarın sağlanması vardı. Liberal 
düşünürler ise, Schmit‘ti totliter düşüncenin bir temsilcisi olarak görüyorlardı. 
Yukarıda da izah edildiği üzere, Schmitt, çalışmalarında genel olarak liberal 
demokrasinin başarısızlığından ve bu anlayışın sürekliliğinin olamayacağından 
sözetmiştir. Schmitt’e gore, özetle, liberal demokrasi, demokrasi değildir çünkü 
yöneten ve yönetilenlerin ayrımsızlığını teşvik etmez. Liberal demokrasi politik 
arenayı azaltır ve böylece apolitik bir toplum yaratır. 
Liberal demokrasi, kanuni eşitliği öne çıkarması ve desteğini kazanacağı zenginlik 
için sürekli araştırmaları çerçevesinde göze çarpan bir ekonomik eşitsizliğe neden 
olur. Yine Schmitt’e gore Liberal demokraside her zaman bir kriz yaşanacaktır.
Hatta bu kriz anti-liberal tüm ideolojiler otradan kaybolsa bile devam edecektir.
Çünkü bu kriz, liberalizm ve demokrasi arasındaki tezatlığın bir sonucudur. 
Schmitt’e gore bu, liberal ve demokratik, evrensel ve yasalara uyan bir toplum 
olmaya çalışan, fakat aynı zamanda halkın kendi kendini yönetmesini taahhüt 
eden bir toplumun krizidir. 
Stephen Holmes gibi iyi tanınan eleştimenler ise, Schmitt’in politik kültürümüzü 
parçalamak isteyen küresel demokrasi ve insan hakları düşmanlarını 
desteklediğini düşünmüşlerdir. Bu eleştirmenlere gore Schmitt, liberal 
demokrasiye ilişkin eleştirileri ve demokrasiye bakışıyla gaddar bir alternatifin 
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mucidi olarak kalacaktı.
Sonuç olarak görünen o ki, Carl Schmitt bu görüşleriyle günümüz dünyasında 
yeniden yer almaya başlayacak ve gelecek dönemlerde de adından ve görüşlerinden 
sıkça söz ettirecektir. Çünkü günümüz dünyasının geldiği noktaya baktığımızda 
liberal demokrasinin sarsılan meşruiyet temellerini ve başta ABD olmak üzere 
dünyann içinde bulunduğu kriz halini görüyoruz ki, bu da bizi acaba Carl 
Schmitt’in özellikle liberal demokrasi hakkındaki görüşleri gerçekleşmeye mi 
başladı diye düşünmeye itmektedir.
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YENİ TÜRKİYE ANAYASASI, 
YENİ IRAK ANAYASASI

VE
FRANSIZ ANAYASASI

Gülseren S. AYTAŞ[1]

Vatan kavramının ne olduğunu, Van depremzedeleri için başlatılan “İzmir 
bizim, Van bizim” kampanyasından daha veciz ne anlatabilir?[2]

Millet olmanın ne demek olduğunu, bir vatandaşımızın Van’daki 
depremzedelere gönderdiği şu mektuptan daha iyi ne anlatabilir?

“1976 depremini bizzat yaşadım. Sizinle aynı kaderi paylaştık. (..) Ve ben 
1999’da depremi de Değirmendere’de yaşadım. Oğlum 10 aylıktı. Göçükten kendi 
çabalarımızla kurtulduk. Yani ben iki büyük depremi de yaşadım. Hayat devam 
ediyor acınızı ben çok iyi anlıyorum. Sizi seviyorum, Allah yardımcınız olsun. Bu 
satırları çok zor yazıyorum. Duygularım çok kabarık. Mektup elinize geçtiğinde 
mesaj yazabilirsiniz. Her zaman bana ulaşabilirsiniz.”[3]

Vatandaşlığın ne olduğunu Ermeni asıllı bir Türk vatandaşından daha iyi 
kim anlatabilir? 

“Değerli meslekdaşlarım; Avrupa Konseyi insan haklarından görevli temsilci 
‘Ne mutlu Türk’üm’ diye Aziz Atatürk’ün o güzel sözünü bizim kullanmamızı 
yadırgamış. Ben huzurunuzda ‘Ne mutlu Türk’üm’ demekten gurur duyuyorum. 

“Bu ülkede din, mezhep, köken ayrımı yapmadan Aziz Atatürk’ün bizlere 
önder olarak söylediği o sözü huzurunuzda tekrar etmekten ben bir Türk vatandaşı 
olarak, ama Anayasa’nın 66. maddesine göre de bir Türk olarak gurur duyuyorum. 
Bu ülke hepimizin.”[4]

Millî ve dinî değerlerin birbirine karşıt olmadığını halkımızdan daha iyi 
kim bilebilir? Millî ve dinî değerleri birbirine karşıtmış gibi gösteren asırlık 
propagandalara karşı kim daha veciz bir cevap bulabilir? 

“Şehitler ölmez, vatan bölünmez!”

Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, sosyolojik açıdan milletleşmeyi şöyle 
açıklamaktadır:

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
2     İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği yardım kampanyası; 3 Kasım 2011, Milliyet, İzmir AA’nın haberi.
3     29 Ekim 2011, Milliyet, Gökhan Karakaş’ın haberi.
4      İstanbul Barosu üyesi Av. Keğam Karabetyan’ın, İstanbul Barosu tarafından 3 Ekim 2009 tarihinde Orhan Adli 
Apaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Türkiye-Ermenistan Kars Antlaşması’ndan Günümüze Diplomatik 
Süreç konulu panel esnasındaki konuşması; Ermenistan Sınır Kapısı ve Kars Antlaşması, İstanbul Barosu Yay., 
Şubat 2010, s. 154



“Milletleşme, tarihi, siyasi, kültürel ve ekonomik bir süreçtir. Milletleşmede 
biyolojik bir takım tasniflerden çok; kültürel faktörler aranır ve mensubiyet 
duygusu ön plâna çıkar. Milletleşme, her türlü etnik, mezhep, aşiret, boy ve 
bölge taassubunun aşılarak milli seviyede kültürel ve manevi bir mutabakata 
ulaşılmasıdır.”[5] “Türkiye’de yetmiş senedir çeşitli ihmallere yanlışlara ve kültür 
politikasızlıklarına rağmen; aynı kaderi paylaşma arzusu duyan, birlikte üzülen 
ve sevinen milletleşme gerçekleşmiştir.”[6]

BİRLEŞTİRİCİ CUMHURİYET
Cumhuriyetimiz eski deyişle kesret (ayrılık) anlayışı üzerine değil vahdet 

(birlik) anlayışı üzerine kurulmuştur. Doğu kültürü birlik anlayışını, bir dalın 
kırılması ama bir deste dalın kırılmaması gibi örneklerle anlatmıştır. Batı kültürü 
de bu birliği bozmanın yolunu üç kelime ile özetlemiştir: “Böl ve yönet.”

Bilindiği üzere 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra Sultan 
Vahdettin, Osmanlı Mebuslar Meclisi’ni kapatmıştır.[7] Osmanlı Meclisi, Mustafa 
Kemal’in önderliğiyle yeniden açılmış ve 20 Ocak 1920’de Misak-ı Millî’yi (Millî 
Yemin’i) kabul etmiştir.[8] Misak-ı Millî, vatan ve millet kavramlarını somutlaştıran, 
azınlıkların hukukunun Müslümanların hukukuyla aynı olacağını bildiren ve 
tam istiklâli engelleyen kayıtlara  karşı çıkan çok önemli bir millî belgedir. Bu 
belge, daha önce alınan Erzurum ve Sivas Kongresi kararlarıyla paraleldir. 

Ne yazık ki Misak-ı Millî kararının alınmasından kısa bir süre sonra, İngiliz 
işgal kuvvetleri Meclis’i basmış, milliyetçi gördüğü mebusları Malta Adası’na 
sürgün etmiştir.[9] Sultan Vahdettin de Osmanlı Meclisi’ni ikinci ve son kez 
kapatmıştır.[10] İstanbul’daki son Osmanlı Meclisi’nin de kapatılması üzerine yine 
Atatürk’ün  önderliğiyle Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır.

Birlik ve bütünlük anlayışıyla kurulan TBMM, Misak-ı Millî sınırlarını 
Türkiye sınırları olarak hedeflemiştir: Millî sınırlar içindeki topraklar bölünmez 
bir vatan, bu vatan üzerindeki halk da bölünmez bir millettir. TBMM üyelerinin 
her biri bütün milletin vekilidir.[11] 

23 Nisan 1920’de kurulan TBMM’nin önünde dört yol vardı: 

1) Egemenliğin bir hükümdara ve bir meclise ait olması (meşruti monarşi). 

2) Egemenliğin bir sosyal sınıfa ait olması (oligarşi/ komünizm). 

3) Egemenliğin başka bir devlete/devletlere ait olması (manda/ vesayet). 

4) Egemenliğin bütünüyle millete ait olması (millî egemenlik/ tam 

5     Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, Kimlik ve Açılımlar, Derin Yay., İstanbul 2010, s. 281
6     Prof. Dr. Mustafa E. Erkal, Kimlik ve Açılımlar, age., s. 58
7     21 Aralık 1918
8    Misak-ı Millî metni için bkz: Misak-ı Millî ve Türk Dış Politikası’nda Musul; 28 Ocak 1997, Konya, Misak-ı 
Millî ve Türk Dış Politikası’nda Musul, Kerkük ve Erbil Meselesi Sempozyumu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Anakara 1998, Prof. Dr. İlker Alp’in bildirisi eki; Ek: (b/4), s. 245 vd.
9     16 Mart 1920 Bkz: Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1993-1996,  
C.II, s. 429 vd. (1920 Mart, 16.6) Ayrıca bkz: Bilâl N: Şimşir, Malta Sürgünleri, Bilgi Yay., Genişletilmiş 3. Basım, 
2008
10   11 Nisan 1920 
11   1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, md. 5: “Büyük Millet Meclisi azasının herbiri kendini intihap eden vilayetin 
ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir.” ; Türk Anayasa Metinleri, Prof. Dr. Suna Kili, Prof. Dr. A. Şeref 
Gözübüyük, Yenilenmiş 3. Baskı, T. İş Bankası Kültür Yay., İstanbul 2006, s. 105 vd.

233Yeni Türkiye Anayasası... • Gülseren S. AYTAŞ



bağımsızlık). 

İşte milletin vekillerinden oluşan TBMM, egemenliğin bütünüyle millete ait 
olmasını esas almış ve nihayet Cumhuriyet’i ilân etmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde nasıl bir devlet idaresi olacaktı? Bu konuda da 
TBMM’nin önünde iki yol vardı:

1) Merkeziyetçi (bütünlük içinde) bir devlet idaresi.

2) Adem-i merkeziyetçi (özerk bölgelere ayrılmış) bir devlet idaresi. 

Türkiye, bir vatan, bir millet ve bir egemenlik esasına göre kurulmuştu. 
Devlet içinde devlet yapılanmasını onaylayamazdı. Doğal olarak bütünlükçü/ 
merkeziyetçi bir devlet yapısını tercih etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nde nasıl bir hukuk sistemi olacaktı? Bu konuda ise 
TBMM’nin önünde üç yol vardı:

1) Osmanlı-Türk Devleti’nde olduğu gibi, Müslümanlara ayrı hukuk, 
gayrimüslimlere ayrı hukuk ve yabancılara ayrı hukuk uygulaması/ çok hukuklu 
sistem. 

2) Müttefik devletlerin (küresel devletlerin) istediği gibi, din, dil ve ırk esasına 
göre hukuk uygulaması;  Müslümanlara ayrı hukuk, gayrimüslimlere ayrı 
hukuk, Türk olmayanlara ayrı hukuk ve yabancılara ayrı hukuk uygulaması/ 
çok hukuklu sistem.  

3) Din ve ırk ayrımı yapmadan herkese aynı hukukun uygulanması/ bir 
hukuklu sistem; laiklik!

 Türkiye bir vatan, bir millet, bir egemenlik ve bir devlet esasına göre 
kurulmuştu, devlet içinde devlet, hukuk içinde hukuk yapılanmasını 
onaylayamazdı. Doğal olarak hukuk birliğini/ laik hukuk sistemini tercih etti. 
Hukuk birliği, esasen Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınmış bir karardı. 
Bilindiği üzere TBMM ilk kurulduğunda Müslümanlardan oluşmakta idi. 
Atatürk, Müslüman olmayanların da aynı haklardan yararlanacaklarına ilişkin 
olarak 24 Nisan 1920 tarihli TBMM konuşmasında şöyle diyordu:

“Erzurum Kongresi millî hududumuz içerisinde yaşayan Müslüman olmayan 
unsurları da göz önüne almıştır. (..) Kongrenin ortaya koyduğu eser, Müslüman 
olmayan unsurlara Müslüman olanlara verilmiş olan hakları vermekten ibaret 
olacaktır. Bundan daha doğal bir kural bulamam. Bununla aynı hudut içinde 
yaşayan insanlara aynı kanunî haklar verilmiş oluyordu.”[12] 

Apaçık bir gerçektir ki Cumhuriyet’in temelleri yıkılırsa Cumhuriyet de 
yıkılmış demektir. 

CUMHURİYET’İN TEMEL İLKELERİ

Anayasa’nın 175. maddesine göre TBMM’nin Anayasayı değiştirme yetkisi 

12   Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek Kurumu, Bugünkü dille yayına 
hazırlayanlar; Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. İzzet Öztoprak, Prof. Dr. M. Akif Tural, Ankara 2006, s. 62
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vardır. Ancak Cumhuriyetin niteliklerini[13] değiştirme yetkisi yoktur.[14]

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasa’nın Başlangıç Bölümü’nde belirtilen temel 
ilkelere dayanmaktadır. Başlangıç Bölümü’nde belirtilen temel ilkeler ise başlıca 
dört tanedir, bunların değiştirilmesi teklif dahi edilemez:[15]

1) Vatanın ve milletin birliği: Bu Anayasa, Türk vatanının, Türk milletinin ve 
Türk devletinin varlığını belirtir.[16]

2) Egemenliğin birliği: Egemenlik kayıtsız şartsız Türk milletine aittir. 
Kuvvetler ayrımı bir işbölümüdür. (Millî egemenlik/ tam bağımsızlık)[17]

3) Devletin birliği: Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür. (Siyasi 
bölgelere ayrılamaz.)[18]

4) Hukukun birliği (laiklik): Lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duyguları 
politikaya karıştırılmaz, her vatandaş eşit haklara sahiptir. (Ayrı dine mensup 
olanlara tanınan ayrı mahkeme ve ayrı hukuk imtiyazı Cumhuriyetle birlikte 
kaldırılmıştır. Artık hangi dine veya kökene mensup olursa olsun vatandaşlar 
eşittir, grup hakları yoktur, vatandaşlık hakları vardır.)[19]

Anayasa’nın Başlangıç Bölümü’ndeki temel ilkeleri şöyle özetleyebiliriz:

1) Millî- ulusal devlet ilkesi

2) Millî egemenlik/ tam bağımsızlık ilkesi

3) Üniter devlet ilkesi

4) Laiklik ilkesi

“Milletin birliği”, “egemenliğin birliği”, “devletin birliği” ve “hukukun birliği” 
ilkeleri Anayasanın Başlangıç Bölümü’nde belirtilen temel ilkelerimizdir. 
Cumhuriyetimizin demokratik, laik ve sosyal bir devlet olduğu bilinmektedir 
ama Cumhuriyetimiz aynı zamanda başlangıçta belirtilen temel ilkelere 
dayanmaktadır.[20] Anayasa’ya göre bu temel ilkeler değiştirilemez, değiştirilmesi 
teklif dahi edilemez.[21] 

Kuruluşundan itibaren bir millet, bir egemenlik, bir devlet ve bir hukuk 
anlayışı devletimizin kuruluş felsefesi olmuştur, yani Cumhuriyetimiz “oligarşik 
[sınıfsal] devlet yapılanması” değil millî devlet yapılanmasıdır, “ortaklık” devleti 
değil birlik devletidir, “dışlayıcı” değil birleştiricidir. Cumhuriyet de esasen “halk 

13   1982 Anayasası’nın Cumhuriyetin niteliklerine ilişkin 2. maddesi şöyledir: 

       “CUMHURİYETİN NİTELİKLERİ

      Madde 2 - Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı 
içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel 
ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.”
14   1982 Anayasası, md. 4:   “Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki 
hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi 
teklif edilemez.”
15   1982 Anayasası md. 2, md. 4; 
16   1982 Anayasası Başlangıç Bölümü, 1. paragraf
17   1982 Anayasası Başlangıç Bölümü, 3. paragraf,  4. paragraf
18   1982 Anayasası Başlangıç Bölümü, 1. paragraf
19   1982 Anayasası Başlangıç Bölümü, 5. ve 6. paragraf
20   1982 Anayasası md. 2
21   1982 Anayasası md. 4
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idaresi” demektir. 

Hepimizin bilmesi gerekir ki:

Cumhuriyetle birlikte Padişah – Meclisler – farklı dinden cemaatler – muhtar 
vilayetler- büyük devletler arasında bölüşülen egemenlik karmaşasından, millet 
egemenliği sistemine geçilmiştir. Millî Mücadelenin başlangıcından itibaren halk 
bir bütün olarak ele alınmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına 
“Türk milleti” denilmiştir. Egemenlik sadece millete aittir. TBMM Türk milletini 
temsil etmektedir ama millete ait egemenliğin bir zerresinden bile feragat 
edemez, hiçbir kişiye, gruba veya milletlerüstü kuruluşa devredemez. Bir başka 
deyişle TBMM, egemenliği içte dinî ve etnik gruplarla, dışta Avrupa Birliği veya 
Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kuruluşlarla paylaşacak şekilde bir Anayasa 
değişikliği yapamaz, egemenliğin coğrafi bölgeler arasında paylaşılmasına da 
cevaz veremez. Çünkü TBMM’nin Türk milletinin egemenliğini paylaştırma/ 
sınırlandırma yetkisi yoktur. Türkiye, millî egemenliğin sınırlanamayacağı, 
sınırlanmasının teklif dahi edilemeyeceği bir devlettir.[22] Atatürk’ün söylediği 
gibi; “siyasal kuvvet, millî irade ve egemenlik, milletin birlik halindeki müşterek 
şahsiyetine aittir, birdir, bölünmez, ayrılmaz ve devredilemez.” 

Kısacası “milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacaklarına” dair and 
içen[23] milletvekilleri bütün milletin vekili olarak hareket etmek zorundadırlar.[24] 
Milleti dinî veya etnik gruplara ayıramazlar, ülkeyi siyasi bölgelere taksim 
edemezler, grup hukuku oluşturamazlar, egemenliği devredemezler. 

Milletin birliği bozulursa Türk milleti, dinî ve etnik gruplara ayrılmış 
demektir.

Devletin birliği bozulursa millî devlet yıkılmış, ortaklık devleti kurulmuş 
demektir.

Hukukun birliği (laiklik) bozulursa çok hukuklu sisteme geri dönülmüş 
demektir.

Egemenlik kayıt ve şart altına alınırsa Türk milleti ABD-AB-Rusya ittifakına 
esir düşmüş demektir. 

YENİ IRAK ANAYASASI
Önsözünde “yeni Irak” yazan Irak Anayasası, “yeni Türkiye” Anayasası’nı 

hazırlayacaklar ve oylayacaklar için bir ibret vesikasıdır:

1) 2005 yılında kabul edilen Irak Cumhuriyeti Anayasası’nın[25] önsözünde 
“yeni Irak’ımız” ifadesi yer almaktadır. Gerçekten de 2003 yılında ABD ve 
İngiltere tarafından işgal edilen Irak eski Irak değildir; Irak’ta egemenlik “barışçı 
yöntemlerle el değiştirmiş” tir:

Irak Anayasası’nın önsözünde, “..terör, hukuk  devleti  kurmamızı  
engelleyemedi. Mezhepçilik ve ırkçılık bizi,.. egemenliğin barışçı yöntemlerle el 

22   1982 Anayasası, Başlangıç Bölümü, 1., 3., 4., 5. ve 6. Paragraf, md. 2, md. 4, md. 6
23   1982 Anayasası, md. 81
24   1982 Anayasası md.80: Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 
değil, bütün Milleti temsil ederler.
25   28 Aralık 2005 tarihli Irak Cumhuriyeti – Resmi gazetesi, Sayı 4012’ye atıfla  Prof. Dr. Hasan Tunç, Türkiye’ye 
Komşu Devletlerin Anayasaları, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., 2008, s. 285 vd. 
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değiştirmesini sağlama yolunda hareket etmekten,.. alıkoyamadı.” denilmiştir.[26] 
Böylece Irak halkının tamamına ait olması gereken egemenlik el değiştirmiş; 

Irak bir “ortaklık” devleti haline getirilmiştir:
“Aşağıdaki görevler federal ve bölgesel hükümetler arasında ortak olarak 

yürütülür: 1. Gümrüklerin yönetimi ve düzenlemeleri..”[27]

“Federal otoritenin görev alanı içinde sayılmayan bütün yetkiler Bölgelere ve 
bir bölgeye dahil olmayan vilayetlere verilmiştir.”[28] 

“..Federal otorite ile Bölgesel ve Vilayet Yönetimleri arasında diğer yetkilerin 
kullanımı konusunda anlaşmazlık çıktığı takdirde Bölge ve Vilayet yasaları 
geçelidir.”[29]

“Arapça ve Kürtçe Irak Cumhuriyeti’nin resmi dilleridir.”[30] 
“Nüfuslarının yoğun olduğu idari birimlerde Türkmence ve Süryanice diğer iki 

resmi dildir.”[31]

Irak Anayasası’na göre “egemenlik hukukundur.”[32] Irak halkı adına bu 
ortaklık hukukunu ABD-İngiltere ittifakı yarattığına göre egemenlik de aslında 
bu ittifakındır. Çünkü Irak egemen bir ülke değildir, acımasızca işgal edilen ve 
paylaşılan bir ülkedir.

 2) “Yeni” Irak’ta federal bir yapılanma gerçekleştirilmiştir:
Irak Anayasası’nın 1. maddesi “Irak Cumhuriyeti egemen, bağımsız ve federal 

bir devlettir” cümlesiyle başlamaktadır. Bu cümledeki tek gerçek Irak’ın federal 
(özerk bölgelere ayrılmış) bir devlete dönüşmüş olmasıdır.  

3) Federal devlet yapılanmasının sonucu, “Kürdistan Bölgesel Hükümeti” 
olarak adlandırılan bölgesel yapılanmadır. Bu yapılanma NATO şemsiyesi altında 
kurulmuştur. Irak Anayasası’nın 141. maddesi şöyledir:

“1992 yılından bu yana Kürdistan Bölgesinde  çıkartılan yasalar yürürlükte 
kalmaya devam eder. Mahkeme kararları ve sözleşmeler dahil olmak üzere, 
Kürdistan Bölgesel Hükümeti tarafından alınan kararlar, Kürdistan Bölgesi 
yasaları gereğince ve bölgenin ilgili makamları tarafından değiştirilmedikçe, iptal 
edilmedikçe ve bu anayasayla çelişmedikleri sürece geçerli sayılır.” 

Bu maddeden çıkaracağımız sonuçlar şunlardır:
- NATO kuvvetlerinin (Çekiç Güç’ün) 1991 yılında Irak’ın kuzeyinde “güvenli 

bölge” propagandasıyla oluşturduğu tampon bölgeye artık “Kürdistan Bölgesi” 
denilmektedir.

- Bu bölgede 1992 yılından bu yana yasalar çıkarılmaktadır. 

26   Irak Anayasası, Önsöz, 3. paragraf. Sözkonusu paragraf’ın bütünü şöyledir:
“ Kafirlik suçlamaları ve terör, hukuk devleti kurmamızı engelleyemedi. Mezhepçilik ve ırkçılık bizi, ulusal birliğimizi 
güçlendirmek için gayret sarf etmekten, egemenliğin barışçı yöntemlerle el değiştirmesini sağlama yolunda hareket 
etmekten, tabii kaynakların adil şekilde paylaşılması ilkesini benimsemekten ve herkese fırsat eşitliği tanımaktan 
alıkoyamadı.” 
27    Irak Anayasası, md. 114
28    Irak Anayasası, md.  115, 1. cümle.
29    Irak Anayasası, md. 115, 2. cümle
30    Irak Anayasası, md. 4/1, 1. cümle
31    Irak Anayasası, md. 4/4
32    Irak Anayasası md. 5
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- Bu yasalara “Kürdistan Bölgesi yasaları” denilmektedir. Irak, bu yasaları 
geçerli saymaktadır.

- Irak’ta “Kürdistan Bölgesel Hükümeti” olarak adlandırılan bir hükümet 
yapılanması vardır, Irak Anayasası’na göre bu yapılanma, federal devlet içinde 
bir federe devlettir. Geçmişi 1992 yılına kadar geri götürülmektedir. 

Söz konusu yapılanma Türkiye’de “Kuzey Irak’taki oluşum” gibi sözlerle ifade 
edilirken artık “Bölgesel Kürt Yönetimi” şeklinde ifade edilmektedir. 

Atatürk, ordunun gerekliliğini şöyle ifade etmişti:

“Ordu istemeyen ve ordunun yüklediği maddi ve manevi özveriyi göze 
aldırmayan bir millet, tutsaklık zincirini kendi eliyle boynuna geçirir.”[33]

Maalesef bugün ordu konusunun NATO konusundan bağımsız olarak ele 
alınabilmesi mümkün değildir. 

4) Irak Anayasası’nda birbiriyle çelişkili, başka ifadeleri sıfırlayan, peşmerge 
grubuna ayrıcalık tanıyan hükümler vardır: 

Örnek 1- “Irak’ta bulunan petrol ve doğalgaz, çeşitli bölge ve vilayetlerde 
yaşayan bütün Irak halkının malıdır.”[34] 

Fakat… 

“…Eski rejim tarafından haksız bir şekilde mahrum bırakılarak zarara 
uğratılan veya sonradan zarar gören bölgelere, tüm bölgelerin de dengeli olarak 
kalkınmasını sağlayacak şekilde belirli bir süre için ilave pay verilir.”[35]

Örnek 2- “Federal otoriteler Irak’ın birliğini  ..korur.”[36] 
Fakat… 
“Yürürlüğe girdikten sonra bu anayasa, Kürdistan Bölgesini ve mevcut 

organlarını federal bir bölge olarak kabul eder.”[37]

5) “Kürdistan Bölgesel Hükümeti” olarak adlandırılan yapılanma, bölge 
dışındaki Irak topraklarında pay sahibi ortak statüsündedir:

“Aşağıdaki görevler federal ve bölgesel hükümetler arasında ortak olarak 
yürütülür.”[38]

“Bölgelere… federal otorite tarafından toplanan kaynaklardan adil bir pay 
tahsis edilir.”[39]

“Arapça ve Kürtçe Irak Cumhuriyeti’nin resmi dilleridir.”[40]

“Kürdistan Bölgesel Hükümeti” olarak adlandırılan yapılanma,  “Kürdistan 
Bölgesi” olarak adlandırılan topraklarda ise özerktir/ yarı bağımsızdır: 

“..Bölgesel otoriteler anayasaya uygun olarak yasama, yürütme ve yargı 

33    Prof. Dr. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayanlar Prof. 
Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. M. Akif Tural, age., s.146
34    Irak Anayasası, md. 111
35    Irak Anayasası, md. 112 
36    Irak Anayasası, md.  109
37    Irak Anayasası, md.  117/1
38    Irak Anayasası, md. 114, 1. cümle
39    Irak Anayasası, md. 121/3
40    Irak Anayasası, md. 4/1, 1. cümle
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erklerini kullanma hakkına sahiptir.”[41]

“..bölgesel otorite, ..bölgesel bir anayasa hazırlar.”[42]

Burada dikkât edilmesi gereken bir kelime de “otorite” kelimesidir. Irak 
topraklarının coğrafi bir kısmına “bölge” denilmekte, bu coğrafi bölgeye 
“otorite”/egemenlik hakkı verilmekte, coğrafi bir bölge, siyasi bir bölgeye 
dönüştürülmektedir.

Prof. Dr. Sevin Toluner, 2003 yılında bir panelde Türkiye’nin güvenlik ihtiyacı 
ve Irak’taki otorite boşluğu konusunda şu bilgileri vermişti:

“..Orada (Irak’ta) Türkiye PKK terörüne karşı meşrû müdafaa esasına 
dayanmamıştır ve bu da çok yerinde olmuştur. Çünkü dayansaydı PKK’ya bir 
milletlerarası hukuk kişiliği tanımış olacaktı. (..) Şimdi otorite boşluğu olmasaydı, 
bu eylemlerden ötürü Irak’ı sorumlu tutabilirdik. Irak hükûmetinin orada etkinliği 
yok. Bu durumda onu sorumlu tutamıyoruz. Sorumlu tutacağımız bir devlet de 
yok. O halde tıpkı Açık Denizde, Uzayda olduğu gibi kişisel egemenlik ilkesine 
dayanarak biz ne yapabiliriz? Bize zarar verecek eylemleri durdurabiliriz. 
Durdurabilmek için kuvvet kullanmak gerekliyse, bunu da yapabiliriz. Mâkuliyet 
sınırları içinde, iyi niyetle olduğu sürece. Biz bunu 1990-2000 arasında yapmışsak, 
A.B.D.’siz yapmışsak A.B.D. oraya girdiğinde de yapabiliriz. Çünkü A.B.D.’nin 
oradaki harekâtının hukukî esasıyla Türkiye’nin kendi ülkesini korumak için 
yapacağı harekâtın hukukî esası farklıdır..”[43] 

Bu panelden sadece iki yıl sonra 2005’de, yeni Irak Anayasası kabul ettirilmiş, 
“bölgesel otorite” kavramı getirilmiştir.  

6) Yeni Irak Anayasası’nda  Irak’ta yaşayan insanların din, mezhep ve etnik 
kimlikleri tek tek sayılmış, Irak halkı, çeşitli milliyetlere, dinlere, mezheplere, 
etnisitelere, kesimlere ve bileşenlere ayrılmış, Irak bir Arap devleti olmaktan 
çıkmıştır: 

“Biz bütün kesim ve bileşenleriyle Irak halkı..”[44] 
“Irak milletler, dinler ve mezhepler ülkesidir.”[45]

“Şii-Sünni, Arap-Kürt-Türkmen..”[46]

“Hıristiyanlar, Yezidiler, Mendai Sabiiler..”[47]

“Türkmenler, Keldaniler, Asuriler ve diğer topluluklar gibi çeşitli 
milliyetler..””[48]

Kısacası Irak halkı değişik oranlarda siyasal kuvvet sahibi dinî ve etnik 
gruplara ayrılmıştır.

41    Irak Anayasası, md. 121/1
42    Irak Anayasası, md.  120
43   Prof. Dr. Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dış Politika Sorunları, Beta Yay., 
Genişletilmiş 2. Baskı, Eylül 2004, s. 496; 13-14 Mart 2003 tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı tarafından 
düzenlenen ‘Dünyada Yeni Güvenlik Anlayışları Türkiye’nin Durumu ve İhtiyaçları’ konulu Sempozyuma sunulmuş 
bildiri. 
44    Irak Anayasası, Önsöz, 5. paragraf
45    Irak Anayasası, md. 3, 1. cümle
46    Irak Anayasası, Önsöz,  2. paragraf
47    Irak Anayasası, md. 2/2 
48    Irak Anayasası, md. 125
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Belirtmek gerekir ki hem federal hem de millî olan devletler vardır, Alman millî 
kimliğine sahip Federal Almanya Cumhuriyeti gibi. Ancak federal Irak, beraberce 
millet olma iradesi gösteremeyen dinî ve etnik gruplardan oluşmaktadır; herhangi 
bir millî kimliğe sahip değildir. Irak çok kimlikli bir devlet görünümünde olsa 
da aslında bir Arap-Kürt ortaklık devletine dönüşmüştür. Sözgelimi İngiltere 
bir İngiliz devletidir, Rusya Rus devletidir ama Irak Arap-Kürt devleti olmalıdır, 
Suriye Şii-Sünni devleti olmalıdır, İslâm ülkeleri hep ortaklık devleti olmalıdır.  
Küresel zihniyetin gereği budur.  

7) Irak Anayasası’nda Kürt etnisitesinin olduğu gibi Hıristiyan grupların da 
ayrı hukuk sahibi olmalarına cevaz verilmiş, ülke yeni bölünmelere açık hale 
getirilmiştir:  

“Iraklılar din, mezhep, inançları seçenekleri doğrultusunda aile hukuklarına 
bağlı kalma özgürlüğüne sahiptirler.”[49]

Öte yandan devletin resmi dininin İslâm olduğundan, Müslüman kimliğinin 
korunmasından bahsedilerek Müslümanlara güven telkin edilmiştir:

“Devletin resmi dini İslâm’dır ve yasamada temel bir kaynaktır.”[50] “Bu 
anayasa Irak halkının çoğunluğunun Müslüman kimliğini korumayı,.. teminat 
altına alır.”[51]

İpek Yezdani, yeni Irak Anayasası sürecinde danışman olarak çalışan 
Amerikalı Prof. Noah Feldman ile 2008 yılında bir röportaj yapmıştır. İpek 
Yezdani’nin, ılımlı İslâm düşüncesinin baş mimarlarından biri olarak nitelediği  
Prof. Feldman, Amerika’daki laik sisteme karşı değildir ama Müslüman 
ülkelerdeki laik sisteme karşıdır. Amerikalı Profesör, “Türkiye’nin ‘zorlayıcı bir 
laik rejimi’ olduğunu ve Atatürk’ün getirdiği laik sistemi bir kenara bırakıp İslami 
renklerin daha belirgin olduğu bir yapıya bürünmesinin daha iyi olacağını” iddia 
etmektedir.[52] Irak, Amerikalı uzmanın önerisi doğrultusunda laik sistemi bir 
kenara bırakmıştır: Artık Irak’ta çeşitli dinlere ve ırklara mensup gruplar kendi 
hukuklarını uygulayabilecektir! Atatürk’ün getirdiği, “Türkiye ahalisi din ve ırk 
farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlâk olunur. Türkler kanun nazarında 
eşittir… Her türlü zümre, sınıf, aile ve fert imtiyazları kaldırılmıştır ve yasaktır.”[53] 
hükümleri anlaşılan Feldman’ı rahatsız etmektedir. Müslüman ülkeler için bir 
hukuklu sistemi değil çok hukuklu sistemi önermektedir. Amerikalı Profesör 
kendi dininden veya ırkından bahsetmemiştir; belki İrlanda göçmenidir, belki 
Katoliktir, belki de değildir ama Müslüman devletlerin nasıl yapılanması gerektiği 
konusunda son derece “zorlayıcıdır”. Elbette kendi şahsı adına değil Amerikan 
devleti adına hareket etmektedir. 

Başka devletlere model ülke, geri kalmış ülke gibi sıfatlar yakıştıran, ülkeleri 
birbirine katıp karıştıran, kaynaklara el koyup kendisi çalıştıran, kavramları/ 
kuralları/ sınırları istediği gibi değiştiren devletlerin laiklikten vazgeçmesine 

49    Irak Anayasası, md. 41
50    Irak Anayasası, md.  2/1
51    Irak Anayasası, md. 2/2 
52    14 Aralık 2008, Milliyet Pazar, İpek Yezdani’nin röportajı.
53    1924 Anayasası md. 88 ve md. 69 (Maddelerdeki “müsavi”, “mülga” ve “memnudur” kelimeleri sırasıyla “eşit”, 
“kaldırılmıştır” ve “yasaktır” kelimeleri ile sadeleştirilmiştir.) 
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gerek yoktur ama Türkiye laiklikten vazgeçmelidir; zorlayıcılık işte budur.

Türkiye Atatürk ilkelerini uygulamaktan bir bir vazgeçmiştir ama laiklikten 
tam olarak vazgeçmemiştir. Anlaşılan odur ki artık “zorlayıcı/ dışlayıcı laiklik 
- demokratik laiklik” gibi propagandalarla hukuk birliğinin fiilen ortadan 
kaldırılması için çalışılmaktadır.  

8) Yeni Irak’ta hukuk birliği (laiklik) yoktur, dolayısıyla eğitim birliği de  
kalmamıştır; eğitim politikasının belirlenmesi “federal (merkezî) ve bölgesel 
hükümetler” arasında “ortak” olarak yürütülür:[54] 

Arapça ve Kürtçe Irak’ın resmi dilleridir.[55] “Resmi dillerden herhangi 
birisinde okullar açılabilir.[56] Türkmence, Asurice ve Ermenice gibi anadillerde 
eğitim yapma haklarından da söz edilmektedir.[57]

9) Yeni Irak, adem-i merkeziyet ilkesini benimsemiştir[58]:  Yani Federal 
Hükümetin (Merkezî Hükümetin) görev alanı içinde sayılmayan bütün yetkiler 
bölgelere ve vilayetlere devredilmiştir:[59] 

a) Irak’ta merkezî hükümetin egemenlik alanı açık bir şekilde sınırlandırılmıştır; 
Anayasa’da yetkileri“sadece aşağıdaki görevleri yerine getirir” ifadesiyle dokuz 
madde halinde belirtilmiştir.[60] Bunların dışındaki konularda “bölge yasası” 
üstündür:   

“..federal yasa ile bölge yasası arasında bir uyuşmazlık ortaya çıktığı takdirde, 
bölgesel makamlar bölgede federal yasanın uygulamasını düzeltme hakkına 
sahiptir”[61]

“..Bölgesel otoriteler anayasaya uygun olarak yasama, yürütme ve yargı 
erklerini kullanma hakkına sahiptir.”[62]

b) Vilayetlerde ise durum şöyledir: “Vilayet Meclisi”, kendi Valisini seçmektedir. 
Seçilmiş Vali, vilayetteki en yüksek yürütme merciidir.[63] Vilayet Meclisi hiçbir 
Bakanlığın kontrol ve denetimine tabi değildir.[64] Ayrıca vilayet meclislerinin üçte 
birinin talep etmesi halinde referandumla ayrı bir “bölge” oluşturulabilir.[65] 

10) Irak Anayasası’nın 111. maddesi, “Irak’ta bulunan petrol ve doğal gaz, 
çeşitli bölge ve vilayetlerde yaşayan bütün Irak halkının malıdır.” demektedir. 
Ancak uygulama böyle değildir. 

Oğuz Karaca’nın verdiği bilgilere göre Irak’ta tespit edilen petrol yatakları 
2300 kadardır. Bunların ancak %40’ında üretim yapılmaktadır. Üretim yapan 

54    Irak Anayasası, md. 114
55    Irak Anayasası, md. 4/1, 1. cümle
56    Irak Anayasası, md. 4/2-d
57    Irak Anayasası, md. 4/1
58    Irak Anayasası, md.  122/2
59    Irak Anayasası, md.  115, 1. cümle.
60    Irak Anayasası, md. 110
61    Irak Anayasası, md. 121/2
62    Irak Anayasası, md. 121/1
63    Irak Anayasası, md. 122/3
64    Irak Anayasası, md. 122/5
65    Irak Anayasası, md. 119/1
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şirketler İngiliz, Amerikan ve Fransız şirketleridir. [66] [67]

Karaca, “Kürdistan parlamentosu”nun 2006 yılında bir petrol yasası 
çıkardığını ifade etmektedir. Bu yasa, yeni Irak Anayasası’na bütünüyle 
aykırıdır.[68] Oğuz Karaca tarafından özetlenen yasa hükümleri şöyledir:

“ Kürdistan bölgesel yönetimi petrol konusunda merkezi hükümetin onayı 
olmaksızın uluslararası antlaşma yapabilecektir.”  

“Bölgedeki tüm petrol boru hatlarının denetimi ve koruması Kürdistan bölgesel 
yönetimine ait olacak.”

“Irak merkezi hükümeti tarafından yapılan antlaşmalar Kürt parlamentosu 
tarafından onaylanmaması durumunda yürürlüğe giremeyecek.” 

“ Irak merkezi hükümeti ile Kürt yönetimi arasında herhangi bir uyuşmazlık 
olması durumunda yürürlüğe giremeyecek ve sorunun çözümü için uluslararası 
tahkime gidilecektir.”

“Federe Kürdistan bölgesi topraklarında, Saddam döneminin ardından 
çıkarılan petrol için bölgesel hükümete pay verilecek.”

“Üretime henüz başlanmamış topraklarda yer alan petrolün tamamı Kürdistan 
bölgesel yönetimine ait olacak.”

“ Kerkük, Musul ve Tel Afer gibi Türkmen kentleri ihtilaflı topraklardır. Bu 
bölgede çıkacak petrol ve ürünleri konusunda tek yetkili Kürdistan bölgesel 
yönetimidir.”[69] 

Bu yasa Irak’taki peşmergelerin Amerikan kanatları altında olduğunu, 
bu gruba tanınan imtiyazların diğer gruplara asla tanınmadığını en açık 
şekilde göstermektedir. Irak’taki Türkmenler ise Türk kanatları altında olmak 
şöyle dursun, uğradıkları zulümleri Türkiye’ye anlatamamışlardır bile. Türk 
yetkililer artık Musul’u değil Erbil’i ziyaret etmeyi tercih etmektedir. Oysa çok 
değil bundan sekiz yıl önce 2003 yılında Kerkük şehri peşmergelerin (ABD’nin) 
hücumuna uğradığında, “Genelkurmay, sınırdaki 2. Ordu Birliklerine Kerkük’e 
intikal edecek şekilde hazır olmaları emri verdi”[70], “.. ‘Powell: Peşmergeler hemen 
Kerkük’ten çıkarılacak, dilerseniz gözlemci gönderin’ dedi.”[71] şeklinde haberler 

66    Oğuz Karaca, Lozan’dan Bugüne Musul-Kerkük ve Kuzey Irak, Resital Yay., İstanbul, Haziran 2007, s. 168, 
geniş bilgi; s. 80 vd. 
67   Oğuz Karaca, 1 Mart Tezkeresi’nin kabul edilmemesinin Türkiye’nin aleyhine olduğunu düşünmektedir: 
“Tezkerenin kabul edilmemesi sonucunda, Amerika’nın Orta Doğu ve Orta Asya siyasetinde Türkiye’ye biçtiği önem 
azalmıştır.(..) Türkmenlere yeterli statü sağlayabilme olanağı yitirilmiştir. Irak’ta müstakil bir Kürt Devleti kurulmasını 
önleme olanağı kaybedilmiştir.” Oğuz Karaca, Lozan’dan Bugüne Musul-Kerkük ve Kuzey Irak, age., s. 167
68    Irak Anayasası, md.111: “Irak’ta bulunan petrol ve doğal gaz, çeşitli bölge ve vilayetlerde yaşayan bütün Irak 
halkının malıdır.”
Irak Anayasası, md. 112/1-1. cümler: “Federal Hükümet, mevcut yataklardan çıkarılan petrol ve doğal gaz yönetimini 
Bölge Hükümetleri ve vilayetlerle birlikte yapar.”
Irak Anayasası, md. 112/2: “Federal Hükümet ile petrol ve gaz  üreten Bölge ve Vilayet Hükümetleri bir araya gelerek 
Irak milletine en fazla menfaati sağlayacak şekilde ve mevcut en ileri pazarlama ve yatırım ilkelerini ve teknolojisini 
kullanarak petrol ve doğal gaz yataklarını geliştirmek için gerekli strateji ve siyaseti tayin ederler.” Prof. Dr. Hasan 
Tunç, Türkiye’ye Komşu Devletlerin Anayasaları, age., Irak Cumhuriyeti Anayasası;  s. 285 vd. 
69    Oğuz Karaca, Lozan’dan Bugüne Musul-Kerkük ve Kuzey Irak, age., s. 167-168 
70   Dr. Bilâl N. Şimşir, Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, Bilgi Yay., Eylül 2004, s. 298; 11 Nisan 2003 tarihli 
Milliyet gazetesine atıfla.
71   Dr. Bilâl N. Şimşir, Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, age., s. 299: 11 Nisan 2003 tarihli Radikal gazetesine 
atıfla.
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veriliyordu. Kerkük’teki tapu daireleri ve nüfus idareleri yağmalandıktan sonra 
ateşe verilmişti.[72] Türkmeneli İnsan Hakları Derneği Başkanı Dr. Nefi Demirci, 
Powell’in güvencesinin inandırıcı olmadığını söyleyerek “…Peşmergeler yağma 
olaylarını ABD’lilerin gözetiminde yapıyor. Nüfus Müdürlüklerine yönelmeleri de 
amaçlarını ortaya koyuyor.” demişti.[73] Ancak dönemin Genelkurmay Başkanı 
Hilmi Özkök, “ABD peşmergeleri kontrol altına aldı. Peşmergeler Musul ve 
Irak’tan çıkacak, orada kalmaları sözkonusu olamaz. Bu konuda taviz vermeyiz. 
Hazırlığımız var, kimse endişe etmesin” diye konuşmuştu.[74] Bölgeye gönderilen 
15 kişilik Türk askeri ekibi de “sistematik saldırı yok” raporu vermişti.[75] 12 
Nisan 2003’te  ise Kerkük’ün yedi Türkmen, yedi Arap ve yedi Kürt’ten oluşan 
bir komite tarafından yönetilmesine karar verilmişti.[76] Böylece Kerkük bir 
ortaklık şehri haline getiriliyordu. Aslında bu ortaklık, Irak’ın ileride alacağı 
federal yapının da, “Kürdistan parlamentosunun” çıkaracağı petrol yasasının da 
habercisiydi. Ancak Türkiye, Atatürk’ün bir zamanlar Irak, İran ve Afganistan’la 
birlikte Sadabad Paktı kurduğunu çoktan unutmuştu, öyle ki 1991 yılında 
Irak’ın kuzeyinde tampon bölge oluşturulması için NATO’ya destek vermişti.

Ne hazindir ki şimdi de komşumuz Suriye için “güvenli bölge” (tampon bölge) 
hazırlıkları vardır. Konuyla ilgili haber şöyledir: “İngiliz İndependent muhabiri 
Robert Fisk, Türk generallerin Suriye toprakları içinde ‘güvenli bölge’ oluşturmaya 
yönelik operasyona hazırlandıkları iddia etti.”[77] Oysa Suriye, Türkiye’den 
başka KKTC pasaportlarını tanıyan belki de tek ülkedir: “Gazimağusa-Lazkiye 
limanları arasındaki feribot seferlerini 28 yıl sonra yeniden başlatan Suriye, KKTC 
pasaportlarına giriş-çıkış damgası vurdu ve bu pasaportu tanımış oldu”[78] Suriye, 
ikinci Irak olmamalıdır.

Mutlaka ifade edilmelidir ki İstanbul Barosu, Irak’ın işgaline bir hukuk 
kurumu olarak sessiz kalmamış, işgal güçlerinin Irak’ta işlediği soykırım ve 
insanlığa karşı suçların cezalandırılması için 2003 yılında İstanbul Barosu 
Başkanı Av. Kâzım Kolcuoğlu’nun imzasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne 
suç duyurusunda bulunmuştur. Ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı, 
dava açılmasına gerek olmadığına karar vermiştir.[79] 

Irak’ta suç işleyen işgal gücü askerlerinin, uluslararası bir mahkemede veya 
Irak mahkemelerinde yargılanması gerekirken, sözgelimi 14 Iraklı Müslüman’ı 
ateş açarak öldüren Amerikan askerleri, ABD mahkemelerinde yargılanmıştır. 
Üstelik bu askerlerin davaları, ifadeleri alınırken usül hatası yapıldığı gerekçesiyle 
düşürülmüştür.[80] İngiliz askerlerinin hakkındaki suçlamaları ise İngiltere 

72   Dr. Bilâl N. Şimşir, Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, age., s. 295 vd., yağma ve yangın haberleri için ayrıca 
bkz; aynı eser., fotoğraflar-tıpkıbasımlar eki, s. 671 vd.
73   Dr. Bilâl N. Şimşir, Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, age., s. 295-296, 11 Nisan 2003 tarihli Akşam gazetesine 
atıfla.
74   Dr. Bilâl N. Şimşir, Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, age., s. 302
75   Dr. Bilâl N. Şimşir, Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, age., s. 303
76   Dr. Bilâl N. Şimşir, Türk-Irak İlişkilerinde Türkmenler, age., s. 303
77   31 Mayıs 2011, Milliyet
78   23 Eylül 2007, Milliyet, Sefa Karahasan’ın haberi.
79   Bkz; Av. Gülseren S. Aytaş, Ermeni Talepleri ve Türkiye’nin Hakları, (2. Baskı), İstanbul Barosu Yay., 2010, s. 
241 vd. 
80    2 Ocak 2010, Cumhuriyet.
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Savunma Bakanlığı soruşturmaktadır.[81] 

Kısacası işgal altındaki Irak’ta 1,5 milyon Müslüman öldürülmüştür 
ama bu insanlık dramı karşısında BM veya Uluslararası Ceza Mahkemesi 
harekete geçmemiştir.  Fakat Irak için harekete geçmeyen Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’nin bir savcısı, Türkiye için harekete geçmiş, Ermenistan’ı ziyaret 
ederek Adalet Bakanı Danielyan ile görüşmüş, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 
1915 iddialarını ele alabileceği sonucuna varmıştır.[82] 

21. yüzyılda da maalesef “galiplerin hukuku” üstündür. 

11 ) Yeni Irak, NATO tarafından Irak’ın kuzeyinde oluşturulan tampon 
bölgeyi “Kürdistan Bölgesi” olarak kabul etmiştir ama bu bölge, Irak bayrağını 
kabul etmemiştir.[83] Türk yetkililerin Irak’ın kuzeyine yaptıkları ziyaretlerde üç 
bayrak birden dalgalanmaktadır.[84]

Kısacası Irak “bütünlük” etiketi taşımaktadır[85] ama bütün değildir; 
parçalanmış bir devlettir. Irak, “demokrat” etiketi taşımaktadır[86] ama demokrat 
da değildir; Irak’ta halk yönetimi yoktur, küresel işgal vardır.

Anlaşılan odur ki ABD liderliğindeki küresel ittifakın 1990’larda Kuveyt 
için(!) başlattığı Desert Storm/ Çöl Fırtınası harekâtı,[87] önüne Afganistan’ı, 
Irak’ı, Mısır’ı, Libya’yı ve Suriye’yi katarak devam etmektedir. 

Bundan 130 yıl önce, 4 Eylül 1880 tarihli The Queenslander Gazetesinde 
yayınlanan başyazıdan bir bölüm şöyledir:

“Beyaz adamın (Avrupalılar) yer küredeki gelişmesinde, Avustralya yerlilerinin 
acı çekmesinin ve bunlara eziyet edilmesinin önüne geçilemez. Biz bu siyah 
insanları (yerlileri) korkutarak yıldırmalıyız ve bu insanlara yeni ev sahiplerine 
karşı direnmenin faydasızlığını öğretmeliyiz.” [88] 

Korkutarak yıldırmak ve değişime direnmenin faydasızlığını öğretmek… 
İşgalcilerin yüzyıllardır hiç değişmeyen yöntemi budur. 

1932’de bağımsızlığını kazanan, 1937’de Atatürk’ün önderliğinde İran, 
Afganistan ve Türkiye ile Sadabad Paktı’nı kuran, 1958’de Cumhuriyet ilân 
eden, 1980’de İran’la savaşmaya başlayan, 1990’da Kuveyt’i işgal ederek Körfez 
Savaşı’na gerekçe üreten, 1991’de kuzeyi NATO tarafından “güvenli bölge” 

81    15 Kasım 2009, Milliyet
82    9 Nisan 2010, Cumhuriyet, ANKA.  Bilindiği üzere Ermenistan Karabağ’ı işgal etmiştir. Türkiye, Ermenistan, 
Gürcistan ve Azerbaycan arasında imzalanan 1921 Kars Antlaşması’na göre Karabağ Azerbaycan’a aittir. Ancak 
Ermenistan 1988-1994 yılları arasında Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal etmiş, binlerce Azeri Türk’ü 
öldürülmüştür. Bu konuda Ermenistan uluslararası bir mahkemede yargılanmamış ve sorumlu tutulmamıştır.
83    Irak Anayasası md. 12/ 1: “Irak’ın bayrağı, sembolü ve milli marşı Irak halkının bileşenlerini yansıtacak şekilde 
yasayla belirlenir.”
84   1 Ekim 2010, Milliyet, Serpil Yılmaz’ın köşe yazısı; “Federe Irak Kürt Bölgesi’nin başkenti Erbil’e yaptığımız 
gezi kapsamında makamında ziyaret ettiğimiz Başbakan Behrem Salih, PKK’nın sürekli ateşkes ilânını sağlamaya 
yönelik hükümetler düzeyinde sürdürülen, ‘çoklu’ kritik görüşmelere ışık tutacak açıklamalarda bulundu.” denilen 
yazıda, Behrem Salih’in üç bayrak konusundaki açıklaması; “Sayın Bakanın ziyareti sırasında burada Türk, Kürt 
ve Irak bayrakları birlikte dalgalandı”; 30 Mart 2011, Hürriyet; Selçuk Şenyüz’ün, yan yana dalgalanan üç bayrağın 
resmi bulunan “Kürdistan bayraklarıyla karşıladılar” alt başlıklı haberi.
85    “.. Bu anayasa Irak’ın bütünlüğünü garanti eder.” Irak Anayasası md.1, 3. cümle
86    “..Yönetim şekli cumhuriyetçi, temsili (parlamenter) ve demokrattır…” Irak Anayasası md. 1, 2. cümle.
87    Oğuz Karaca, Lozan’dan Bugüne Musul-Kerkük ve Kuzey Irak, age., s. 110  
88    Bu başyazıya atıfla, Sefa M. Yürükel, Soykırımlar Tarihi I Batının İnsanlık Suçları, Near East Publishing Yay., 
2005, s. 34
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yapılan, 2003’de başlayan İngiliz ve Amerikan işgalinde 1,5 milyon insanını şehit 
veren, şehitlerinin hesabını işgal kuvvetlerinden soramayan, işgalcilerin aklıyla 
hazırlanan anayasayı “demokrasi” diye kabul eden, direnmeyen Irak… İslâm 
dünyasının küresel zihniyet karşısında geri adım atmasıdır. Bu geri adımın 
arkasından çorap söküğü gibi “Arap Baharı” denilen post-modern darbeler 
gelmiştir. İslâm dünyasına “direnmenin faydasızlığı” öğretilmektedir. 

30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi’nden sonra işgal edilmeye başlanan 
vatanına sahip çıkan, Atatürk’ün önderliğinde Rus, Ermeni, İtalyan, Fransız, 
Yunan ve İngilizlere karşı millî mücadele veren, 1920’de bütün milletin temsil 
edildiği TBMM’yi kuran, 1921’de millî devlet olan, 1922’de bağımsızlığını 
kazanan, 1923’de Cumhuriyet ilân eden, 1924’de kapitülasyonları ve imtiyazları 
kaldıran, 1937’de Irak, İran ve Afganistan ile birlikte Sadabad Paktı’nı kuran, 
Atatürk’ün vefatından sonra bir yıl bile geçmeden 1939’da İngiltere ve Fransa 
ile ittifak yapan, 1952’de NATO’ya giren, 1991’de Irak’ın kuzeyinde “güvenli 
bölge” kurması için NATO’ya destek veren, 2010’da toprakları üzerinde “füze 
kalkanı” kurması için NATO’ya izin veren, 2011’de bağımsız Libya’ya saldırması 
için NATO’ya yardım eden, “evrilen” Türkiye… Yeni Irak Anayasası’na benzer bir 
“yeni Türkiye” Anayasası yapmak üzeredir! Ve bütün bunlar birlik-beraberlik 
şarkıları eşliğinde gerçekleşmektedir. 

Hukukta kanunun arkasından dolanma tabiri vardır. “Yeni Türkiye” 
Anayasası’nın Cumhuriyet ilkelerinin arkasından dolanması da “demokrasi” 
söylemleriyle[89] gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Oysa demokrasinin gereği 
millî devleti yerden yere vurmak değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve 
egemenlik haklarına sahip çıkmaktır. 

FRANSIZ ANAYASASI
Fransa millî bir devlettir. 

1) 1958 Fransız Beşinci Cumhuriyet Anayasası, “Fransız halkı” sözüyle 
başlar.[90] 

2) Ülke vatandaşlarına “Fransız vatandaşları”[91] denilmektedir.[92]

3) Fransa’da “Millî hakimiyet halka aittir.”[93] 

4) “Cumhuriyetin dili Fransızca’dır.”[94] 

89  “Barış”, “demokratik yapılanma”, “demokratik laiklik”, “demokratik cumhuriyet”, “demokratik çözüm”, 
“toplumla bütünleşme”, “sivil anayasa”, “halkın ortak isteği”, “çoğulculuk”, “çok kültürlülük”, “inanç özgürlüğü”, 
“hak ve özgürlükler”, “anadil”, “dışlanma”, “korunmaya muhtaç kesimler”, “Müslüman… vs. kimliği”, “kesimler 
ve bileşenler”, “kuvvetler ayrılığı”, “merkezi hükümet”, “bölge-bölgeler”, “yerel demokrasi”, “yerele yetki devri”, 
“oligarşik yapılanma”, “birlik-beraberlik içinde çözüm”, “ortak çözüm”, “ortak akıl”, “ortak vatan” en çok kullanılan 
söylemlerdir, sadece “ortak devlet” sözü yoktur! Halbuki bir zamanlar birlik yerine ayrılık önerilmekte iken son 
yıllarda “ortaklık” önerilmektedir. 
90   1958 Fransız Anayasası, Dibace (Başlangıç) kısmı: 1958 Fransız Beşinci Cumhuriyet Anayasası; Çeviren: 
Asistan Alp Kuran; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 24, Sayı 1-4 (1959)’a atıfla;
http://www.iudergi.com/tr/index.php/hukukmecmua/article/wiew/4419, 16.10.2011
91    1958 Fransız Anayasası, md. 3
92    Fransa, kendi vatandaşlarına “Fransız vatandaşı” derken haklıdır… Fakat Türkiye, kendi vatandaşlarına “Türk 
vatandaşı” derken haksızdır… Çünkü bu ırkçılıktır! 
93   1958 Fransız Anayasası, md. 3, 1. cümle 
94   Değişik 1958 Fransa Anayasası, md. 2/1;
http://www.adalet.gov.tr/duyurular/2011/eylul/anayasalar/anayasalar.htm, 9.11.2011
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5) 1958 Fransız Anayasası dinî ve etnik gruplara ayrı hukuk imtiyazına izin 
vermemektedir: “ Fransa, bölünmez, lâik, demokratik ve sosyal bir Cumhuriyettir. 
Menşe [köken], ırk veya din farkı gözetmeksizin bütün vatandaşların kanun önünde 
eşitliğini sağlar. Bütün inançlara saygı gösterir.”[95] 

6) 1958 Fransız Anayasası hâkimiyetin (egemenliğin) dinî ve etnik gruplar 
arasında bölüşülmesine izin vermemiştir: “Halkın hiçbir zümresi ve hiçbir fert 
hâkimiyetin kullanılmasını kendisine izafe edemez.”[96]   

Fransa bir Fransız devletidir.

Ayrıca nasıl ki;  

- ABD bir Amerikan devletidir, 

- Rusya bir Rus devletidir, 

- İngiltere bir İngiliz devletidir, 

- Almanya bir Alman devletidir, 

- İtalya bir İtalyan devletidir, 

- Yunanistan bir Yunan devletidir, 

- Ermenistan bir Ermeni devletidir…

Türkiye de bağımsız bir Türk devletidir. Üstelik tarihteki 16 büyük devletini 
Cumhurbaşkanlığı forsunda taşıyan bir Türk devletidir. Türkiye, dünya 
üzerindeki tek Türk devleti de değildir. Bilindiği üzere halen dünya üzerinde 
yaşayan 7 Türk devleti bulunmaktadır: Türkiye, KKTC, Azerbaycan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan.[97]

TÜRKİYE DEVLETİ’NİN YAPILANMASINI AÇIKLAYAN 1. MECLİS KARARI: 

Atatürk’e yönelik haksız suçlamalar o kadar artmıştır ki 1. Meclis döneminde 
Türk milleti kavramının olmadığı propagandası yapılabilmektedir. Oysa 1. Meclis 
döneminden itibaren Misak-ı Millî sınırları içinde yaşayan halkın bir millet olarak 
kabul edildiği bellidir. Ayrıca egemenliğin Türk milletine ait olduğu 1. Meclis 
döneminde de açıkça beyan edilmiştir: 

1. Meclis’in, 1-2 Kasım 1922 tarihinde aldığı kararda, (Saltanat’ın 

95   1958 Fransız Anayasası md. 2/1; Fransız Anayasası’nda yapılan değişiklikle, 1. madde hükmü kaldırılmıştır. 
Yukarıdaki 2/1 madde hükmü artık 1. maddenin ilk fıkrasında yer almaktadır, ayrıca bu fıkraya sonradan bir 
cümle eklenmiştir: “İdari yapısı yerinden yönetim esasına dayanır.” Değişik 1958 Fransa Anayasası md. 1/1 son 
cümle.
96   1958 Fransız Anayasası, md. 3, 2. paragraf. Bu maddeye göre halkın hiçbir kesimi veya hiçbir fert egemenliğin 
kullanılmasını kendisine mal edemez, ancak Fransa egemenlik yetkilerini uluslarüstü kuruluş AB’ye kısmen 
devretmiştir. “Devlet, bazı yetkilerini ortak kullanmak üzere, yaptıkları anlaşma gereğince, serbestçe katılan 
devletlerce oluşturulan Avrupa Birliğine ve Avrupa Topluluklarına katılır.” (Değişik 1958 Fransa Anayasası, md. 
88-1) Elbette ki bu devir kâğıt üzerindeki bir egemenlik devridir; Fransa, kendi ülkesini kendisi yönettiği gibi 
AB’yi (Avrupa’yı ve etki alanındaki ülkeleri) ortak çıkarları doğrultusunda yönlendiren üç ülkeden ve BM Güvenlik 
Konseyi’ni (dünyayı) ortak çıkarları doğrultusunda yönlendiren beş ülkeden biridir. 
97    Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 büyük Türk devleti şunlardır: 
Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204-M.S. 216) Batı Hun İmparatorluğu (M.S. 48-216) Avrupa Hun İmparatorluğu 
(M.S. 375-469) Ak Hun İmparatorluğu (M.S. 420-552) Göktürkİmparatorluğu (M.S. 552-745) Avar İmparatorluğu 
(M.S. 565-835) Hazar İmparatorluğu (M.S. 651-983) Uygur Devleti (M.S. 745-1368) Karahanlılar (M.S. 940-1040) 
Gazneliler (M.S. 962-1183) Büyük Selçuklu İmparatorluğu (M.S. 1040-1157 ) Harzemşahlar (M.S. 1097-1231) 
Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502) BüyükTimur İmparatorluğu (M.S. 1368-1501) Babür İmparatorluğu (M.S. 
1526-1858) Osmanlı İmparatorluğu (M.S. 1299-1922); http://www.tccb.gov.tr/sayfa/cumhurbaskanligi/fors/ , 9 
Kasım 2011
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kaldırılmasına dair kararda), 

- Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu ve sahibi olan Türk milletinin 
egemenliği padişahtan aldığı, 

- Osmanlı İmparatorluğu’nun yerine yeni ve millî bir Türk devleti kurduğu 
izah edilmektedir. 

Türkiye’nin ortaklık devleti olarak kurulmadığı, egemenliğin asla 
bölüşülmediği, Türkiye’nin millî bir Türk devleti olduğu hususu 1. Meclis 
kararıyla dahi sabittir. 

Sözkonusu 1. Meclis kararı şöyledir:

“TBMM’nin Hukukî Hâkimiyet ve Hükümraninin Mümessil-i Hakikisi Olduğuna 
Dair Heyet-i Umumiye Kararı

Karar No : 308  1-2.11.1338 (1922)
Birkaç asırdır saray ve Babıâlinin cehalet ve sefahati yüzünden devlet azim 

felâketler içinde müthiş bir surette çalkalandıktan sonra nihayet tarihe intikal 
etmiş bulunduğu bir anda Osmanlı İmparatorluğunun müessis ve sahib-i hakikisi 
olan Türk milleti Anadolu’da hem harici düşmanlarına karşı kıyam etmiş, hem 
de o düşmanlarla birleşip millet aleyhine harekete gelmiş olan saray ve Babıâli 
aleyhine mücadeleye atılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun hükûmeti ve 
ordularını biteşkil harici düşmanlar saray ve Babıâli ile fiilen ve müsellehan ve 
malum müşkilât-ı şedide ve mahrumiyet-i elime içinde cidale girişmiş ve bugünkü 
halâs gününe vasıl olmuştur.

Türk milleti saray ve Babıâlinin hıyanetini gördüğü zaman Teşkilât-ı Esasiye 
Kanunu isdar ederek onun birinci maddesi ile hâkimiyeti Padişahtan alıp bizzat 
millete ve ikinci maddesi ile icrai ve teşrii kuvvetleri onun yed-i kudretine vermiştir. 
Yedinci madde ile de harp ilânı, sulh akti gibi bütün hukuk-ı hükümraniyi milletin 
nefsinde cem eylemiştir. 

Binaenaleyh; o zamandan beri eski Osmanlı İmparatorluğu tarihe intikal edip 
yerine yeni ve millî bir Türk Devleti yine o zamandan beri padişahlık merfu olup 
yerine Türkiye Büyük Millet Meclisi kaim olmuştur. (….)”[98];

ATATÜRK’ÜN KIYMETİNİ BİLEMEDİK
Ulu önder Atatürk, Türk devletinin yapılanması hakkında şunları 

söylemektedir:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasası[99] (Teşkilâtı Esasiye Kanunu)[100], en 
çağdaş millî egemenlik esaslarını, hükümlerini kapsar. Birkaç maddesini, daima 
hatırda tutmak için burada aynen tekrar edelim:[101]

a) ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’,

98   3. Tertip Düstur, Cilt III, s.152’ye atıfla;Türk Anayasa Metinleri, Prof. Dr. Suna Kili, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük, 
age.,  s. 111 vd.
99   1924 Anayasası’dır; ismi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu iken 1945 yılında “Anayasa”  olarak değiştirilmiştir. 3. 
T. Düstur, Cilt XXVI, s.170; R.G. 15.1.1945-5905’e  atıfla; Prof. Dr. Suna Kili, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük, Türk 
Anayasa Metinleri, age., s. 127
100   1924 Anayasası’dır: K. No: 491, Kabul tarihi:20.04.1340 (1924) 3. T. Düstur, Cilt V, s. 576 (1019)’a atıfla Prof. 
Dr. Suna Kili, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük, Türk Anayasa Metinleri, age., s. 127 vd. 
101   1924 Anayasası, md.3-8’de yer alır. 
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b) ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletin biricik ve gerçek temsilcisi olup, millet 
adına egemenlik hakkını kullanır’,

c) ‘Yasama yetkisi ve yürütme kudreti Büyük Millet Meclisi’nde ortaya çıkar 
ve toplanır’.

“Bizim görüşümüze göre siyasal kuvvet, millî irade ve egemenlik, milletin birlik 
hâlindeki ortak[102] kişiliğine aittir, birdir, bölünmez, ayrılmaz ve devredilemez. 
Millette olduğu gibi, onun temsilcisi olan tek mecliste toplanmıştır. Yani kuvvetlerin 
bölünmesi kuramı bizim için esas değildir. Buna göre:

“Türk milletinin yönetim şekli kuvvetler birliği esasına dayanan bugünkü 
devlet şeklimizdir. Bu şekilde Büyük Millet Meclisi, millet adına egemenlik hakkını 
kullanır; Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu onun içinden çıkar. Egemenlik birdir, 
kayıtsız şartsız milletindir.  Devlet oluşumlarının en uygunu budur. Yalnız görevler 
şu şekilde gördürülür:

d) ‘Meclis yasama yetkisini bizzat kullanır’.
e) ‘Meclis, yürütme yetkisini, kendi tarafından seçilmiş Cumhurbaşkanı ve 

onun atayacağı bir Bakanlar Kurulu aracılığıyla kullanır. Meclis, hükûmeti her 
zaman denetler ve düşürebilir’.

f) Yargılama hakkı millet adına, yöntem ve kanunu çerçevesinde bağımsız 
mahkemeler tarafından kullanılır.”[103]

Atatürk “kuvvetlerin bölünmesi kuramı bizim için esas değildir.” demektedir. 
1924 Anayasası’na göre millet adına egemenlik hakkını yalnız TBMM kullanır[104] 
iken 1961 Anayasası’nda “millet, egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır” 
hükmü getirilmiştir.[105] Ayrıca TBMM ikiye ayrılmıştır; Cumhuriyet Senatosu 
(atanmışlar) ve Millet Meclisi (seçilmişler).[106] Server Tanilli şu açıklamayı 
yapmaktadır: “1924 Anayasası, parlamentonun mutlak üstünlüğüne dayanan bir 
demokratik devlet anlayışına sahip olduğu halde; 1961 Anayasası, demokrasinin 
gerçekleşmesini, parlamentonun kısıtlanmasında görmektedir.” Tanilli, bu 
farklılığın 1945-1960 döneminden sonra genel oy’a ve genel oy’dan çıkan TBMM’ye 
duyulan güvensizlikten ileri geldiğini söylemektedir.[107] 

1982 Anayasası’nda Cumhuriyet Senatosu yoktur ama 1961 Anayasası’ndaki 
gibi “millet, egemenliğini yetkili organlar eliyle kullanır” hükmü vardır.[108] Ayrıca 
“kuvvetler ayrımı” kavramı getirilmiştir. Ancak kuvvetler ayrımının  bir işbölümü 
olduğu ifade edilmiştir.[109] Şüphesiz ki yasama ve yürütme arasındaki ayrımın 
giderek belirginleşmesi Başkanlık sistemi tartışmalarına kadar varmıştır:

1924 Anayasası’na göre “Meclis, yürütme yetkisini, kendi seçeceği 

102   Atatürk’ün kullandığı “müşterek” kelimesi burada “ortak” olarak sadeleştirilmiştir.
103   Prof. Dr. A. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayanlar 
Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. M. Akif Tural, age., s. 46-47
104   1924 Anayasası md. 4
105   1961 Anayasası md. 4
106   1961 Anayasası, md. 63
107   Server Tanilli, Devlet ve Demokrasi, Say Kitap Pazarlama, İstanbul 1981, s. 149
108  1982 Anayasası md. 6/2
109   “Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve 
görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak 
Anayasa ve kanunlarda bulunduğu” (1982 Anayasası, Başlangıç Bölümü, 4. paragraf)

248 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



Cumhurbaşkanı ve kendi atayacağı bir Bakanlar Kurulu aracılığıyla kullanır”[110] 
idi. 1961 Anayasası’nda “Meclis” kelimesi kaldırılmış, “Yürütme görevi, kanunlar 
çerçevesinde, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından yerine getirilir” 
denilmiştir. Böylece yürütme faaliyeti TBMM’den ayrı bir şekilde ifade edilmiştir. 
1982 Anayasası ise bu ifadeyi radikal bir şekilde ilerletmiş, “yürütme görevi” 
ifadesine “yetki” kelimesini de ilâve etmiştir. 1961 Anayasası’nda “yürütme 
görevi.. yerine getirilir” iken, 1982 Anayasası’nda “yürütme yetkisi.. kullanılır” 
denilmiştir![111] Böylece milleti temsil eden TBMM, yürütme yetkisini kendi 
seçeceği Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu aracılığıyla kullanır iken, 1982 
Anayasası’ndan sonra yürütme yetkisi, doğrudan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu tarafından kullanılmıştır. Kısacası milletin temsilcisi olan TBMM’nin 
yetkisi belirgin olmayan bir biçimde sınırlanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi’nin 1 Mayıs 2007 tarihinde aldığı ünlü “367 kararı” ise 
yürütme için yeni bir dönüm noktası olmuştur:  Sözkonusu Anayasa Mahkemesi 
kararı ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk üç turunda üçte iki (367) toplantı 
yeter sayısının gerekli olduğuna hükmedilmesi üzerine fırtınalar kopmuş, 
Cumhurbaşkanı’nın halk tarafından seçilmesi gündeme getirilmiştir. TBMM de 
Anayasayı son süratle değiştirmiş, Cumhurbaşkanını seçme yetkisinden de bir 
kalemde vazgeçmiştir. Yeni sistemin bütün yönleri ile tartışılması “demokrasinin” 
gereği iken bu yapılmamış, demokrasi söylemleriyle son sürat Anayasa değişikliği 
yapılmış, halkoyuna sunulmuştur. Doğal olarak demokrasi denilince akan sular 
durmuş, herhangi bir muhalefetle karşılaşmayan Anayasa değişikliği halkoyuyla 
kabul edilmiştir. Kısacası tartışmalar yaratan bir yargı kararı, TBMM’nin 
yetkilerinin belirgin bir biçimde sınırlanmasına vesile olmuştur. Bu muamma 
halâ çözülebilmiş değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı, siyasi bir 
makam değildir: Türk milletinin birliğini ve bütünlüğünü, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin bağımsızlığını temsil eden, partilerüstü bir konuma sahip, tarafsız 
bir makamdır.[112]

Cumhurbaşkanının belki de en önemli görevi, yasama, yürütme ve 
yargı organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetmektir. Bu nedenle, 
Cumhurbaşkanının hem yasama, hem yürütme ve hem de yargı ile ilgili görevleri 
vardır.[113]

Türkiye’nin yarı-başkanlık sistemlerindeki gibi Cumhurbaşkanını halkın 
seçmesi suretiyle Cumhurbaşkanlığı makamına siyasi nitelik verilmesi, 
TBMM’nin yürütme üzerindeki yetkilerini sınırlandırmıştır. Milletin kayıtsız 
şartsız sahip olduğu egemenlik haklarını bundan böyle seçilmiş bir Meclis 
(TBMM) ve seçilmiş bir kişi (Cumhurbaşkanı) birlikte kullanacaktır. Böylece iki 
başlı bir yapılanma modeli ortaya çıkarılmıştır. “Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milletin biricik ve gerçek temsilcisi olup, millet adına egemenlik hakkını kullanır” 

110   1924 Anayasası md. 7
111   1982 Anayasası, md. 8: “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya 
ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.”
112   1982 Anayasası md.101
113   1982 Anayasası md.104
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hükmünden[114] sonra Türkiye’nin geldiği yer, iki başlılık olmuştur. Ayrıca yürütme 
de iki başlı hale gelmektedir: TBMM’nin seçtiği Bakanlar Kurulu ile halkın seçtiği 
Cumhurbaşkanı yürütmenin iki başı olacaktır.[115] Millî egemenliği ayrıştıran bu 
devlet yapılanması, egemenliğin birliği prensibine aykırıdır. Cumhurbaşkanının 
yetkileri daraltılmadığı ve sorumsuzluğu kaldırılmadığı sürece bu ayrışma devam 
edecektir.

Hükümdarlıklar da, oligarşiler de demokrasiyle bağdaşmaz. Anlaşılan 
odur ki Türkiye, Neo-Osmanlı  doktrininin demokrasiyle ne kadar bağdaştığını 
görebilmek için seçilecek Cumhurbaşkanlarının kendileri için yeni yetkiler talep 
etmelerini/ hükümdarlaşmalarını bekleyecektir. 

Ulu önder Atatürk kavramların tersyüz edildiği bu günleri görüyormuş gibi 
hükümdarlıklar ve oligarşiler hakkında şunları söylemişti: 

“Yetkisi sınırlı dahi olsa hükümdarlık şekli demokrasiye, millî egemenlik 
prensibine uygun değildir. Hükûmetin, bazı insanların, sınıfların elinde bulunması 
dahi millet varlığının asla kabul edemeyeceği bir durumdur. Bütün milletin 
çoğunlukla, devlet yönetimine katılmasına engel olan bu “oligarşi” yöntemi de 
bir zümrenin, kendi çıkarlarını sağlamak için bütün millete ait egemenliği ele 
geçirmesinden başka bir şey değildir.”[116]

Atatürk şimdilerde dile getirilen “oligarşik devlet yapılanmasına son verelim, 
demokratik cumhuriyete geçelim” önerilerine ne derdi? “Demogojinin bu kadarına 
pes” derdi belki ama pes eder miydi?

Kayıtsız şartsız millet egemenliğinin kısmen de olsa devredilmesi demokratik 
cumhuriyet değil, parçalanma olur. Türk milleti vatanının bölünmesini 
istemediğini her vesileyle haykırmaktadır. 1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu’ndan 
beri de Anayasalarımızda yer almaktadır ki TBMM üyelerinin her biri kendini 
seçen vilayetin ayrıca vekili olmayıp bütün milletin vekilidir.[117] Dolayısıyla 
milletvekilleri bütün milletin vekili olarak hareket etmek mecburiyetindedirler. 
Milletin egemenliğini hiçbir kişiye, gruba veya uluslarüstü kuruluşa kısmen de 
olsa devredemezler, imtiyazlı gruplar oluşturamazlar, Türkiye’yi siyasi bölgelere 
ayıramazlar. 23 Nisan 1920 tarihinden beri milletvekilleri böyle bir hakka sahip 
olmamıştır.

Milletimizin sağduyusu genişletilmiş Sevr projesinin de üstesinden 
gelecektir.

YENİ ANAYASA TALEPLERİ

114   1924 Anayasası md. 4
115   İşin ilginç tarafı, iki başlılığın sakıncalarına karşı şimdi de Başkanlık sistemi önerilmektedir! 4 Şubat 2011, 
Milliyet; “Çok başlılığı ortadan kaldırıyor başkanlık sistemi. Bizde bir vali ataması üç kez gidip geliyor. ABD’de 
seçimle geliyor” alt başlıklı haber. 
116   Prof. Dr. A. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayanlar 
Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. M. Akif Tural, age., s. 45-46
117   1921 Teşkilât-ı Esasiye Kanunu: Madde 5- …Büyük Millet Meclisi âzasının her biri kendini intihap eden 
vilayetin ayrıca vekili olmayıp umum milletin vekilidir. 
1924 Anayasası:  Madde 13/4 - Her mebus yalnız kendini intihap eden dairenin (çevrenin) değil, umum milletin vekilidir. 
1961 Anayasası: Madde 76- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, 
bütün Milleti temsil ederler.
1982 Anayasası: Madde 80 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 
değil, bütün Milleti temsil ederler.
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Hazırlanacak yeni Türkiye Anayasası’na “egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir”, “Türkiye Cumhuriyeti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür”, 
“İdare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür”, “Türkiye laiktir” gibi ifadelerin 
konulması asla yeterli değildir. Önemli olan, bu ilkelerle çelişen Anayasal veya 
yasal hükümlerin getirilmemesidir.

ÖRNEK 1) 2007 yılında yeni bir Anayasa önerisi hazırlanmış ancak 
“Anayasa’dan Atatürk’ü çıkarmak” mealindeki sözler nedeniyle tepki uyandırmış 
ve rafa kaldırılmıştır.

2007’deki yeni Anayasa önerisinin 5. maddesinin ilk fıkrası şöyledir; 
“Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir.” Ancak aynı maddenin son fıkrası şöyledir; 
“Milletlerarası ve milletlerüstü kuruluşlara üyelikten kaynaklanan sınırlamalar 
saklıdır.”[118] 

Bir başka deyişle, bu anayasa önerisi kabul edildiği takdirde Cumhuriyetimizin 
temel niteliği olan millî egemenlik ilkesi fiilen ortadan kalkmış olacaktır. Oysa 
millî egemenlik kayıt ve şart altına alınamaz, sınırlanamaz, sınırlanması teklif 
dahi edilemez.[119] 

ÖRNEK 2) 2007 yılında hazırlanan yeni Anayasa önerisinde; “Kadınlar, 
çocuklar, yaşlılar ve engelliler gibi özel surette korunmayı gerektiren kesimler için 
alınacak tedbirler, eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” denilmektedir.[120] 
Çocuklar veya engelliler için alınacak tedbirler zaten eşitlik ilkesine aykırı olamaz. 
Aksine bu tedbirlerin alınması sosyal devlet olmanın gereklerinden biridir. O 
halde neden böyle bir maddeye ihtiyaç duyulmaktadır?

Durum şudur ki bu değişiklik önerisine göre “özel surette korunmayı 
gerektiren kesimler (gruplar)” kavramı Anayasa’ya girmiş olacaktır. “Pozitif 
ayrımcılık” uygulanacağı söylenen bu kesimler, Anayasa’da örnekleyici olarak 
sayılmıştır. Yani daha sonraki anayasa değişikliklerinde bu kesimlerin sayısı 
arttırılabilecektir. Ayrıca uygulamada, etnik, kültürel, dilsel ve dinsel grupların 
da “özel surette korunmayı gerektiren kesimler” kavramı içinde mütalâa edilmesi 
gerektiği ileri sürülebilecektir. 

Nitekim önerinin gerekçe bölümünde, “devletin ülkede mevcut olan etnik, 
kültürel, dilsel ve dinsel çeşitliliğe saygı yükümlülüğü” nden bahsedilmekte, 
Devlet’in bu konuda her türlü tedbiri almak zorunda olduğu söylenmektedir.[121]

Bir başka deyişle, bu anayasa önerisi kabul edildiği takdirde Cumhuriyetimizin 
temel ilkeleri olan bir millet, bir egemenlik ve bir hukuk (laiklik) ilkelerine aykırı 
uygulamalara cevaz verilmiş olacaktır.

ÖRNEK 3) Bundan yaklaşık dört yıl önce adlî yoğunluk söylemleriyle 
“arabuluculuk sistemi” gündeme getirilmiştir. O zamandan bu yana adliyelere 
yeterli sayıda hakim ve savcı atanması suretiyle adlî yoğunluğu hafifletmek 
yerine ısrarla laikliği fiilen ortadan kaldıracak olan bu sistem önerilmektedir.

118   md.5/ 1, 4; Prof. Dr. Ergun Özbudun (Komisyon Başkanı), Prof. Dr. Zühtü Arslan, Prof. Dr. Yavuz Atar, Prof. 
Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. Levent Köker, Doç. Dr. Serap Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Önerisi, 30 
Eylül 2007 tarihli Para Dergisinin ücretsiz eki, Princity, İstanbul 2007.
119   1982 Anayasası, Başlangıç Bölümü, 1., 3., 4., 5. ve 6. Paragraf, md. 2, md. 4, md. 6
120   Aynı eser., md. 9/3 
121   Aynı eser; s.50, md.9/son
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2 Eylül 2007 tarihli Hürriyet gazetesi, arabuluculuk projesi haberini şöyle 
vermiştir: “TBMM’ye sunulan 60. hükümet programının ‘mahkemesiz adalet’ 
projesi öngördüğü, ticaret, mal paylaşımı, miras gibi her türlü özel hukuk 
anlaşmazlıklarının hakim önüne gitmeden arabulucu tarafından çözülebileceği, 
üniversite mezunu meslek gruplarının arabuluculuk (hakimlik) yapabileceği..”

5-6 Ekim 2007 tarihinde yapılan Baro Başkanları Bölge Toplantısı’nda 
Arabuluculuk yasa tasarısını ele alınmış, yayınlanan sonuç bildirgesinde; 
“Tasarı belli grup veya topluluklara kendi hukuklarını yaratarak çok hukuklu 
sisteme gidişe yol açacaktır.” denilmiştir.[122] İstanbul Barosu ve Genç Avukatlar 
Birliği, aynı konuda bir panel düzenlemiştir.[123] 

İstanbul Barosu Başkanlığı, 7 Şubat 2009 tarihinde Cumhuriyet gazetesine 
verdiği ilânla Arabuluculuk yasa tasarısı hakkında kamuoyunu uyarmış ve 
yargının bir anlamda “özelleştirildiğini” ifade etmiştir. Kamuoyunu aydınlatmaya 
yönelik tarihi önemi olan bu ilânda, “uluslararası şirketlerin arabuluculuk yapan 
bürolar açabilecekleri, harçsız ve teminatsız olarak uyuşmazlıkları çözebilecekleri, 
yargı organlarının yerini alacakları, egemenlik haklarımızın kısıtlanacağını, adaleti 
sağlama işlevinin başka kurum ve kişilere devredilerek bir anlamda yargının 
özelleştirildiği”  vurgulanmıştır. İstanbul Barosu Başkanı Av. Muammer Aydın 
da İstanbul Barosu’nun internet sitesindeki yazısında, sözkonusu yasa tasarısı 
ile getirilmek istenen yapının, maddi hukuk sistemimiz ile bağdaşmadığını ifade 
ederek, “Kısaca Tasarının getirdiği anlayışla çok hukukluluk gerçekleşecektir” 
demiştir.[124] 

Arabuluculuk yasa tasarısı kanunlaşırsa imzalanacak haksız bir uzlaşma 
belgesi, “ilâm niteliğinde belge” kabul edilecek,  Türk mahkemelerinin ayrıca bir 
incelemesi veya onayı aranmayacaktır. Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından 
iptal edilse bile iptal kararları geriye yürümediğinden, haksız arabuluculuk 
kararları Türkiye’yi uluslararası hukuk karşısında zor duruma düşürecektir. 
Oysa arabuluculuk sistemi Türk mahkemelerinin dışında ikinci bir yargılama 
sistemidir ve Türkiye’nin yargı egemenliğine de hukuk birliği öngören laik sisteme 
de aykırıdır. 

Bir başka deyişle, bu yasa önerisi kabul edildiği takdirde Cumhuriyetimizin 
temel ilkeleri olan, bir egemenlik (millî egemenlik) ve bir hukuk (laiklik) ilkelerine 
aykırı olarak çok hukuklu bir sistem oluşturulacaktır.

ÖRNEK 4) 2006 yılında çıkarılan Kalkınma Ajanslarının Kurulmasına dair 
Kanun[125], idare hukukuna “bölge” kavramını getirmiştir. Bu Kanun’la kalkınma 
ajansı kurulacak 12 adet “bölge birimi” ihdas edilmiştir: İstanbul, Batı Marmara, 
Ege, Doğu Marmara, Batı Anadolu, Akdeniz, Orta Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu 
Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu, Ortadoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu. 

Bir başka deyişle, Kanun’a göre kalkınma ajansları kurulacaktır ama aslında 

122   İstanbul Barosu Bülteni, Ekim 2007/10, s.23
123  İstanbul Barosu ve Genç Avukatlar Birliği’nin düzenlediği 08.12.2007 tarihli Arabuluculuk Yasa Tasarısı Paneli, 
İstanbul Barosu Yay. 2008. (Konuşmacılar; Prof. Dr. Selçuk Öztek, Prof. Dr. M. Kamil Yıldırım, Prof. Dr. Nevhis 
Deren-Yıldırım, Arş. Gör. Mert Namlı, Paneli Yöneten Av. Mehmet Durakoğlu)
124   hhtp://www.istanbulbarosu.org.tr/Print.asp?ID=3893, 22.02.2009
125  25.1.2006 tarihli ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun; 
08/2/2006 t. ve 26074 s. R.G. 
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onlardan önce 12 adet “bölge birimi” kurulmuştur. Oysa ki Anayasa’nın 126. 
maddesine göre Türkiye, illere ayrılır. Anayasa’da bir veya birkaç ili kapsayacak 
bir “bölge” kavramı yoktur. Dolayısıyla yeni Anayasa taleplerinde Anayasa’nın 
başta 126. maddesi olmak üzere ilgili hükümlerinin bu Kanun’a uygun 
olarak düzenlenmesi istenebilecektir. Böylece “bölgesel yönetim birimleri” de 
kurulabilecektir; “Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Yönetimi” gibi.. İşte bu durum 
adem-i merkeziyetçiliktir, devletin birliği ilkesine aykırıdır. 

Ne ilginçtir ki 1982 Anayasası’ndaki “mahalli hizmetlerin idarenin bütünlüğü 
ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu görevlerinde birliğin sağlanması” 
amacı[126] 2007 Anayasa önerisinde yer almamaktadır.[127] 

Yukarıda verilen dört örnekten de görüleceği üzere yeni Anayasa hükümlerinin, 
Cumhuriyet ilkelerini açıkça ifade etmesi yeterli değildir, bu ilkeleri fiilen ortadan 
kaldıran anayasal veya yasal düzenlemeler yapılmamalıdır.

BİR MİLLET YERİNE ÇOK MİLLET:
Osmanlı Devleti’nde bugün olduğu gibi “millî sınırlar içinde bir vatan” ve “millî 

sınırlar içinde bir millet” anlayışı yoktu. Osmanlı Devleti’nde ülke ve halk, dinî 
esaslara göre gruplandırılmıştı.  

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz’ün açıklamalarına göre; eski hukukumuzda 
devletin unsurları arasındaki hâkimiyet, prensip olarak Allah’a ait ve onu 
dilediğine veren yine Allah olmakla beraber, Allah’ın iradesini temsil eden cemaatin 
yani çoğunluğun umûmi iradesidir. Evrensel olan İslâm, belli bir toprak parçası 
üzerinde değil bütün dünya üzerinde hâkimiyet kurmayı amaçlamaktadır. 
Dolayısıyla İslâm hukuku dünyayı iki ülkeye ayırmıştır: İslâm ülkesi (dar’ül 
İslâm) ve İslâm ülkesi olmayan Harp ülkesi (dar’ül- harp).[128]

Prof. Üçok - Prof. Mumcu - Prof. Bozkurt’un aynı yöndeki açıklamalarına 
göre; İslâm devleti evrenseldir, bütün Müslümanları içine almak ve bütün 
dünyaya egemen olmak istemektedir. Ancak İslâm devleti yalnız ilk yüzyıllarda 
bütün Müslümanları kapsayan bir devlet olabilmiştir. Sonraki yüzyıllarda birçok 
İslâm devleti yan yana kurulmuştur.[129] 

İslâm ülkesinde yaşayan halk ise Müslümanlar, Zimmîler (Müslüman 
olmayanlar) ve Müste’menler (yabancılar) olarak üç gruba ayrılmaktadır.[130] 

Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde yaşayan Müslüman olmayan kişilere, 
“zimmî” denilmektedir. Bu kişiler miras, ticaret, evlenme, boşanma gibi özel 
hukuk ilişkilerini kendi dinsel kurallarına göre çözümlemişlerdir. Ceza ve vergi 

126  1982 Anayasası, md. 127/5
127  Prof. Dr. Ergun Özbudun (Komisyon Başkanı), Prof. Dr. Zühtü Arslan, Prof. Dr. Yavuz Atar, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü 
Erdem, Prof. Dr. Levent Köker, Doç. Dr. Serap Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Önerisi, age., md. 96/5.
128   Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, Eski Anayasa Hukukumuz ve İslâm Anayasası, Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 
İstanbul Haziran 1997, s. 25-26
129  Prof. Dr. Coşkun Üçok- Prof. Dr. Ahmet Mumcu- Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi, Turhan Kitabevi, 
Ankara 2010, 14. Bası, s. 78-79
130  Prof. Dr. Ahmed Akgündüz, Eski Anayasa Hukukumuz ve İslâm Anayasası, age., s. 26. Ayrıca Prof. Üçok, Prof. 
Mumcu ve Prof. Bozkurt’un açıklamalarına göre; İslâm ülkesinde yaşayan insanlar Müslümanlar ve Zimmîler 
olarak ikiye ayrıldıkları gibi özgür ve köle olarak da ikiye ayrılmıştır. (Prof. Dr. Coşkun Üçok- Prof. Dr. Ahmet 
Mumcu- Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi, age., s. 104) 1889’da zencilerin alınıp satılmaları, 1909 
yılında ise Çerkez ve diğer kölelerin alınıp satılmaları yasaklanmıştır. (Prof. Dr. Coşkun Üçok- Prof. Dr. Ahmet 
Mumcu- Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi, age., s. 106-107)

253Yeni Türkiye Anayasası... • Gülseren S. AYTAŞ



hukuku gibi kamu hukuku ilişkilerinde ise İslâm hukuku geçerli olmuştur. 
Kendi aralarındaki uyuşmazlıkları kendi cemaat mahkemelerinde çözümlerken 
Müslümanlarla olan uyuşmazlıklarında ise kadılar (şer’i mahkemeler) yetkili 
olmuştur.[131] 

İşte Osmanlı Devleti’nde uygulanan bu sisteme “millet sistemi” denilmiştir. 
Bu sisteme göre gayrimüslim gruplar, imtiyaz sahibidir; miras, ticaret, evlenme-
boşanma gibi konularda kendi kiliseleri içinde çalışan mahkemelerinde (cemaat 
mahkemelerinde) kendi hukuklarını uygulamışlardır. Aynı şekilde yabancılara 
da kapitülasyonlar tanınmıştır. Onlar da uyuşmazlıklarını kendi Konsolosluk 
mahkemelerinde, kendi hukuklarına göre çözümlemişlerdir. Tanzimat 
döneminde bu çok hukuklu sistem o kadar karmakarışık bir hal alacaktır ki bazı 
mahkemelerde eşit sayıda Müslüman ve Hıristiyan hakimler ve hatta yabancı 
hakimler görev yapacaktır. Sözgelimi 1848’de “yabancı devletlerin baskısıyla” 
Karma Ticaret Mahkemeleri kurulmuştur. Bu mahkemelerin başkanı Ticaret 
Nazırıdır, üyeler yedi Osmanlı ve yedi yabancı uyruklu tüccar olmak üzere 14 
kişidir.[132] Prof. Üçok - Prof. Mumcu - Prof. Bozkurt, bu durum için, “böylece 
devletin yargı yetkisi kısıtlanmış bir duruma düştü.” demektedir.[133] Yine 1868’de 
çıkarılan Mehakim Nizamnâmesi ile sancaklarda hukuk ve ceza mahkemeleri 
kurulmuştur. Bu mahkemelerin başkanı kadıdır, üyeler üç Müslüman ve üç 
zimmî olmak üzere altı kişidir, ayrıca bir üye de dışarıdan atanmıştır.[134] 

Osmanlı hukukunda Müslüman-gayrimüslim ayrımı yapılmıştır ama 
Müslümanlar arasında ayrım yapılmamıştır; bütün Müslümanlar daima aynı 
hukuka tabi olmuştur. Burası çok önemlidir ki müttefik devletler Osmanlı 
Devleti’nden Müslümanlar arasında da ayrım yapmasını, değişik ırk (soy) ve 
lisan (dil) gruplarına da ayrı hukuk imtiyazı tanımasını istemiştir. 

Müttefik devletlerin,  din, dil ve ırk ayrımına dayalı ayrıcalık talepleri Sevr 
projesinde yer almaktadır:

Sözgelimi Sevr’in 149. maddesinde; “Hükûmet-i Seniye Türkiye’de mevcut 
ırkî bilcümle ekaliyetlerin her birinin ruhanî tedrisi, muhtariyet-i idaresini (özerk 
idaresini) tasdik ve ona riayet etmeği taahhüt eder.” denilmektedir. 

147. maddesinde; “ırk, din ve lisan itibarile millî ekaliyetlere mensup tebaa-i 
Osmaniye..” şeklinde bir ifade vardır. 

36. maddesinde; “bilhassa ırkî ve dinî ve lisanî ekaliyetlerin hukukuna 
sadıkane bir surette riayet..” denilmektedir.[135]

“Millî sınırlar içinde bir millet” anlayışını Türkiye’ye uygun görmeyen müttefik 
devletlerin milleti gruplara ayırma talepleri, Lozan görüşmelerinde de devam 
etmiştir:

131  Prof. Dr. Coşkun Üçok- Prof. Dr. Ahmet Mumcu- Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi, age., s. 85-86 
ve s. 358 vd.
132  Prof. Dr. Coşkun Üçok- Prof. Dr. Ahmet Mumcu- Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi, age., s.361
133  Prof. Dr. Coşkun Üçok- Prof. Dr. Ahmet Mumcu- Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi, age., s.361
134  Prof. Dr. Coşkun Üçok- Prof. Dr. Ahmet Mumcu- Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi, age., s.363
135    10 Ağustos 1920 tarihli Sevr projesinin “Ekalliyetlerin (Azınlıkların) Himayesi” başlığını taşıyan 4. Kısmı (140-
151. maddeleri). Sevr projesi; Prof. Dr. Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Cilt I, Türk 
Tarih Kurumu Basımevi, 1953, s. 525-691 arasındaki 8 adet PDF dosyası, s. 575 ve s. 544 
http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=247, 15.05.2011

254 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



Bilâl N. Şimşir şöyle demektedir: “Türkiye’ye soy azınlığı, dil azınlığı 
dayatmaya çalışan Müttefiklerin kendi ülkelerinde de farklı soydan, farklı dilden 
gruplar vardı. Örneğin, Fransa’da Fransızca’dan başka diller konuşan Basklar, 
Brötonlar, Korsikalılar, Alzaslılar vs. Bunlar azınlık sayılmıyor, Fransız milletinin bir 
parçası sayılıyordu. Türkiye’de Türkçeden başka diller konuşanların uluslararası 
bir antlaşmada azınlık sayılmak istenmesi, düpedüz bir düşmanlık politikasıydı. 
Sevr’i diriltmeye kalkışmaktı.”[136]

“Atatürk uzmanı” olarak tanınan Andrew Mango; Lozan’da sadece 
gayrimüslim azınlık kavramının olduğunu yok sayarak “Lozan’da anadil hakkı 
var.” demektedir.[137]

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammerberg de Türk 
vatandaşlığı kavramını yok sayarak, “Ne mutlu Türk’üm diyene” sözünün etnik 
ayrımcılık olduğunu iddia etmiştir.“Azınlık tanımının Avrupa’daki tanımına 
uyarlanması, ancak Anayasa değişikliği ile mümkün. Bu değişiklik mutlaka 
yapılmalı.” diyerek Türk Anayasası’nı değiştirmek isteyenler kervanına 
katılmıştır.[138] Sözgelimi Fransa, kendi Anayasası’nda etnik kimlikleri saymış 
mıdır? Yoksa “Fransız vatandaşlığı” kavramını mı getirmiştir? Kaldı ki Fransa 
Anayasası’nda etnik kimlikler yer almış olsa bile Türkiye Anayasası da aynı 
şekilde olmak zorunda değildir.

Daima birleştirici olan Atatürk, Türk milleti kavramını şöyle ifade etmiştir: 
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti  denir.”[139]  Türkiye, 
Lozan’daki milleti gruplara ayırma taleplerini kabul etmemiştir. AB sürecindeki 
milleti ayırma taleplerini de kabul etmemelidir.

BİR DEVLET YERİNE ORTAKLIK DEVLETİ
Merkeziyetçilik, yasama-yürütme-yargı egemenliğinin ülkenin çeşitli 

bölgeleri arasında pay edilememesi, devlet idaresinin bir bütünlük içinde olması 
demektir. 

Türk kültüründe de durum böyledir. Nitekim Bahaeddin Ögel, “Türklerde 
Çift-Krallık” isimli bir tebliği eleştirerek; “Halbuki Türk devletlerine hakim olan 
tek ve ana prensip ise devlet içinde ‘tek otorite’nin bulunması idi.” demektedir.[140]

Osmanlı Devleti de güçlü ve merkeziyetçi bir yönetim sistemine sahipti:
“Osmanlı devlet örgütü, merkezci bir niteliğe sahipti. Ülkenin tüm yönetimi 

başkentten sağlanırdı. Osmanlılar her yönetim işlemini belgelemişlerdir. Merkezde 
düzenlenen belgelerin suretlerini defterlere işlemişler, merkeze gelen belgeleri de 
titizlikle saklamışlardır. Yüzlerce yıl çalışan bu mekanizma bize büyük bir belge 
hazinesi bırakmıştır.”[141]

Osmanlı Devleti büyük devletlerin müdahalesiyle giderek adem-i 
merkeziyetçiliğe kaymıştır. Sözgelimi 1856 Islahat Fermanı gereğince gayrimüslim 

136    Dr. Bilâl N. Şimşir, Kürtçülük, 1787-1923, Bilgi Yay., 3. Basım, 2009, s. 494
137    27 Eylül 2009, Hürriyet Pazar, Emre Kızılkaya’nın röportajı.
138    1 Ekim 2009, Hürriyet, Zeynel Lüle’nin haberi.
139    Prof. Dr. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayanlar 
Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. M. Akif Tural, age., s. 28
140     Bahaeddin Ögel, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, C.II, M.E.B. Yay., 1971, s. 86
141     Prof. Dr. Coşkun Üçok- Prof. Dr. Ahmet Mumcu- Prof. Dr. Gülnihal Bozkurt; Türk Hukuk Tarihi, age., s 197
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cemaatler kendi iç yönetimlerini düzenlemek için nizamnameler hazırlamışlardır; 
“Rum Patrikliği Nizamatı (1862), Ermeni Patrikliği Nizamatı (1863), Hahamhane 
Nizamatı (1865). Cemaatlerin kendi dillerinde ve Batı dillerinde “Anayasa” 
(constitution) adını verdikleri bu düzenlemelerle, her ‘millet’ için laik üyelerin de 
katıldığı genel meclisler ve ve eyaletlerde bölgesel meclisler kuruldu.”[142]

1876 Kanun-ı Esasî’de vilayetlerin (eyaletlerin) idaresi yetki genişlemesi ve 
görev ayrımı kuralına bağlanmıştır.[143] Ancak her kazada her “milletin” yetkili 
bir cemaat meclisi bulunacaktır.  Bu meclisler tanzim edilecek özel nizamı 
gereğince her “milletin” seçilmiş fertlerinden oluşacaktır. Adı geçen meclisler 
mahalli hükümetlerini ve vilayet genel meclislerini kendilerine başvuru makamı 
bileceklerdir.[144] Hemen belirtmek gerekir ki burada “millet” sözüyle kastedilen 
gayrimüslim cemaatlerdir.

1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun 15. maddesinde,  Kanun-ı Esasi’nin 
yukarıdaki hükmü kaldırılarak, kazaların TBMM tarafından atanan kaymakam 
tarafından idare edilmesi kabul edilmiştir. Yine 11. maddede, vilayetlerin dış ve 
iç siyaset, şer’i, adlî ve askeri konular, uluslararası iktisadi ilişki, birden fazla 
vilayeti kapsayan hususlarda yetkilerinin olmadığı, kanunlar dairesinde ve 
belli konularda yetkili oldukları hükmü getirilmiştir. Nahiyelerle (köy) ilgili 16 
vd. maddeler ise Kanun-ı Esasi’nin 108. maddesiyle paralel düzenlemelerdir. 
Kanun’un 10. maddesine göre Türkiye, idari bakımdan vilayetlere, vilayetler de 
kazalara ayrılmıştır; siyasi bir ayrım yoktur. Ayrıca  23. maddesine göre umumi 
müfettişler mahalli idareleri sürekli olarak denetlerler.  Bir başka deyişle, “1921 
Anayasası”nda, Kanun-ı Esasi’deki adem-i merkeziyetçilik daraltılmıştır. Bunun 
sebebi de şudur: Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar gereğince; 
“öteden beri aynı vatan içinde yaşayan gayrimüslimlerin her türlü hukuku 
tabiiyetleri saklı olduğundan siyasi egemenliğimizi ve toplumsal dengemizi 
bozacak imtiyazlar kabul edilmeyecektir.”[145] Gayrimüslim-Müslüman ayrımı bile 
bu şekilde ortadan kaldırılmış iken ırk ve etnik köken ayrımı getirildiği söylenemez.  
Amasya Tamimi’nden itibaren “vatanın tamamiyeti” denilir iken vatanın özerk 
bölgelere ayrıldığı/ adem-i merkeziyetçiliğin kabul edildiği düşünülemez. 

Cumhuriyetin kuruluşunda ise yine merkeziyetçi/ bütünlükçü bir devlet 
yapısı öngörülmüştür. 1924 Anayasası’na göre Türkiye illere ayrılmıştır.[146] İllerin 
işleri “yetki genişliği” ve “görev ayrımı” esasına göre görülmüştür.[147]

1961 Anayasası’nda; “merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasları” 
kavramı getirilmiştir. Yalnız “İdarenin bütünlüğü” kuralı vardır.[148]  

1982 Anayasası’nda; “merkezden yönetim ve yerinden yönetim esasları” 
kavramı ve “idarenin bütünlüğü” ilkesi korunmuştur. Ancak Anayasa’ya “idari 

142     Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY yay., YKY’de 20. Baskı, Mart 2011, s. 131
143     Kanun-ı Esasî, md. 108, Türk Anayasa Metinleri, Prof. Dr. Suna Kili, Prof. Dr. A. Şeref Gözübüyük, age., s. 
36 vd. 
144    Kanun-ı Esasî, md. 111
145    Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk III Vesikalar, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, Milli Eğitim Basımevi, 13. Basılış, 
İstanbul, 1972, s., 1063, Vesika 130; Sivas Umumi Kongre Beyannamesi, md. 4, 11 Eylül 1919.
146   1924 Anayasası, md. 89
147   1924 Anayasası, md. 91
148   1961 Anayasası, md.112
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vesayet” kavramı girmiştir. Buna göre merkezi idare, mahalli idarelerin vasisi 
konumuna getirilmiştir.[149]  

AB’nin 2005 yılı İlerleme Raporu’ndaki ifadeler durumu daha net 
göstermektedir:

“Belediyeler Kanunu, Büyükşehir Belediyeleri Kanunu ve İl Özel İdaresi 
Kanunu olmak üzere geriye kalan üç yasa, Temmuz 2005’te kabul edilmiştir. 

“Türkiye Cumhuriyeti, ekonomik kalkınmada katılımcı yaklaşımlar konusunda 
sınırlı deneyimi olan, oldukça merkeziyetçi bir devlettir. Sözkonusu kanun paketi, 
kamu idaresinin en alt kademelerindeki makamlara yetki devri sağladığı ve 
bölgesel düzeyde yerel demokrasiyi işler hale getirdiği cihetle memnuniyetle 
karşılanmaktadır.”[150]

2006 yılı AB İlerleme Raporu’nda ise “yetki devri” nin devam etmesi talep 
edilmektedir:

“2004’de Cumhurbaşkanınca veto edilen Kamu Yönetimi Reformu Çerçeve 
Yasasının kabulü konusunda ilerleme kaydedilmemiştir. Bunun sonucunda, 
merkezi idareden yerel yönetimlere yetki devri gerçekleşmemiştir.”[151]

Kamu Yönetimi Reformu sonraki dönemlerde kabul edilmiştir.  Hatta  
kalkınma ajansları için 12 “bölge birimi” kurulması da. Bütün bu yasal 
düzenlemelerin merkeziyetçilikten adem-i merkeziyetçiliğe gidiş olduğuna şüphe 
yoktur. AB, yerel yönetimlere yetki devri istemektedir. 

Ancak sözgelimi bir AB üyesi olan İngiltere’de yerel yönetimlerin yetkileri 
giderek daraltılmaktadır: “Parlamento tarafından çıkarılan çok sayıda kanun ve 
diğer merkezî idare düzenlemeleri ile yerel yönetimlerin yetkileri ve karar alma 
alanları ciddi biçimde daraltılmıştır.”[152]

“Millî sınırlar içinde bir vatan, bir devlet” anlayışını Türkiye’ye uygun 
görmeyen müttefik devletler, bölgesel yönetimler yaratma taleplerini en açık 
şekilde Sevr projesinde dile getirmişlerdi.[153] Bu talepler Lozan’da tartışma 
konusu bile yaptırılmamıştır. 

BİR HUKUK (LAİKLİK) YERİNE ÇOK HUKUK
Laiklik, ırk veya din ayrımı yapılmaksızın ve kimseye ayrıcalık tanınmaksızın 

bütün vatandaşların aynı hukuka tâbi olmasıdır. 

Nitekim Cumhuriyetin kuruluşunda vatandaşlar arasında din ve ırk ayrımı 
yapılmamıştır. Vatandaşlar “sen Alevi’sin, sen Laz’sın, sen Rum’sun, sen Kürt’sün” 
diye ayrılmamış, bütün vatandaşlar Türk milletinin bir ferdi olarak kabul 
edilmiştir. Türklük devletimizin millî kimliği olmuştur. Bu durum, şüphesiz ki 
Türk tarihinin veya Türkiye dışındaki Türklerin inkârı değildir. Türklüğün millî 
kimlik olarak kabul edilmesi, “Türk vatandaşlığı” kavramını oluşturmaktadır.

149   1982 Anayasası, md.123 ve md.127/5
150    http://www.abgs.gov.tr (26.04.2008)
151    http://www.abgs.gov.tr (26.04.2008)
152    Doç. Dr. Halil Kalabalık, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı Yerel Yönetim Hukuku, Seçkin Yay., Ankara 
2005, 1. Baskı, s. 43
153    Örnek: Sevr projesi, md. 62; “Türkiye’yi Suriye ve Elcezire’den tefrik eden (ayıran) hat-tı hududun şimalinde 
Kürt unsurunun adeden faik bulunduğu havalinin muhtariyet-i mahalliyesi (özerk bölgesi)..”
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Türk vatandaşlığı kavramı ise vatandaşlar arasında hiçbir ayrıcalığa izin  
verilmemesini/ laikliği gerektirmektedir. Nitekim Cumhuriyetle birlikte Osmanlı 
Devleti zamanında uygulanan ayrıcalıkların tümü kaldırılmıştır. Kanun önünde 
eşitliği temel alan bir hukuk düzeni kurulmuştur. Böylece şahsi (kişiye/gruba 
göre uygulanan) hukuktan laik (bütün vatandaşlara uygulanan) hukuka 
geçilmiştir. 

1924 Anayasası’ndaki ifadeler açık ve nettir: 

“Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Layik ve 
Devrimcidir.”[154]  (Ne hazindir ki bugün bu kavramlar sağa-sola savrulmuş 
durumdadır.)

“Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese 
‘Türk’ denir.”[155]  

“Her Türk hür doğar, hür yaşar.”[156] 
“Türkler kanun karşısında eşittirler ve ayrıksız kanuna uymak ödevindedirler. 

Her türlü grup, sınıf, aile ve kişi ayrıcalıkları kaldırılmıştır ve yasaktır.”[157]

Atatürk zamanında getirilen laik hukuk düzeni, Türk kültürüne uygun bir 
hukuk düzenidir. Nitekim Türk kültüründe insanlar arasında ayrım yapmadan 
adaleti tesis etmek, kişilerin kanun önünde bir tutulması esastır. Neredeyse bin 
yıllık Türk kitabı (1070) Kutadgu Bilig’de şöyle denilmektedir: 

“Ben işleri doğruluk ile hallederim.
“insanları bey veya kul diye ayırmam. (…)
“Gerek oğlum, yakınım veya hısmım olsun;
“gerek yolcu, geçici veya konuk olsun;
“Kanun karşısında benim için hepsi birdir;
“hüküm verirken hiçbiri beni farklı bulmaz.”[158]

Ne var ki eski müttefik bugünkü küresel devletler yüzyıllardan beri olduğu 
gibi “kanun önünde daha eşitliği”  istemektedir. Ayrıcalık isteklerinin önündeki 
en büyük engel laikliktir. Laikliğin yanlış bir şekilde “dinsizlik” olarak tanıtılması 
sebepsiz değildir.

Uygulamaya yönelik eleştirilerde bulunmakla birlikte,“Laiklik bir itidal ve 
muvazene [denge] sistemidir.” diyen Prof. Ali Fuat Başgil, laikliğin inkârcılık veya 
din düşmanlığı olmadığını izah etmiştir.[159]

Laikliğin “dinsizlik” olarak algılanmasına yol açan tartışmalardan sonra sıra 
“demokratik laiklik” önerisine gelmiştir. 

2008 yılında AB Komisyonu Başkanı Barroso, “Laiklik zorla dayatılamaz.” 
demiş ve Türkiye’de demokratik laikliğin olması gerektiğini söylemiştir.[160]

154    1924 Anayasası, md. 2
155    1924 Anayasası md. 88
156    1924 Anayasası md. 68
157    1924 Anayasası md. 69
158     Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig, Çev. Prof. Dr. Reşit Rahmeti Arat, Kabalcı Yay., Eylül 2008, s. 221, 223
159     Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Din ve Laiklik, Yağmur Yay., İstanbul, 1962, s.167, 158 vd.
160     9 Mayıs 2008, Milliyet
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ABD’li tarihçi Lowry, “Etnik bir kimlik. Türklük… Bir de üzerine laiklik. Yani, 
o güne kadar alıştığı Müslüman kimliğini çok geri plana itiyorsunuz.” demiştir. 
Lowry, Osmanlıların inanılmaz bir idari sistem yarattığını belirterek; “Meselâ 
bakıyoruz vergi defterlerine, bir verginin adı bir yerde Sırpça, bir yerde Yunanca 
geçiyor.” demiştir.[161] 

Hudson Enstitüsü üyesi O’Sullivan ise şunları söylemiştir: “Türkiye’nin lâiklik 
anlayışı artık değişmek zorunda ve bu değişimi garanti altına alıp koruyacak bir 
anayasa gelmek zorunda.”[162] 

ABD’li ve AB’li uzmanlar muhakkak ki vatandaşı oldukları devletlerin 
yararına hareket etmektedir. Türk vatandaşlarına düşen görev de Türkiye’nin 
yararına hareket etmektir.

MİLLÎ EGEMENLİK YERİNE SINIRLI EGEMENLİK
Atatürk devlet ve egemenlik kavramı hakkında şunları söylemektedir:
“Şunu söylemek gerekir ki, devlet, bir hukukî kavramdır. Hakikatte yönetenler, 

egemenliği kullanırlar. O hâlde, devlette yönetenler kimler olmalıdır? Siyasal 
kuvvetin geçerli ve doğru olabilmesi için, devletin soyut egemenliği gerçekten kime 
verilmelidir? İşte bu sorulara cevap veren demokrasi prensibidir.”[163]

Türkiye Cumhuriyeti Devleti egemenliğin tümüyle millete ait olması esasıyla 
kurulmuştur. Artık egemenlik herhangi bir şahısta değildir (monarşi). Egemenlik 
herhangi bir sınıfta da değildir (oligarşi). Türkiye’de egemenlik milletindir 
(demokrasi/ halkçılık).[164] Atatürk’e göre demokrasinin tam ve en belirgin 
hükûmet biçimi Cumhuriyettir.[165]

1921 yılında çıkarılan Teşkilatı Esasiye Kanunu’nun ilk maddesi “hakimiyet 
bilâ kaydü şart milletindir.” şeklindedir. Yine de 1876 tarihli Kanun-i Esasi 
(Anayasa) yürürlükteydi.

Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923 tarihinde ilân edilmesinden sonra yeni devletin 
esaslarını gösteren 1924 Anayasası hazırlanmıştır. 

1924 Anayasası’nın 3. maddesi yine kısa ve özdür: “Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir.” Dolayısıyla millet egemenliği birdir, çeşitli gruplar arasında 
paylaşılamaz ve başka devletlere devredilemez. 

Türk milletinin yasama, yürütme ve yargı egemenliğinin bir bölümünün 
AB kurumlarına devredilmesi, kamuoyunda neredeyse hiç konuşulmayan bir 
konudur.   

İşte bu konu 2000 yılında Türkiye - AB İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu 
Raporu’nda şöyle ifade edilmiştir: 

“.. Avrupa Birliğini uluslararası düzeyde kurulan diğer örgütlerden ayıran 

161     9-10 Haziran 2008, Milliyet, Devrim Sevimay’ın röportajı
162    19 Ekim 2008, Hürriyet, Soner Yalçın
163    Prof. Dr. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayanlar 
Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. M. Akif Tural, s. 39
164    Prof. Dr. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayanlar 
Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. M. Akif Tural, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu Atatürk 
Araştırma Merkezi, Ankara 2000, s. 38-40
165    Prof. Dr. Afet İnan, Medeni Bilgiler ve M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları, Sadeleştirerek Yayına Hazırlayanlar 
Prof. Dr. Ali Sevim, Prof. Dr. Azmi Süslü, Doç. Dr. M. Akif Tural, age., s. 40
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en önemli özellik, Birliğin “uluslarüstü yapısı” ve bunun gereği olarak, egemen 
yetkilerin üye devletler tarafından Birliğe kısmen devri olgusudur. Yetki devri 
olgusu, ulusal planda kullanılan, “yasama, yürütme ve yargı” yetkilerinin bir 
bölümünün Birlik kurumlarına devri şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla 
üzerinde önemle durulması gereken bir noktada Anayasamızın egemenlik ve 
egemenliğin yetkili organlarca kullanılması ile ilgili hükümlerinin, Avrupa Birliğine 
tam üyeliğin gerektireceği Anayasa değişiklikleri çerçevesinde gözden geçirilmesi 
hususudur.”[166] 

Görüldüğü üzere AB süreci “ yasama, yürütme ve yargı yetkilerinin bir 
bölümünün Birlik kurumlarına devri”ni öngörmekte; bir başka deyişle egemenliğin 
sınırlanmasını gerektirmektedir. Oysa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hiçbir 
organının millet egemenliğini sınırlayıcı bir karar alma yetkisi yoktur. Devlet 
organlarına böyle bir yetki de verilemez, çünkü egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir. Nitekim millet adına yasa çıkaran milletvekilleri, “milletin kayıtsız ve 
şartsız egemenliğini koruyacaklarına” dair and içerler.[167] Bir başka deyişle, milli 
egemenlik kayıt ve şart altına alınamaz, sınırlanamaz, sınırlanması teklif dahi 
edilemez.[168] 

YENİ ANAYASA TALEPLERİNİ BAŞLICA DÖRT BAŞLIK HALİNDE 
ÖZETLEYEBİLİRİZ

1) Vatandaşlık kavramının yanısıra dinî ve etnik kimlik kavramının getirilmesi, 
milletin dinî ve etnik gruplara/ kesimlere ayrılması: Bir millet yerine çok millet.

2) Vatandaşlık haklarının yanısıra kolektif hakların/ grup haklarının 
getirilmesi, her grubun belli konularda kendi hukukunu oluşturmasına cevaz 
verilmesi: Bir hukuk yerine çok hukuk.

3) Merkeziyet yerine adem-i merkeziyet kavramının getirilmesi, yerel yönetimin 
yanısıra bölge yönetimi  kavramının getirilmesi, devletin siyasi bölgelere ayrılması: 
Millî ve üniter devlet yerine ortaklık devleti.

4) Millî egemenliğin ülke içinde gruplara, ülke dışında AB’ye ve Uluslararası 
Ceza Mahkemesi’ne kısmen devredilmesi: Kayıtsız şartsız millî egemenlik yerine 
sınırlı egemenlik. 

DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE ÜLKE BÜTÜNLÜĞÜNÜ KORUMAK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü korumak 
istisnasız her Türk vatandaşının hem hakkı hem de görevidir. Anayasal ve yasal 
düzenlemeleri bu doğrultuda hazırlamak gerekmektedir. Nitekim 5237 sayılı 

166   Türkiye-AB İlişkileri Özel İhtisas Komisyonu Raporu, s. 161; DPT 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2000, http://
ekutup.dpt.gov.tr/, 17.03.2008
167   1982 Anayasası, md. 81
168   1982 Anayasası, Başlangıç Bölümü, 1., 3., 4., 5. ve 6. Paragraf, md. 2, md. 4, md. 6
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Türk Ceza Kanunu, “Devletin birliğini bozmak” fiillerini ağır suç saymaktadır.[169]  

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzenin yerine başka bir 
düzen getirilemeyeceği açıktır. O halde Türk anayasal düzeninin çerçevesi 
nedir? “Bağımsızlık, toprak bütünlüğü, millî güvenlik ve Cumhuriyetin Anayasada 
belirtilen temel nitelikleri” temel millî yararlar olarak kabul edilmiştir.[170] Türk 
anayasal düzeninin çerçevesi kısaca budur.

SONUÇ

Atatürk, “Temel ilke, Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak 
yaşamasıdır. Bu ilke ancak tam istiklâle sahip olmakla gerçekleşebilir” demiştir. 
İşte bu nedenle egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Yani Türk milleti kendi 
kendisini yönetme hakkını asla elinden bırakmayacaktır ve başka devletlerin 
talimatları altında yaşamayacaktır! 

Tam bağımsızlığı hedefleyen Cumhuriyetimizin temel ilkelerini, milletin 
birliği, devletin birliği, egemenliğin birliği ve hukukun birliği olarak özetlemeye 
çalışmıştık. Bu dört ilkeyi bir cümleyle özetleyebiliriz: Egemenlik kayıtsız şartsız 
milletindir! Bu ilkenin özü de aslında iki kelimeden ibarettir; tam bağımsızlık! 
Yani millî egemenlik ülke içinde de ülke dışında da paylaşılamaz! 

Türk milleti bağımsızlık çizgisinden ayrılmayacak, çöl fırtınalarında 
savrulmayacak kadar büyük bir millettir. 

169   5237 sayılı Türk Ceza Kanunu md.302 metni:
“Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak  
MADDE 302. - (1) Devletin topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymak, 
Devletin birliğini bozmak, Devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını Devlet idaresinden ayırmak, 
Devletin bağımsızlığını zayıflatmak amacına yönelik elverişli bir fiil işleyen kimseye ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verilir. 
(2) Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi hâlinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre 
cezaya hükmolunur. 
(3) Bu maddede tanımlanan suçların işlenmesi dolayısıyla tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
hükmolunur.”
170    5237 s. TCK md. 305/4
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KARAR VERME DURUMUNDA OLANLAR
DONANIMLI OLMALIDIR

Av. Ali ŞENOĞLU[1]

Birey, çalışma alanında donanımlı ise ancak özgür sayılır. 

Birey, donanımlı değil ise, birileri tarafından donatılmak istenir; önceliği ve 
üstünlüğü donatmak isteyenlere bırakır.

Donanımsız birey, özgür sayılamaz. Özgürlüğü, donatmak isteyenin bahşettiği 
özgürlükle sınırlı kalır. 

Bu anlamda, özgür insanlar,  donanımlı olurlar; donanımlı olmak 
zorundadırlar.

Toplumun değişiminde ve gelişiminde donanımlı ve fikir dünyasında özgür 
insanlar ancak topluma ve sosyal yaşama yön verebilirler.  

Donanımsız kişi, karar alma sürecine katılamaz. 

Donanımsız birey, karar alma sürecine katılırsa, karar alma  sürecini uzatır, 
karmaşıklaştır; karar almayı güçleştirir ve toplumun değişim ve gelişiminde 
pozitif anlamda katkıda bulunamaz. 

Bu sebeple, hukuki ve sosyal yaşamda, karar alma durumunda bulunan 
kişilerin donanımlı olmalarının önemi yadsınamaz. 

Donanımlı insanlar arasındaki ilişkiler ve bu ilişkilere bağlanan sonuçlar,  
donanımsız kişiler arasındaki ilişiklere bağlanan sonuçlardan farklıdır. 

Ancak, sonuçlar farklı da olsa, her ilişkinin hem sosyal hem de hukuki bir 
yönü vardır.

İnsanla ilgili her olay, hem hukuki hem de sosyal sonuçlar doğurur. 

İnsanla ilgili her olay, hem sosyolojinin hem de hukukun inceleme alanına 
girer. Bu sebeple, donanımlı kişi bir hukukçu ise, sosyolojiyi de bilmek 
zorundadır. 

Hukuki olaylar, kişi - kişi, kişi - eşya, kişi - insan topluluğu, kişi - tüzel kişi, 
kişi - tüzel kişi topluluğu, tüzelkişi - tüzel kişi ve tüzelkişi - tüzel kişi topluluğu 
giderek ulus - ulus, ulus - uluslar arasında cereyan eder. Hukuki olayın bir 
tarafında kişi-kişi topluluğu ve tüzel kişi-tüzel kişi topluluğu vardır.

Bir hukuki olay sonucu oluşan ilişkinin, aynı zamanda sosyal bir yönü de 
vardır. 

Hukuki olayların süjelerden  birisi  ya insandır  veya insanla ilgilidir. 

Sahipsiz iki canlının sahipsiz bir şeye; sahipsiz canlıların kendilerine zarar 
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vermeleri ne sosyal bir olaydır, nede hukuki. Böyle bir olay, ne hukukun uğraşı 
alanına girer ne de sosyolojinin. Çünkü, insanla ilgili değildir; olayın içinde insan 
yoktur.  

Oysa, bir kişinin, sahipsiz canlıya zarar vermesi ise hem sosyal hem de 
hukuki bir olaydır. Çünkü, olayın içinde insan vardır. 

Ancak, insanla ilgili olaya hukuk- başka bir pencereden, sosyoloji ise bir 
başka pencereden bakar. Öyleyse, her sosyolog hukuku,  her hukukçu da- 
sosyolojiyi iyi bilmelidir. 

Sosyal olayın, kendine özgü fakat kesin olmayan  prensipleri varsa da, 
önceden tayin ve tespit edilen yaptırımları yoktur. 

Hukuki olayın ise önceden tayin ve tespit edilen;  zamanla değişen; sınırlı, 
kesin prensipleri ve yaptırımları vardır.

Hukuk, kural koyar. Toplumdaki örf-adetleri tespit eder; bunları kural haline 
getirir. 

Sosyoloji ise kural koymaz; toplumsal olayları inceler; toplumsal olaylardan 
sonuç çıkarır ve  hukuk gibi düzenleyici normlar ihdas etmez. Sosyoloji bilimi ile 
uğraşanlar da, hukukla uğraşanlar gibi, bilimsel yönteme ve bilgiye gereksinim 
duyarlar. Sosyoloji de, sonuca varma gerçeğe yakındır; ancak objektif olmayabilir. 
Örneğin; 1970-1980 yıllarında oluşturulan  sosyal olayların hareket motorunu,  
“genellikle” kasabadan kalkıp, kent merkezine yerleşen gençlik oluşturmuş ve 
sosyal olayları bu gençlik  yönlendirmiştir. Bu sonuç, objektif olmayabilir. Ancak, 
gerçeklik payı da bulunmaktadır.  

Gecekonduda yaşayan sınıfsal katmanlar, genellikle kırsal kesimden 
gelenlerden oluşmuştu. Genellikle, gecekondu da olsa evleri; ümitleri ve geleceğe 
yönelik beklentileri,  hayalleri  vardı. 

Kasabadan kalkıp, kent merkezine gelenlerin ise, kalacak evleri yoktu. Aşkları 
fantezileri de ve ümitleri de yoktu… Ümitleri tükenme aşamasına gelmişti… 

Gecekonduda yaşayanlar, genellikle, kent merkezine ayakkabı boyamak; 
simit satmak; hamallık; işportacılık  yapmak için iner; az da olsa, akşam 
evine ekmek götürebilmekte ve küçük tasarruflarını biriktirip- dükkân açmayı 
düşleyebilmekteydiler. 

Gecekonduda yaşayanların genellikle, gelecekten beklentisi, ümidi ve başını 
sokacak bir evi vardı. Bir eve sahip olma; gelecek için “ümit” ve “beklenti”  kaynağı 
sayılabilirdi.  Bunun için ahrette iman, bu dünyada mekân demişlerdir. 

Kentte sığınacak bir yerin olmayınca; ya sokaklarda afiş asmaya çıkarsın, ya 
da karşı grupları baskına… Ya da şiddetle bütünleşip; dağa çıkarsın.  Böyle bir 
sarmalda yaşayan gencin, aşk yaşamı olabilir mi?…aşkı düşünmek bile ayıptı… 
Lümpenlikti...  Böyle bir düşünce ve yaşam yoktur onun için.

1980 yıllarda, sosyal olayların içinde yaşayan gencin yaşamı, etkileştiği 
dünya görüşünü, topluma yaymak ve toplumsal barışı, huzuru düşünmekle 
geçerdi. Kendi için düşü ve ümidi yoktu. O’nun düşü ve ümidi, toplum içindi. 

Kentte yaşayıp, sosyal olayların içinde olan sosyal olayları yönlendiren 
bireyler, genellikle evleri olmayan bireylerdi. Bunların kendileri için ümitleri, 
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düşünceleri ve düşleri, beklentileri  olamazdı. Çünkü, düş, düşünce, mekanda 
oluşur.

İnsan, akşamları evinde koltuğa uzanınca, kendine ait düş kurar; kendine 
ait ümitleri belirir. Sokakta yaşayan kişinin kendine ait ümidi ve kendine ait 
düşü de olamaz. Sokakta yaşayan kişi, yaşam ve geçinme adına kural dışına 
çıkar ve şiddete başvurur. Yoksulluk, imkânsızlık “onun” ümidini, duygularını  
yok eder. 

Sosyal olayların, asitle bazı birbirinden ayırdığı gibi, kesin ve objektif ayıracı 
olmasa da, gerçeğe yakın sonuçları vardır. 

Hukuki olaylardan çıkarılan sonuç;  kesin ve objektiftir. 

Hukuki bir olayın gerçekleşip- gerçekleşmediği, hukuki bir işlemin meydana 
gelip- gelmediği, geçerli olup- olmadığı, hukuki vakıa ve hukuki işlemin delilleri, 
ispat şekli ve  yargılama yöntemi, önceden tayin ve tespit edilen, herkes için 
geçerli olan  prensip ve yaptırımlara bağlanmıştır. Yaptırımlar, önceden tespit 
edilmiştir. Hukukilik, kanunilik budur. 

Önceden tespit edilen prensiplerin ve yaptırımların bilinmesi, sonuca yani 
hükme varmada yardımcı olur. 

Sosyal olaylardan sonuç çıkaran kişi, bilgi birikimini, mantıksal bir  yöntem 
içinde kullanabilmelidir Bunun için, kişi; tarihi, toplumsal, sosyo-ekonomik ve  
sosyo-psikolojik ve hukuk bilgisine sahip olmalıdır ki; sonuca varma sürecinde 
muhakemesini kullanabilsin. 

Bu anlamda sonuca hükme varma, bilgi ve yöntem işidir. Bu yöntem, 
yargılama için de  geçerlidir.

Her hangi bir bilimsel tartışmada uygulandığı gibi yargılamada da “adil bir 
sonuca,  objektif bir senteze varabilmek için”,  taraflar arasındaki  çekişme 
konusu vakıaların, çekişme konusu olmayanlardan ayırt edilmelidir.

Bu yöntem yargılama için de geçerlidir.

Çekişme konusu vakıaları yargılarken, yöntemi doğru seçmeliyiz. Bunun 
için bilgi birikimi şarttır.

Hukuki olayı sonuçlandırmada, bilgi birikimi, zihinsel muhakeme,  yargılama 
yöntem ve becerisi, önem taşır. 

Hukuki  olayda sonuç çıkarma, hükme varmadır. 

Yargılamada hükme varma; iddia, savunma ve delillerin değerlendirilmesinden 
sonra olur.  

Hüküm, hukuki olayın, yargı erki ile aydınlığa çıkarılması; yargılamanın 
sona erdirilmesidir. 

Yargılamada da, insan unsuru çok önemlidir. 

Yargılama yapmak, aynı zamanda bir sanattır. Erdemlinin işidir.

Yargılama sanatı, ehil kişilerce yürütülmesi gerekir. 

Yargılamaya katılanlar ehil değilse, hüküm yani sonuc adil olmayabilir; 
sonuca varma süreci uzayabilir.  
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Her hangi bir sosyo-ekonomik, tarihi ve siyası tartışmada da, tartışılacak 
konunun neden ibaret olduğu önceden bilinmeli-tespit edilmelidir. Bu da bir 
yöntem meselesidir.

Tartışmacılar,  “doğru bilgiye sahip olmaları ve tartışma yönetimini”  bilmelidir. 
Konuşmacılar, doğru bilgiye sahip değillerse, tartışma yönetimini bilmezlerse, ya 
istenilen sonuca erişemezler, ya da sonuca varma sürecini uzatırlar. 

Yargılamada da doğru bilgi, belirli bir yöntem ile  uygulanmalıdır.  
Hâkim yargılayacağı olayı öncelikle kavramalı ve bilmelidir. 
Hakim, yargılayacağı hukuki olayda tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları 

hususları tespit edebilmelidir. Yargılamaya böyle başlamalıdır. Bu da ancak, 
yargılayacak çekişmeyi bilmekle mümkün olabilir. 

Hakim, yargılamayı, tarafların anlaşamadığı hususlar üzerinden 
yürütmelidir.  

Hakim, tarafların anlaştıkları hususları yargılamaya esas almamalıdır. 
Bununla ilgili gereksiz  zaman kaybetmemelidir. Gereksi yerde enerjisini ve 
zamanını  israf etmemelidir.  

Sosyo ekonomik alanda olduğu gibi yargılamada da her sonuç, belli bir 
yöntem;  bilgi ve beceri ürünüdür.

Sosyal alandaki tartışma, tez, antitez ve sentezden  oluşur. Bu süreçten 
sonra sonuca varılır. 

Yargılamada da,  iddia, savunma ve delilerin incelenmesi sürecinden sonra, 
sonuca varılır. 

Hüküm, dava, cevap, replik ve düplik dilekçelerinin ve delilleri,n incelenmesi 
sürecinden   sonra, sonuca varılır.Bu süreci yönetebilmek için, ehil, donanımlı  
olmak gerekir..  

Bilimsel bir tartışma sonucu ile yargılama sonucu, netice itibariyle aynı 
anlama gelmektedir. 

Bilimsel bir tartışmada, tez ve antitezden sonra sonuca varılır.
Yargılamada ise, dilekçelerin teatisinden, delillerin incelenmesinden sonra, 

sonuca varılır.
Her ikisi arasında isim farklılıkları vardır. 
Bilimsel tartışmada taraf yerine konuklar; hüküm yerine sonuç, makam 

yerine kişiler vardır.
Yargılamada ise, sonuç yerine hüküm; konuk yerine taraf vardır. 
Her ikisinde de,  bilgi, yöntem ve beceri önemlidir. 
Yargılama süjeleri, bilgi, yöntem ve beceri ile donanımlı olmak 

zorundadırlar.. 
Dava hangi yerin - hangi mahkemesinde açılacak.?
Taraf, hangi iddiayı, hangi delille ispat edecek?
Davadaki iddia, hangi nevi delillerle ispat edilebilecek?
Davada, dava koşulları var midir?
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Bu ve buna benzer hususları, hem davanın taraflarının hem de hâkimin 
bilmesi gerekir.

Hakimin bilmesi demek, öncelikle okumayı gerektirir.  
Yargılama yönteminin öncelikleri  bilinmez ise, istenilen süreç içinde, hükme 

varılması olanaksızlaşır. 
Koşulları bulunmayan  veya  dava konusu vakıalar hakkında daha 

önce  hüküm verilmiş olmasına rağmen davaya devam edilmesi; delillerin 
yetkisiz mahkemede incelenmesi, İspat külfetinin hangi tarafta olduğunun 
belirlenmemiş olması, iddia ve savunmanın takdiri delillerle mi yoksa kesin 
delillerle mi ispatlanacağının belirlenmemiş olması, kesin delillerle ispatlanacak 
bir hususun, takdiri delillerle ispat edilmek istenmesi; tanıkla ispatı mümkün 
olmayan bir durumda tanık dinlenmesi, yemin hakkı bulunmayan tarafa yemin 
hakkının icra ettirilmesi, bu ve buna benzer durumlar, bilgi birikimini ve hukuk 
nosyonunu gerektirir.

Taraflar ve tarafların iddia ve savunmalarını yargılayan hâkim, bilgi, 
yargılama yöntemi ve  becerisinde donanımlı değil ise, gereksiz işlemlerle 
yargılamayı uzatacak;  adil olmayan sonuca varacaktır. Bu sebeple, donanımsız 
kişilere hakimlik mesleği icra ettirilmemelidir. 

Hukuk reformundan önce, hukuku uygulayanlar; uygulanmasına yardımcı 
olanlar, bilgi birikimi ile donatılmalıdır. Bu sorunlar halledilmeden; kişi, bilgiye 
ulaşmadan ve gerekli bilgi ile donatılmadan yapılacak her yenilik, reform, 
istenilen sonucu vermeyecek ve reformlar kağıt üzerinde kalacaktır.

Bu sebeple, eğitim yeni baştan ele alınmalıdır. 
Kişiler, doğru bilgiyle tanıştırılmalıdırlar.
Kişiye, bilgiyle ehil kılmanın olanakları sağlanmalı; çalıştığı alanda doğru 

bilgi verilmelidir.  
Donanımsız kişilerden oluşan toplumda yapılacak her reform, yenilik; 

istenilen sonucu sağlamayacaktır.
Okuma özürlü bir toplumda yaşıyoruz. 
Hukuk Muhakameleri Usul  Yasası’nda köklü değişiklikler yapıldı deniliyor.
Bu yeni yasa ile ön inceleme zorunlu hale geldi. 
Ön incelemenin anlamı, dilekçelerin teatisinden sonra, dava dosyasının 

okunup - incelenmesidir. 
Hâkimin, eskiden de dilekçeleri önceden okuması gerekirdi. 
Görüldüğü şekilde her iki sistemin amacı, hâkime, gelen dilekçeleri 

zamanında okuması ve davadan el çekmesini gerektirecek bir durum var ise, 
başkaca bir araştırma yapmadan, kararını vermesini sağlamaktır. 

Ancak bunun için ön inceleme gibi yasal bir düzenleme getirilmenin hiçbir 
yararı yoktur. 

Eski sistemde dilekçeleri okumayan hâkim, ön inceleme sisteminde okuyacak 
mı?
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YARGITAY KARARLARI





YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

FERİ MÜDAHALE • FERİ MÜDAHİLİN HAKLARI

ÖZET: Fer’i müdahalede, üçüncü kişi hukuki yararı olduğu 
gerekçesiyle taraflardan birinin yanında onun yardımcısı 
olarak davaya katılabilir.
Feri Müdahilin; temyiz, karar düzeltme yoluna başvurma gibi 
hakları bulunmamaktadır.[1]

Y.HGK E: 2010/13-114 K: 2010/81 T: 17.02.2010

Dava, kiralananda yoğun yağış sonrası meydana gelen zararın mülk 
sahibinden tazmini istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece; zararın meydana geldiği kısmın site yönetim planına göre 
bağımsız bölüm malikinin mülkiyetinde olmayıp, kullanımına sunulan alan 
olduğu ve davacının yapmış olduğu eklentinin etkisiyle yıkımın meydana geldiği 
gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

Özel Dairece; davalının Borçlar Kanununun 249. maddesinde düzenlen 
kiralananı sözleşmede amaçlanan şekilde kullanmaya elverişli bulundurma 
yükümünü ihlal ettiği, davacının ise eklenti yaptırmak suretiyle olayda müterafik 
kusurunun bulunduğu, tarafların sorumluluk durumu ve tazminat miktarının 
da buna göre belirlenmesi gerektiği hususu bozma nedeni yapılmıştır.

Yerel mahkemece; malikin sorumluluğu yönünden davacının yaptırdığı 
eklentinin, zarar ile özen eksikliği arasındaki illiyet bağını kestiği, malikin 
sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı gerekçeleriyle verilen direnme kararı 
Hukuk Genel Kurulu tarafından Özel Daire kararında gösterilen nedenlerden 
dolayı bozulmuştur.

Hukuk Genel Kurulu’nun bozma kararına karşı, davalı  yanında  fer’i 
müdahale talebinde bulunan vekili tarafından karar düzeltme talebinde 
bulunulmuştur. İşin esası incelenmeden evvel, davalı yanında fer’i müdahale 
talebinde bulunan T. İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin bozma kakarına karşı 
tek başına karar düzeltme talebinde bulunup bulunamayacağı hususu Hukuk 
Genel Kurulu’nca ön sorun olarak değerlendirilmiştir.

Bilindiği üzere, hukukumuzda davaya müdahale (katılma) iki türlü olup; 
bunlar fer’i müdahale ve asli müdahale olarak adlandırılmaktadır. Fer’i müdahale 
kanun tarafından düzenlendiği halde (HUMK 53-58) asli müdahale doktrin ve 
Yargıtay tarafından geliştirilmiş ve kabul edilmiştir. Her iki halin de davadaki 
konumu ve sonuçları farklıdır. 

1 Yeni HMK hükümleri yönünden de bu karar güncelliğini korumaktadır.



Fer’i müdahalede; üçüncü kişi hukuki yararı olduğu gerekçesiyle görülmekte 
olan davaya ancak, taraflardan birinin yanında ve onun yardımcısı olarak 
katılır. Bu nedenle, fer’i müdahale, bir davanın davalılar aleyhine sonuçlanması 
halinde, kendi hukuksal durumu dolaylı şekilde etkilenecek olan üçüncü kişinin 
başvuracağı bir yoldur ve genellikle amaç, açılmış davanın davalı yararına 
sonuçlanmasını (reddedilmesini) sağlamaktır.

Mahkeme, fer’i müdahale dilekçesi üzerine müdahale talebinin kabulüne 
veya reddine karar verir. Fer’i müdahil, müdahale talebinin reddine ilişkin kararı, 
asıl hüküm verildikten sonra lehine müdahale etmek istediği taraf aleyhine 
verilmiş olan hükme karşı temyiz yoluna başvurarak, temyiz edebilir ve hükmün, 
müdahale talebinin haksız olarak reddedilmiş olması nedeniyle bozulmasını 
isteyebilir. Müdahale talebinin kabulü halinde ise fer’i müdahil, lehine katıldığı 
tarafla birlikte hareket ederek davayı ancak bulunduğu noktadan itibaren takip 
eder. Hüküm, lehine müdahale edilen taraf hakkında verilir. Müdahil hakkında 
karar verilemez. Müdahil hükmü ancak, lehine katıldığı tarafla birlikte temyiz 
edilebilir.

Karar düzeltme yolunda da, tıpkı temyiz yoluna başvurmada olduğu gibi, 
lehine müdahale edilen taraf karar düzeltme yoluna başvurmazsa, HUMK’un 
57. maddesi uyarınca, iltihak etti tarafla birlikte hareket etmek zorunda olan 
fer’i müdahil, yalnız başına karar düzeltme isteyemez. Müdahile husumet tevcih 
edilmediği gibi müdahil aleyhine bir karar da verilmemiş bulunan hallerde 
müdahilin tek başına karar düzeltme isteğinde bulunmaya hakkı yoktur.

Yapılan açıklamaların ışığında; HUMK’un 57. maddesinde yer alan müdahilin 
katıldığı tarafla birlikte hareket edeceği düzenlemesi karşısında; somut 
uyuşmazlıkta, davalı yanında yer alan fer’i müdahilin katıldığı taraf olan davalı 
tarafın karar düzeltme isteminde bulunmaması nedeniyle tek başına karar 
düzeltme talebine hakkı bulunmamaktadır.

Bu durumda fer’i müdahilin karar düzeltme istemli dilekçesinin reddine 
karar verilmelidir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle fer’i müdahil vekilinin karar 
düzeltme dilekçesinin REDDİNE, kararın niteliğine göre para cezası alınmasına 
yer olmadığına, 17.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi. 
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SİGORTA SÖZLEŞMESİ • SİGORTACININ SORUMLULUĞU
•

PRİM ÖDEME KOŞULU

ÖZET: Kural olarak sigorta hukukunda sigorta sözleşmesinin 
yapılmasıyla sigortacının sorumluluğu başlamaz. Sigortacının 
sorumluluğunun başlayabilmesi için primin tamamının veya 
taksitle ödeme kararlaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmiş olması 
zorunludur.
Sigorta priminin sigortacıya veya pirim tahsiline yetkili 
temsilcisine ödenmesi gerekir.
Y.HGK E: 2010/11-76 K: 2010/76 T: 17.02.2010 

(….Davacı vekili, davalı tarafından kasko sigorta sözleşmesi ile teminat altına 
alınan müvekkiline ait aracın kaza sonucu hasarlandığını, hasar bedelinin tahsili 
için başlatılan takibe davalının haksız ve kötü niyetli olarak itiraz ettiğini ileri 
sürerek, davalının itirazının iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, poliçe prim bedelinin davacı tarafından ödenmemesi nedeniyle 
müvekkilinin sorumluluğunun başlamadığını savunarak, davanın reddini 
istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, 
poliçe prim peşinatının ödendiğini davacı tarafından ispat edilemediği, bu nedenle 
TTK’nın 1295/2. maddesi gereğince davalının sorumluluğunun başlamadığı 
gerekçesiyle, davanın reddine karar vermiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
1. Dava, dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde 

dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön 
bulunmamasına göre, davacı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışındaki diğer 
temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2. Dava, kasko sigorta sözleşmesine dayalı tazminat istemine ilişkin 
ilişkindir.

Kural olarak, Sigorta Hukukunda sigorta akdinin meydana gelmiş olması, 
sigortacının sorumluluğunun başlamış olmasını gerektirmez. Sigortacının 
sorumluluğunun başlayabilmesi için, TTK.’nun 1282 ve 1295. maddeleri hükümleri 
uyarınca primin tamamının veya ilk taksitinin ödenmiş olması zorunludur. TTK’nın 
1295. maddesi emredici nitelikte bir düzenleme olmasına rağmen, aynı yasanın 
1264/4. maddesi hükmü uyarınca, sigorta ettiren yararına aksine düzenleme 
yapmak mümkündür.

Somut olayda, taraflar arasında, 26.01.2006/2007 tarihleri arası kasko sigorta 
sözleşmesinin davalının acentesi olan Gr. Ltd.Şti. tarafından düzenlendiği, prim 
borcunun taksitlere bölündüğü, kazanın 11.03.2006 günü saat 16.50’de meydana 
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geldiği ve prim taksitinin ise aynı gün saat 14.36’da davacının kredi kartından 
dava dışı G. Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. tarafından mail order işlemi ile 
tahsil edildiği hususlarında taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. 
Uyuşmazlık, davacının sigorta prim borcunu ödeyip ödemediği, dolayısıyla davalı 
sigortanın sorumluluğunun başlayıp başlamadığı noktasında toplanmaktadır.

Davacı taraf, kredi kartından dava dışı G. Ltd. Şti. tarafından mail order 
işlemi ile yapılan tahsilatın sigorta prim borcuna ilişkin olduğunu, bu şirket 
ile davalının acentesi olan ve poliçeyi düzenleyen Gr. Ltd. Şti’nin aynı adreste 
faaliyette bulunduğunu ve bu iki şirketin yöneticilerinin aynı olduğunu iddia etmiş, 
davalı taraf ise prim borcunun kendilerine veya sözleşmeyi düzenleyen acenteye 
ödenmediğini savunmuştur. Dosyada mevcut bu iki limited şirkete ait ticaret sicil 
kayıtlarına göre, her iki şirketin adresinin ve müdürünün aynı olduğu ve aynı 
kişilerin şirket ortakları oldukları anlaşılmaktadır. Yine dosya içinde, dava dışı 
bu iki limited şirket tarafından yazılan 11.04.2007 tarihli yazıda, davacının kredi 
kartından yapılan 162 YTL’lık tahsilatın kasko poliçesi nedeniyle alınmadığı, G. 
Ltd. Şti. tarafından başka bir borcuna mahsuben alındığı belirtilmiş ise de, bu 
borcun ne olduğu açıklanmamıştır. Davacı ise, dava dışı bu iki şirket ile davaya 
konu kasko sigorta poliçesi dışında bir ilişkisinin bulunmadığını, bu tahsilatın 
davaya konu poliçenin prim borcuna ilişkin olduğunu ileri sürmüştür.

Bu durumda, mahkemece,davacı tarafın bu iddiaları dikkate alınarak, dava 
dışı G. Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti’nin davacının kredi kartından mail 
order işlemi ile ne için 162 YTL tahsilat yaptığının ve ayrıca bu poliçeyi ilişkin 
yapıldığı iddia edilen ödemenin davalı sigorta şirketi kayıtlarına girip girmediğinin 
araştırılarak, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye 
dayalı yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararının bu nedenle davacı 
yararına bozulması gerekmiştir…)

Gerekçesiyle (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz itirazının kabulü ile 
karar davacı yararına bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Dava, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 67. maddesine ve 6762 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1299 maddesine dayalı sigorta tazminatının tahsiline 
yönelik icra takibine itirazın iptali istemine ilişkin olup; takip talebine itiraz 
eden alacaklı/sigortalı tarafından borçlu/kasko sigortacısı aleyhine açılmıştır.

Uyuşmazlık; rizikonun gerçekleşmesinden önce davalı sigortacının 
sorumluluğunun başlayıp başlamadığı; bunu tespite yönelik olarak geçerli prim 
ödemesinin yapılıp yapılmadığı noktasındadır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Müddet” başlıklı 1282. maddesinde 
aynen;

“Aksi kararlaştırılmış olmadıkça sigortacı, primin ödendiği tarihten itibaren 
gerçekleşen rizikolardan mesuldür. Sigortanın devam müddeti mukavelede yazılı 
değilse tarafların müşterek maksadı ile mahalli teamül ve sair haller göz önünde 
tutularak mahkemece tayin olunur.” 

Hükmü yer almakta;
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Aynı Kanunun 1294. maddesinde;
“Sigorta ettiren kimse, primlerin en yüksek haddinin tayinine ait hususi 

hükümler mahfuz kalmak üzere, mukavele ile kararlaştırılmış olan primi 
ödemekle mükelleftir. Sigorta primi mukavelede gösterilmemişse ilgili vekaletçe 
tasdik edilmiş olan tarifeler gereğince tayin olunur.

(Değişik fıkra: 21/06/1994 – KHK – md.) Sigorta primi para olarak ödenir. 
Ödeme için senet verilmesi halende senet bedelinin tahsil edildiği tarihte ödeme 
yapılmış sayılır.

Primin aylık veya yıllık olarak taksitle ödenmesi kararlaştırılabilir. Böyle bir 
mukavele yoksa sigorta priminin toptan ödenmesi lazımdır.”

Denilmekte;
Yine Aynı Kanun’un “Ödeme zamanı” başlıklı 1295. maddesinde ise;
“Sigorta priminin tamamının, taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa ilk taksitin 

akit yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir.
(İkinci fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi’nin 11/03/1997 tarih ve E: 1997/24, 

K: 199/35, sayılı Kararı ile)
Sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksitin ödendiği tarihten başlar. 

Şu kadar ki, kara ve denizde mal taşıma işlerine ait sigortacının sorumluluğu, 
akdin yapıldığı andan başlayacağı gibi sigorta primi de henüz poliçe tanzim 
edilmemiş olsa bile o anda muaccel olur.

Sigortacının sorumluluğu başlamadan önce sigorta ettiren kararlaştırılmış 
olan primin yarısını ödeyerek mukaveleden kısmen veya tamamen cayabilir.”

Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.
Bu hükümler göstermektedir ki, sigorta hukukunda ilke olarak, sigorta 

akdinin meydana gelmiş olması, sigortacının sorumluluğunun başlamış 
olmasını gerektirmez. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nın 1279. maddesi 
hükmüne göre riziko, genel olarak sigorta sözleşmesinin vücut bulması ve 
yine aynı Yasanın 1295. maddesi uyarınca sigortacının sorumluluğunun 
başlamasından sonra oluşması halinde sigorta teminatı içerisinde kabul edilir. 
Sigortacının sorumluluğunun başlayabilmesi için de TTK’nın 1282 ve 1295. 
maddeleri hükümleri uyarınca primin tamamının veya taksitle ödemenin 
kararlaştırıldığı durumda da ilk taksitinin ödenmiş olması zorunludur. TTK’nın 
1295. maddesinde yer alan bu düzenleme emredici niteliktedir. Ancak, Aynı 
Yasa’nın 1264/4. maddesi hükmü uyarınca, sigorta ettiren yararına aksine 
düzenleme yapmak da mümkündür.

Somut olaya gelince; davacı ile davalının acentesi Gr. Sigorta Aracılık 
Hizmetleri Ltd. Şti. arasında 26.01.2006 - 26.01.2007 tarihleri arasında geçerli 
olmak üzere 26.01.2006 tarihli kasko sigorta sözleşmesi düzenlenmiş; prim 
borcu taksitlere bölünmüştür. Poliçede 26.01.2006 tarihinde tahsil edilmesi 
gereken peşinat 220,76 YTL olarak gösterilmiş; ilki 27.02.2006 tarihinde olmak 
üzere kalan rakam ise aylık 132,00 YTL takside bağlanmıştır.

Yine aynı taraflar arasında, bu poliçenin tamamlayıcısı olmak üzere, 
14.02.2006 tarihinde güvenli araç sigorta zeyilnamesi-tahsil zeyili başlıklı 
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poliçe düzenlenmiş; 14.02.2006 tarihinde 25,79 YTL peşinat ve 14.03.2006 
– 14.04.2006 ve 15.05.2006 tarihlerinde de 25,00’er YTL taksit olmak üzere 
ödeme planı yapılmıştır.

Böylece, sigorta poliçesinin, davalı sigorta şirketinin yetkili sigorta 
acentesinde tanzim ve imza ile davacı sigorta ettirene teslim edildiği uyuşmazlık 
konusu değildir. Poliçeyi tanzim eden acentenin prim tahsilatını yapmaya yetkili 
olduğunda da kuşku bulunmamaktadır.

Yeri gelmişken, taraflar arasındaki sözleşme nedeniyle geçerli prim ödemesinin 
yapılıp yapılmadığı ve buna bağlı olarak da sigortacının sorumluluğunun 
başlayıp başlamadığının irdelenmesinde yarar vardır:

Yukarıda da ayrıntısıyla açıklandığı üzere, yasanın amir hükmüne göre; 
sigorta priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk 
taksitinin akit yapılır yapılmaz ve poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi 
gerektiği gibi sigortacının sorumluluğu da ancak primin veya ilk taksitinin 
ödendiği tarihten başlar.

Davacı vekili sözleşmede kararlaştırılan peşinatın ödendiğini, ancak, makbuz 
alınmadığını; takip eden ilk taksitin ise 162 YTL tutarında olmak üzere riziko 
gerçekleşmeden önce ödendiğini ileri sürmüş ve 17.11.2006 tarihli dilekçesine 
eklediği fotokopi belgeye dayanmıştır.

Hemen belirtilmelidir ki, poliçede geçen 220,76 YTL peşinatın yatırıldığına 
ilişkin makbuzun alınmadığı davacı sigortalının açıkça kabulünde olup; bu 
miktarın ödendiğine ilişkin başkaca delil de ibraz edilmemiş; ödeme iddiası 
kanıtlanamamıştır. Davacı vekili her ne kadar ayrıca ilk taksit olarak 162 YTL 
ödendiğini ileri sürmüş ve fotokopi belge ibraz etmişse de, bu ödemenin poliçeyi 
düzenleyen Gr. Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. ne yapıldığına ilişkin herhangi 
bir delil bulunmadığı gibi; anılan şirket 13.03.2007 tarihli cevabi yazısında 
davacıdan mail order işlemi için herhangi bir ödeme talimatı alınmadığını, 
herhangi bir tahsilatın da yapılmadığını bildirmiştir.

Davacının yaptığını ileri sürdüğü ödeme ise, davacıya ait sigortalı aracın 
hasarlandığı kazanın meydana geldiği 11.03.2006  günü saat 16.50’den önce 
aynı gün saat 14.36’da davacının kredi kartından G. Sigorta Aracılık Hizmetleri 
Ltd. Şti. isimli işyerinden mail order yoluyla gerçekleşen 162.00 YTL tutarındaki 
işleme dayanmaktadır.

Mahkemece, gerek bankanın cevabi yazısından gerek defter ve belgeler 
üzerinde yapılan bilirkişi incelemesinden, dava dışı G. Sigorta Aracılık Hizmetleri 
Ltd. Şti. tarafından davacının kredi kartı hesabından mail order yoluyla 162,00 
YTL tahsilat yapıldığı tespit edilmiştir.

Ne var ki, tahsilatı yapan dava dışı G. Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 
ticaret sicilinde “Tasfiye Halinde G. Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.” olarak 
ayrıca kayıtlı olduğu; gerek poliçeyi tanzim eden şirketten (acente) gerek davalı 
sigorta şirketinden ayrı bir tüzel kişiliği bulunduğu; davacı ile davalı sigorta 
şirketi arasındaki ilişkide taraf veya prim tahsiline yetkili durumda olmadığı da 
dosya kapsamı ile belirgindir.

Hal böyle olunca; sözleşmede taraf olmadığı gibi, davalı sigorta şirketi ile 
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acentelik ilişkisi iddia ve ispat edilmeyen dava dışı şirkete yapılan ödemenin, 
poliçede belirlenen prim peşinatına ya da taksitine karşılık yapıldığını kabule 
olanak bulunmamaktadır. Kaldı ki, bir an için bu ödemenin poliçeyle bağlantılı 
olduğu düşünülse dahi yatırılan miktar, yatırılması gereken taksit miktarıyla 
örtüşmemekte; bu ödemenin peşinat karşılığı değil, takip eden ilk taksit karşılığı 
olduğu ileri sürüldüğüne ve peşinatın ödendiği de ayrıca kanıtlanamadığına göre 
varılacak sonuç değişmemektedir.

Sonuç itibariyle; davacı sigortalı ile davalı sigortacının acentesi arasındaki 
poliçede takside bağlanan primin; ne peşinatının ne de takip eden taksitlerinin 
rizikonun gerçekleştiği tarihten önce davalı sigorta şirketine ya da acentesine 
ödendiği kanıtlanamamıştır.

O halde, davalı sigortacının sorumluluğunun başladığından da söz 
edilemez.

Tüm bu açıklanan nedenlerle; davanın reddi yönündeki direnme kararı usul 
ve yasaya uygun olup; onanması gerekir. 

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının 
yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli ilam harcı peşin 
alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 17.02.2010 gününde 
oy birliği ile karar verildi.

TALİ ACENTE • SİGORTA PRİMİNİN TAHSİLİ • TAHSİL YETKİSİ

ÖZET: Tali acentenin poliçe düzenleme yetkisi olmamasına 
karşın akte icazet verilmesiyle sözleşme geçerli hale 
gelmiştir.
Prim tahsil yetkisi bulunan acentenin aldığı primi sigorta 
şirketine ödememiş olması sigortacı ile acentesi arasında bir 
iç ilişki sorunu olup primin ödenmediği anlamına gelmez.
Ancak, prim tahsil yetkisi olmayan acentenin aldığı primi 
sigortacıya ödememesi halinde, geçerli bir prim tahsilatı 
yapıldığından söz edilemez.[1]

Y.HGK E: 2010/17-98 K: 2010/120 T: 03.03.2010

(….Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkiline ait aracın davalı sigorta 
şirketinin acentası durumunda olan davalı Ş. Sigorta’nın alt acentası E. Sigorta’ya 
primi peşin ödeyerek kasko poliçesi ile sigorta ettirdiklerini, sigortalı aracın 
müvekkilinin evine giren hırsızlarca kontak anahtarı ele geçirilerek çalındığını, 
davalı sigortaya ihbarda bulunmalarına rağmen poliçenin iptal edilmiş olduğu 
gerekçesiyle tazminat ödenmediğini açıklayarak, fazlaya ilişkin hakları saklı 

1 Dergimizin 2011/6. Sayısında yayımlanan Yargıtay Kararlarına bakınız.
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tutarak, 500,00. TL. sigorta tazminatının davalılardan tahsiline karar verilmesini 
talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, tali acenta durumundaki diğer davalının 
sözleşme yapma ve prim tahsil etme yetkisi bulunmadığı gibi, poliçe priminin de 
müvekkiline ödenmediğini, yetkisiz kişinin tahsilat yaptığını öğrenir öğrenmez, 
poliçeyi feshettiklerini savunarak, davanın reddini istemiş, diğer davalı cevap 
vermemiştir.

Aynı davacı tarafından, mahkemenin 2005/728  Esas sayılı dosyasından 
davalılar A. Sigorta, Ş. Sigorta-Gürcan ve E. Sigorta-Eser aleyhlerine 60.000,00. 
TL’nin tahsili için aynı nedenle dayalı olarak açılmış olan tazminat davası, bu 
dosya ile birleştirilerek yargılamaya devam edilmiştir.

Birleştirilen dosya davalısı E. vekili, müvekkilinin E. Ç. sigorta ile bir ilişkisinin 
bulunmadığını savunarak, davanın husumet nedeniyle reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere göre, poliçe primi ödemesinin riziko tarihinden 
önce yapılmış olduğu hususunun davacı tarafça ispatlanamamış olması nedeniyle, 
poliçe teminatı başlamadığından, asıl ve birleştirilen davaların reddine karar 
verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava kasko sigorta poliçesi nedeniyle tazminat istemine ilişkindir.
1. Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve 

olayda davalı acentaların husumet ehliyetinin bulunmamasına göre, davacı 
vekilin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi 
gerekmiştir.

2. Dosya içerisinde mevcut poliçe ve eklerinde davalı sigorta şirketinin acentası 
olan davalı Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri-G’nın ve 17.09.2003 tarihli sözleşme 
gereği alt acenta durumunda olan davalı E. Sigorta Aracılık Hizmetleri – A. 
isimleri yazılı olup, taraflar arasında tanzim edilmiş olan kasko sigorta poliçesinin 
davalı sigorta tarafından icazet verilerek geçerli hale getirildiği mahkemenin de 
kabulündedir. Ancak, mahkemece sigorta primi’nin rizikodan önce ödendiğinin 
davacı tarafından ispat edilememiş olması ve E. isimli kişinin sigorta acentesi ile 
ilgisinin bulunmaması ve ödeme belgesinin geçersiz bulunması gerekçesiyle yazılı 
şekilde hüküm kurulmuş ise de, dosya’ya ibraz edilmiş olan 16.12.2003 tarihli 
ödeme belgesindeki 2.194,00 TL’lik miktar ile 16.12.2003 tarihli ilk poliçedeki prim 
borcu miktar’ları uyumlu olduğu gibi, ikinci olarak peşin ödeme indirimi yapılmış 
olan 29.12.2003 tarihli poliçe düzenlenmiş, bilahare 05.01.2004 ve19.01.2004 
tarihli poliçe ekleri düzenlenmiştir. Rizikodan önce davalı sigorta şirketi tarafından 
prim borcunun ödenmediğine ilişkin olarak davacı sigorta ettirene hitaben herhangi 
bir uyarı/ihtar yazısı gönderilmemiştir. Ayrıca, düzenlenmiş olan poliçeler davalı 
sigorta kayıtlarından geçmiştir. Davalı sigorta 09.03.2004 tarihli ihtar yazısında 
poliçenin 06.01.2004 tarihi itibarı ile iptal edilmiş olduğu bildirilmesine rağmen 
19.01.2004 tarihli poliçe eki düzenlenmiştir. Davalı sigorta şirketinin acente ve tali 
acente’yi denetleme yetkisi de bulunmaktadır. Davacı vekilinin temyiz dilekçesine 
ek olarak sunmuş olduğu E’nin İzmir C. Başsavcılığı’nda vermiş olduğu 02.09.2008 
tarihli ifadesinde, söz konusu poliçe primi olarak 2.194,00 TL. bedeli aldığını 
ve kaşe’sini vurup alındı makbuzu düzenlediğini, tahsil ettiği para’yı A’nın (Ş. 
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Sigorta) hesabına aktardığını belirtmiş olması karşısında, prim karşılığı olarak 
alınan meblağın davalı sigorta hesaplarına aktarılıp aktarılmamasının davalı 
sigorta ile acente’si ve alt acente’si arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirmesi nedeni 
ile, davacı tarafın TTK’nın 1294. maddesi hükmüne uygun olarak sigorta primini 
ödemiş olduğunun kabulü gerekmiştir. Sigortalı aracın hırsızlık sonucu çalındığı 
yönünden de uyuşmazlık bulunmamaktadır. Kaldı ki; sözleşme ilişkisi kurulduktan 
sonra, davalı sigorta şirketinin sigorta primi’nin yetkisiz kişi tarafından tahsil 
edilmiş olduğunu, bu nedenle ödemenin geçersiz olduğunu ve sorumluluklarının 
başlamadığını ileri sürmesi Medeni Kanun’un 2. maddesinde yazılı olan dürüstlük 
kuralına ve TTK’nın 20. maddesinde hükmünde yazıldığı gibi, tacirlerin tüm ticari 
faaliyetlerinde basiretli bir tacir gibi davranma yükümlülüğü’ne de aykırıdır.

O halde, mahkemece işin esasına girilerek, taraf delilleri toplanıp çalınan 
sigortalı araçla ilgili olarak davacının gerçek zararı belirlendikten sonra varılacak 
sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm 
kurulması doğru olmamıştır…)

gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, kasko sigortasına dayalı tazminat istemine ilişkindir.

Davacı, kasko sigortası yaptırdığı aracın çalınması üzerine sigortaya ihbarda 
bulunduğu halde poliçe’nin iptal edildiği gerekçesi ile tazminat ödenmediğini 
ileri sürerek asıl dava’da 500,00 TL. birleşen dava’da 60.000,00 TL.’nin tahsilini 
talep ve dava etmiştir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel Mahkeme’ce prim ödemesi yapıldığı ispatlanamadığından poliçe 
teminatı’nın başlamadığı gerekçesi ile dava’nın reddine ilişkin olarak verilen 
karar, Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçe ile bozulmuş, yerel mahkeme aynı 
gerekçe ile kararında direnmiştir. 

Davacının kasko sigorta sözleşmesini yaptığı E. Sigorta Aracılık Hizmetleri 
– A., Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri – G’nin tali acente’si olup, Ş. Sigorta Aracılık 
Hizmetleri ise A. Anonim Türk Sigorta Şirketi’nin acentesi’dir.

16.12.2003 tarihli taksitli olarak yapılan ilk sözleşme ile 29,12.2003 tarihli 
peşin ödeme indirimli ikinci sözleşme tali acente olan E. Sigorta Aracılık 
Hizmetleri – A. tarafından düzenlenmiş ve imzalanmıştır. 19.01.2004 tarihli 
“Poliçeye Basılmayan Özel Notlar” başlıklı poliçe eki ise Ş. Sigorta tarafından 
düzenlenmiş ve Ş. Sigorta Aracılık Hizmetleri yetkilisi G. tarafından vekil olarak 
tayin edilen A. tarafından imzalanmıştır. Tali acente’nin poliçe düzenleme yetkisi 
olmamakla birlikte yukarıda belirtildiği üzere akte icazet verilmekle sözleşme 
geçerli hale gelmiştir.

Uyuşmazlık TTK’nın 1294-1295. maddeleri uyarınca sigorta priminin 
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ödenip ödenmediği buna bağlı olarak sigorta’cının sorumluluğu’nun başlayıp 
başlamadığı noktasındadır.

Akte icazet verilmiş olması sigorta primi’nin ödenmiş olduğu anlamına 
gelmez.

E. Sigorta Aracılık Hizmetleri – A’nın tali acente olması nedeni ile prim 
tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. Kural olarak sigorta şirketi tarafından 
acente’ye prim tahsil yetkisi verilmiş olmasına rağmen, acente tarafından tahsil 
edilen prim, sigortacıya ödenmemiş ise bu sigorta ile acente’si arasında iç ilişki 
olup primin sigortaya ödenmemesi sigorta ettiren aleyhine sonuç doğurmaz. 
Ancak acente’nin prim tahsil yetkisi bulunmadığı halde sigorta ettiren prim’i 
alıp sigortalıya intikal ettirmemiş ise sigortacı açısından primin ödendiği 
kabul edilemez. Sigorta ettirenin ve acente’nin prim’in sigortalıya ödendiğini 
ispat etmeleri gerekir. Bu nedenle poliçe bedelini aldığı belirtilen A’nın çalışanı 
olmamakla birlikte onun adına iş yapan E’nin de “Poliçe bedeli peşin alınmıştır” 
şeklindeki imzalı yazısının sigorta sorumluluğunun başlaması yönünden bir 
önemi yoktur. Ne var ki E’nin İzmir C. Başsavcılığı’nda vermiş olduğu 02.09.2008 
tarihli ifadesinde, söz konusu poliçe prim’i olarak 2.194,00 TL. bedeli aldığını 
ve kaşesini vurup alındı makbuzu düzenlediğini, tahsil ettiği parayı A’nın (Ş. 
Sigorta) hesabına aktardığını belirtmiş olması karşısında prim tahsiline yetkisi 
olan Ş. Sigorta veya yetkilisine davacıya ait poliçe ile ilgili sigorta primi’nin 
rizikodan önce ödenip ödenmediğinin araştırılması sonucuna göre bir karar 
verilmesi gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasa’ya aykırıdır. Bu 
nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 429. maddesi gereğince 
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine 03.03.2010 
gününde, oy çokluğu ile karar verildi.

BAĞ-KUR SİGORTALISI • UZUN SÜRE PRİMLERİN TAHSİLİ
•

İYİ NİYET KURALI

ÖZET: Kendi hatalı işlemleriyle davacıyı yıllarca Sigortalı sayan 
ve uyuşmazlık konusu döneme ilişkin primleri tahsil ederek 
uzun süre kullanan kurumun gerçekleştirdiği sigortalılığı iptal 
işleminde iyi niyetli olduğundan söz edilemez.
Y.HGK E: 2010/10-23 K: 2010/59 T: 03.02.2010

Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali-tespit” tavasından dolayı yapılan 
yargılama sonunda; Ankara 9. İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne dair verilen 
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14.06.2007 gün ve 2006/803 E., 2007/368 K. sayılı kararın incelenmesi davalı 
SGK vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 
13.05.2008 gün ve 2007/15875 E., 2008/6435 K. sayılı ilamı ile; (…Kurum 
kayıtlarında 01.01.1983 tarihinde sigortalı olarak tescil edilen davacı, 16.04.1993 
– 25.06.1997 döneminde sigortalı olduğunun ve 01.06.2006 tarihinden itibaren 
yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiş; Mahkemece, 
davanın kabulüne karar verilmiştir. Davacının, 01.01.1983 – 16.04.1993 tarihleri 
ile 02.07.1997 ve devamı dönemlerde kuruluş kaydı bulunmakta olup; uyuşmazlık 
konusu dönemde kuruluş kaydı ve prim ödemesi bulunmamaktadır.

1479 Sayılı Yasa’da; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 79 / 10.  
maddesinde öngörüldüğü biçimde geçmiş hizmet süresinin saptanmasına ilişkin 
bir dava türü mevcut bulunmamasına, yasanın cevaz vermediği bir durumun; 
yargılama yoluyla tespitinin mümkün olmamasına, geçmişe yönelik prim 
ödemesinin , o döneme sigortalılık kazandırmasının mümkün bulunmamasına 
göre, dava’cının, yasal dayanaktan yoksun bulunan sigortalılık süresinin tespitine 
ilişkin isteğinin reddine karar verilmesi, yaşlılık aylığına ilişkin isteğinde buna 
göre belirlenmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi, usule ve yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir.

O halde davalı Bağ-Kur vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri 
çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda 
direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıt’lar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava; kurum işleminin iptali ile 16.04.1993 ile 25.06.1997 tarihleri arasında 
zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olarak çalışıldığının saptanması ve 01.06.2006 
tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanmasına karar verilmesi, istemine 
ilişkindir.

Davacı vekili; müvekkilinin, davalı kurumun sigortalısı olduğunu, 
01.01.1983 tarihinde kuruma kayıt olup, sigortalılık halinin aralıksız devam 
ettiğini, tüm primlerini ödediğini, 30.05.2006 tarihinde tahsis talebinde 
bulunduğunu, 16.04.1993 – 25.06.1997 tarihleri arası hizmeti iptal edilerek 
talebinin reddedildiğini, 16.04.1993 – 25.06.1997 tarihleri arasında da Bağ-Kur 
sigortalısı olduğunun tespitine, 01.06.2006 tarihlerinden itibaren yaşlılık aylığı 
bağlanmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Devredilen Bağ-Kur Genel 
Müdürlüğü) vekili; davacının, müvekkili Kuruma 23.02.1983 tarihli giriş 
bildirgesi ile TV Radyo Tamirciliği vergi kaydından dolayı 1479 Sayılı Yasa’nın 24. 
maddesi gereğince 01.01.1983 tarihi itibarı ile tescilinin yapıldığını, 1479 Sayılı 
Yasa’nın 25. maddesi gereği 16.04.1993 tarihinde terkin yapıldığını, meslek 
kuruluşundaki kaydını 16.04.1993 tarihinde terk ettiğinin 02.10.1997 tarihli 
inceleme tutanağı ile tespit edildiğini, 25.09.1997 ve 22.01.2003 tarihlerinde 
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ibraz ettiği belgelere istinaden 02.07.1997 tarihinde sigorta’lılığının yeniden 
başlatıldığını, davacının 16.04.1993 ila 02.07.1997 tarihleri arasında bir mesleki 
faaliyetinin olmadığı tespit edildiğinden, 1479 Sayılı Yasa gereğince hizmet 
verilemediğini, bu süreler içinde herhangi bir prim ödemesi de yapılmadığını, 
tahsis talebinde bulunduğunu tarih itibarı ile askerlik borçlanması dahil toplam 
20 yıl 10 ay 14 gün hizmeti bulunduğundan talebinin reddedildiğini belirterek, 
davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Yerel mahkemece; davacının 1479 Sayılı Yasa hükümlerine göre 16.04.1993 
ila 02.07.1997 tarihleri arası için sigortalılığını gerektirecek kaydının 
bulunmadığı, ancak, davacı sigortalının 16.04.1993 ila 02.07.1997 dönemine ait 
prim borcunu, 19.09.1997 ve 09.10.1997 tarihlerinde ödediğini, davalı Kurumun 
bu ödemeleri itirazsız olarak kabul edip nemalandırdıktan sonra primleri tahsil 
edilen sigortalılık süresinin tahsis işlemleri sırasında iptalinin, evrensel nitelikte 
olan ve Medeni Kanun’un 2. maddesinde anlamını bulan iyi niyet kurallarına 
aykırı bulunduğunu gerekçe göstererek davacının talebinin kabulüne karar 
verilmiştir.

Özel dairece; yukarıda açıklanan gerekçelerle karar bozulmuş; mahkemece, 
önceki hükümde direnilmiştir. 

Davacının, uyuşmazlık konusu dönemde, prim ödemesinde bulunmadığı, bu 
döneme ait borcunu 19.09.1997 ve 09.10.1997 tarihlerinde toplu olarak ödediği 
ve tahsis talebinde bulunduğu 30.05.2006 tarihinde, prim borcunun olmadığı, 
hususlarında taraflar arasında ihtilaf bulunmamaktadır.

Açıklanan maddi olgu, iddia ve savunma ile bozma ve direnme kararlarının 
kapsamları itibarı ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının, 
ihtilaf konusu dönemde sigortalılık şartlarını taşıyıp taşımadığı; sigortalılık 
şartlarını taşımadığını kabul edilmesi halinde, bu dönemin priminin 
ödenmiş olması hali dikkate alınarak prim’i ödenen sürelerin sigortalı olarak 
değerlendirilip, değerlendirilmeyeceği noktalarında toplanmaktadır.

Somut olayın özelliklerine girmeden önce, konuya ilişkin genel düzenlemelere 
değinmenin faydalı olacağı düşünülmüştür;

01.04.1972 tarihinde yürürlüğe giren 1479 Sayılı Yasa’nın 24. ve 25. 
maddelerinde “…kendi adına ve hesabına çalışanlar olarak nitelendirilen 
bağımsız çalışanlardan kanunla kurulu meslek kuruluşlarına yazılı olan gerçek 
kişiler…”; “meslek kuruluşuna yazılarak çalışmaya başladıkları tarihten itibaren” 
zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılmışken, anılan maddelerde 19.04.1979 gün ve 
2229 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik ile meslek kuruluş kaydı zorunluluğu 
kaldırılarak, “kendi adına ve hesabına” çalışma koşulu ve belirtilen nitelikte 
çalışmaya başlama tarihi sigortalılık niteliğini kazanmak için yeterli kabul 
edilmiştir.

20.04.1982  tarihinde  yürürlüğe  giren  2654  Sayılı  Yasa  ile  yapılan  
düzenlemede, kendi adına ve hesabına çalışma koşuluna ek olarak “…gerçek 
ve götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar” için mükellefiyetin başlangıç 
tarihinden, “kendi adına ve hesabına bağımsız olarak çalışmakla beraber 
gelir vergisinden muaf olanlardan kanunla kurulu meslek kuruluşlarına 
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usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar” kayıt oldukları tarihten itibaren sigortalı 
sayılmaktadırlar.

Ne var ki; 1479 sayılı Yasaya 2654 Sayılı Yasa ile eklenen Ek Geçici 13. madde 
ile, “…sigortalılık niteliği taşıdıkları halde bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar kayıt ve tescilini yaptırmamış olanların her türlü hak ve mükellefiyetleri 
bu Kanun’un yürürlüğe girdiği (20.04.1982) tarihinde” başlayacaktır hükmü 
getirilmiştir.

22.03.1985 tarihinde yürürlüğe giren 3165 sayılı yasa ile yapılan değişiklikte 
ise, bu kez; “gerçek ve götürü usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, Esnaf ve 
Sanatkarlar Siciline kayıtlı bulunanlar veya kanunla kurulu meslek kuruluşuna 
usulüne uygun kayıtlı bulunanlar” dan, gelir vergisi mükellefi olanlar, 
mükellefiyetin başlangıç tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlar ile vergi 
kaydı bulunmayanlar da Esnaf ve Sanatkarlar Siciline veya kanunla kurulu 
meslek kuruluşlarına kayıt oldukları tarihten itibaren kendiliğinden sigortalı 
sayılmışlardır.

619 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen düzenlemelerin, 
anılan KHK’nın Anayasa Mahkemesince iptalinden sonra 4956 sayılı Yasa ile 
yapılan değişiklikle bu kez; gerçek ve basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, 
mükellefiyet tarihinden, gelir vergisinden muaf olanlardan Esnaf ve Sanatkarlar 
Sicili ile birlikte kanunla kurulu meslek kuruluşuna usulüne uygun kayıt 
olanlar ise, talep tarihinden itibaren zorunlu sigortalı olarak Yasa kapsamına 
alınmışlardır.

Gerçekten, 01.04.1972 tarihinde yürürlüğe giren 1479 Sayılı Yasa’nın 
24. maddesine göre; bir kimsenin, zorunlu Bağ-Kur sigortalısı olması için, 
meslek kuruluş kaydı ile birlikte, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışması 
gerekmektedir.

Öte yandan; 20.04.1982 tarihinde yürürlüğe giren 2654 Sayılı Yasa’nın 
6. maddesi ile değişik 1479 Sayılı Yasa’nın 24. Maddesinde,zorunlu Bağ-Kur 
sigortalısı olmak için, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla 
gerçek veya götürü usulde gelir vergisi mükellefi olması, gelir vergisinden muaf 
olanlarında meslek kuruluşuna kayıtlı olması hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü üzere; 20.04.1982 tarihinde yapılan değişiklikle; değişiklikten, 
önceki mevzuatın öngördüğü koşullara sahip olan sigortalıların, sigortalılıklarına 
son vermemekte; değişikliğin yürürlüğe girdiği, 20.04.1982 tarihinde, Bağ-
Kur’a yeni kayıt ve tescil edilecekler için yeni, düzenlemeler öngörmektedir. 
Tersinin kabulü, kazanılmış hakları ortadan kaldırmak olur ki, bu durumun 
kabulüne, yasaca ve hukukça olanak olmadığı ortadadır. Kaldı ki, 2654 Sayılı 
Yasa’nın 6. maddesi ile 1479 Sayılı Yasa’nın 24. maddesinde yapılan değişiklikte, 
vergi mükellefi olmayan vergiden muaf olanlardan, kanunla kurulu meslek 
kuruluşlarına kayıtlı olanlarında, zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılacağı açıktır.

Somut olaya gelince; 

Davacının, vergi kaydına istinaden 01.01.1983 tarihinde TV ve Radyo 
tamircisi olarak, birinci basamaktan kaydının yapıldığı, Midyat Vergi Dairesi’ne 
bağlı olarak 01.06.1980 ila 05.04.1982 tarihleri ile 01.01.1983 ila 14.04.1993 
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tarihleri arasında ve 02.07.1997 tarihinden itibaren kesintisiz devam eden vergi 
mükellefiyetinin bulunduğu sigorta sicil dosyasından anlaşılmaktadır.

Davacı ile ilgili olarak, M…Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen 
belgelerde çelişki görülmesi üzerine, Kurum tarafından meslek kuruluşunun 
defter ve belgeleri üzerinde inceleme yapıldığı ve inceleme sonucu düzenlenen 
02.10.1997 tanzim tarihli tutanağın düşünceler kısmında; davacının 14.03.1990 
tarihinde kaydının yapıldığı, 14.04.1993 tarihinde istifa ettiği ancak yönetim 
kurulu kararına rastlanılmadığından üyeliğinin devam ettiği kanaatine 
varılmıştır.

Böylece; Kurum tarafından sigortalılığı iptal edilen dönemde, davacı; davalı 
Kurum tarafından sigortalı olarak kabul edilmiştir. Davacı, 16.05.1997 tarihinde 
yürürlüğe giren 4247 Sayılı Yasa’nın 3. maddesi gereğince süresi içerisinde 
olduğu halde Kuruma af kanunu’ndan yararlanmak isteği ile başvurarak 
ödemede bulunması gerekirken; sigortalı olduğu inancında olduğundan, bunu 
yapmamış ancak ihtilaf konusu dönemde dahil olmak üzere geçmişe dönük tüm 
borçlarını 19.09.1997 ve 09.10.1997 tarihlerinde ödemiştir.

Her ne kadar; 1479 Sayılı Yasa’da geçmiş Bağ-Kur hizmetlerinin tespitine 
olanak tanıyan bir düzenleme bulunmamakta ise de; dava konusu olaydan 
olduğu gibi, uyuşmazlık konusu dönemin önce kabul edilip sonra iptal 
edilmesi karşısında Bağ-Kur hizmetinin tespiti değil, kurum işleminin iptalinin 
amaçlandığının kabulü gerekir.

Hal böyle olunca; uyuşmazlık konusu döneme ilişkin prim’ler Kurumca tahsil 
edilip uzun süre kullanılmış ise bu halde davalı Kurum’un yapmış olduğu iptal 
işleminde iyi niyetli olduğu kabul edilemez. Daha açık ifadeyle; davacıyı kendi 
hatalı işlemi nedeni ile yıllarca sigortalı sayan Kurum’un, davacıya sigortalı 
olduğu inancını verdikten sonra yaptığı yanlışlığın farkına vararak sigortalılık 
süresini indirmesi 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 2. maddesinde 
düzenlenmiş olan “herkesin haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken 
dürüstlük kurallarına uymak zorunda bulunduğu” ilkesine aykırı bulunduğu 
belirgindir.

Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 01.10.1997 gün ve 1997/10-
578-758, 03.12.2008 gün ve 2008/1-732-736, 23.05.2001 gün ve 2001/21-420-
430, 11.11.2009 gün ve 2009/10-412-510 sayılı kararlarında da aynı prensipler 
benimsenmiştir.

Tüm bu açıklamalar ışığında; davacının 16.04.1993 ila 25.06.1997 tarihleri 
arasında zorunlu Bağ-Kur sigortalısı sayılması gerektiği söz götürmez. Direnme 
kararı bu nedenle usul ve yasaya uygun olup, yerindedir.

Ne var ki; davacının yaşlılık aylığına prim ödeme gün sayısı yönünden hak 
kazanıp kazanmadığı bakımında Özel Dairece inceleme yapılmamış olduğundan 
bu yönde inceleme yapılmak üzere dosyanın Özel Daire’ye gönderilmesi gerekir. 

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; davaya konu edilen dönemde 
sigortalılığın tespitine ilişkin, DİRENME UYGUN OLUP; davalı SGK vekilinin 
yaşlılık aylığının bağlanmasına ilişkin karara yönelik temyiz itirazlarının 
incelenmesi için DOSYANIN 10. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMESİNE, 

282 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



03.02.2010 gününde, oy birliği ile karar verildi. 

İLAMDA YAZILI İSMİN DÜZELTİLMESİ • TAVZİH YOLU

ÖZET: Mahkeme ilamına yanlış yazılmış taraf isminin “tavzih” 
yoluyla değiştirilmesi mümkündür.
“Tavzih” yolu ile kesinleşmiş bir hüküm içerik itibariyle 
sınırlandırılamaz, genişletilemez ve değiştirilemez.
Y.HGK E: 2010/13-53 K: 2010/138 T: 10.03.2010

(“….Davacı, davalının kendisine olan borcunu ödemediğini, girişilen icra 
takibine de itiraz ettiğini ileri sürerek itirazın iptaline % 40 tazminatın tahsiline 
karar verilmesini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm kesinleştikten 

sonra davacı, davalının nüfus kaydına göre soyadının Dalgıç değil, Dalkiç 
olduğunu öğrendiğini, kesinleşen kararı icra takibine koymasına rağmen infaz 
edemediğinden bahisle davalının soyadının tavzihen Dalkiç olarak düzeltilmesini 
istenmiş; mahkemece, ic ra takip talepnamesinde ve dava dilekçesinde davalının 
soyadının Dalkiç değil, Dalgıç olarak gösterildiği ve bu şekilde karar oluşturulduğu 
gerekçesiyle tavzih talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından 
temyiz edilmiştir.

Hakim, asıl hükmü değiştirecek ve kesin hükmü bertaraf edecek şekilde 
tavzih kararı veremez ise de, HUMK’un 455 maddesi hükmü gereğince verdiği 
kararda müphem ve mütenakıs hükümler bulunduğu taktirde bu müphemliği ve 
mütenakıslığı giderecek şekilde düzeltme kararı verebilir. Davacı, verdiği tavzih 
dilekçesinde davalının gerçek soyadının gerçekte Dalgıç değil, Dalkiç olduğundan 
bahisle bu şekilde düzeltilmesini istemekle müphem olan bu yönün açıklığa 
kavuşturulmasını da istemiştir. Hal böyle olunca mahkemece, davalının gerçek 
soyadı araştırılmnalı, kullanılan bu soyadının iki ayrı kişiye mi, yoksa davalıya 
mı ait olduğu tespit edilmeli, sonucuna göre bir karar verilmelidir. Mahkeme’nin bu 
yönde herhangi bir inceleme ve araştırma yapmaksızın yazılı şekilde hüküm tesis 
etmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir…”)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, itirazın iptali istemine ilişkin olup; mahkeme kararında yanlış olduğu 
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ileri sürülen davalının soyadının tavzihi istenmiştir.

Tavzihe konu karardan; davacının davalı K. Dalgıç aleyhine giriştiği icra 
takibine yapılan itirazın iptalini istediği; mahkemece davanın kabulüne karar 
verilerek, hükmün temyiz edilmeksizin kesinleştiği; kesinleşen karar başlığında 
davalının isminin Dalkic olarak yazılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Davacı vekili kesinleşen kararın infazı için yapılan takip sırasında davalının 
nüfus kaydındaki soyadının Dalkiç olduğunu öğrendiklerini beyanla, mahkeme 
kararındaki soyadı yanlışlığının hükmün infazını olanaksız kıldığı gerekçesiyle 
tavzih talebinde bulunmuştur.

Yerel mahkemenin, davanın icra takibi ve dava dilekçesinde yazılı Dalgıç 
soyadına göre sonuçlandığı gerekçesiyle talebin reddine dair verdiği karar; Özel 
Dairece yukarıda açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

Mahkemece, maddi hata yapılmadığı, hükümde çelişki bulunmadığı ile 
hükmün infazına başlandığı gerekçeleriyle önceki  kararda direnilmesine karar 
verilmiştir Hükmü temyize davacı vekili getirmiştir.

Uyuşmazlık; kararın davalının soyadı yönünden müphem olup olmadığı ve 
HUMK’un 455. Maddesinin uygulanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği 
noktalarında toplanmaktadır.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 455. Maddesinde; 
“hüküm müphem ve gayrıvazıh olur veya mütenakız fıkralar ihtiva ederse 
icrasına kadar iki taraftan her biri ilamın tavzihini ve tenakuzun refini isteyebilir” 
düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan maddede belirtildiği üzere hükmün açıklanması (tavzih); bir hükmün 
anlaşılamayacak biçimde (müphem) bulunması veya açıklıkla anlaşılmaz (gayri 
vazıh) ve çelişik (mütenakız) fıkraları taşıması durumunda, hükümdeki gerçek 
anlamın meydana çıkarılması amacıyla başvurulan yasal bir yoldur.

Açıklama (tevzih) yoluyla, verilen hüküm sınırlandırılamaz, genişletilemez 
ve değiştirilemez. Yargılamanın iadesine karar verilmedikçe veya hüküm temyiz 
edilip bozulmadıkça verilen hükmün değiştirilmesi mümkün değildir. Hükümlerin 
tavzihi de bunun bir istisnası olarak kabul edilemez. Hakim burada hükmün 
başka türlü anlaşılmasını önlemek için gerçeği ortaya koymakla ödevlidir.

Tavzih, kural olarak sadece hüküm fıkrası hakkında olur. Hükmün 
gerekçesinin açıklanması için, tavzih yoluna başvurulamaz. Ancak, hüküm 
fıkrası ile gerekçe arasında bir çelişki varsa, bu çelişkinin giderilmesi için tavzih 
yoluna başvurulabilir (YHGK’nın 14.06.1967 gün ve 1967/9-462 E: 300 K.sayılı ilamı)

Bunun gibi Yargıtay kararları hakkında da tavzih yoluna başvurulabilir. 
Tavzih kararı ile hükmün değiştirildiğini iddia eden temyiz yoluna başvurabilirse 
de, Yargıtay Dairesi’nin kendi kararlarının tavzihi ile ilgili verdiği kararlara karşı 
Hukuk Genel Kurulu’na temyiz yoluna başvurulamaz (YHGK’nın 15.03.1969 gün ve 

1969/2-466 E.178 K.sayılı ilamı)

Tavzih yoluna başvurabilmek için hükmün kesinleşmesini beklemeye gerek 
yoktur. Kesinleşmemiş olan kakarlar hakkında da hükmün icrasına (yerine 
getirilmesine) kadar tavzih istenebilir. Fakat tavzih talebinde bulunulmakla 
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temyiz süresi durmaz. İlamın icraya konulmasından sonra da, ilam tamamen 
icra edilinceye kadar hükmün tavzihinin istenilmesi mümkündür. Hüküm ancak 
onu vermiş olan mahkemece tavzih edilir.

Hakim tavzih yolu ile hükümde unutmuş olduğu talepler hakkında karar 
verip bunu hükmüne ekleyemez. Bunun gibi hüküm verirken unutmuş olduğu 
vekalet ücreti veya faiz akında tavzih yolu ile bir karar verip bunu hükmüne 
dahil edemez. Aynı şekilde kısa kararla gerekçeli karar arasındaki çelişki de 
tavzih yolu ile giderilemez.

Bütün bu anlatımlardan çıkan netice tavzih yolu ile kesinleşmiş olan hükmün 
sınırlandırılamayacağı, genişletilemeyeceği ve değiştirilemeyeceğidir (Prof. Dr. Baki 

Kuru Hukuk Muhakemeleri Usulü, Altıncı Baskı 2001 cilt 5, sayfa 5270 vd.)

Yukarıdaki açıklamaların ışığında samut olay irdelendiğinde; davalının 
soyadındaki karışıklık nedeniyle hükmün infazının yapılamadığı; mahkeme 
hükmünün infaz kabiliyetinin bulunmadığı; verilen kararın müphem olduğu 
açıktır.

Bu itibarla: Mahkemece; vekaletnamelerde, dava dilekçesinde, kararda adı 
soyadı ve özellikle tapu kayıtlarında da baba adı ve doğum tarihi yazılı kişinin; 
nüfus kaydındaki kişi ile aynı kişi olup olmadığı, bu isimlerin aynı kişiyi gösterip 
göstermediği hususunun araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, 
mevcut hali ile infaz kabiliyeti bulunmadığı için müphem olan hükmün tavzih 
talebinin reddine karar verilmesi usul ve yasaya uygun değildir.

Mahkemece, aynı hususlara işaret eden bozma kararına uyulması gerekirken, 
maddi hata yapılmadığından bahisle talebin reddi yönündeki önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 

Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 
429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, 10.03.2010 gününde oybirliği ile karar 
verildi.

İFLAS ERTELEME KARARI • TAKİPLERE ETKİSİ • TAKİP İHTALİ

ÖZET: İflasın ertelenmesi davasında verilen tedbir kararı 
üzerine, İİK 206. Maddenin 1. Sırası dışında kalan alacaklara 
ilişkin tüm takipler durur.
Bu nedenle tedbir kararından sonra yapılan takibin iptaline 
karar verilmelidir.
Y.HGK E: 2010/12-159 K: 2010/176 T: 24.03.2010

(…İİK’in 179/b maddesi hükmü gereğince açılan iflasın ertelenmesi davacı 
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nedeni ile verilen tekbir kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı kanuna göre 
yapılanlar da dahil olmak üzere takipler durur. Ancak 206. Maddenin 1. Sırasında 
yazılı alacaklar için haciz yolu ile takip yapılabilir.

Somut olayda Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.09.2008 tarih ve 
2008/770 sayılı ara kararı gereğince T. Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında 
hiçbir takip yapılmamasına, yapılmış takiplerin durmasına karar verildiği 
anlaşılmaktadır. Bu durumda şikayetçi şirket hakkındaki takibin 11.11.2006 
tarihinde tedbir kararından sonra yapılmış olması nedeni ile icra mahkemesince 
takibin iptaline karar verilmesi gerekirken takibin durdurulmasına karar verilmesi 
isabetsiz olduğundan kararın bozulması gerekmiştir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki karardan direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca 
da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 429. 
Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri 
verilmesine, 24.03.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ZİLYEDİN YAPTIĞI FAYDALI MASRAFLAR • SEBEPSİZ 
ZENGİNLEŞME

ÖZET: Davacı, davalıya ait G. Yapı Kooperatifi’nde bulunan 
C blok 6 no.lu daireyi haricen satın aldığını; oturulacak 
hale getirmek için masraf yaptığını; davalının taşınmazı 
devretmediğini, kendisine kira sözleşmesi imzalattığını 
beyanla harcamalar karşılığı 20.000,00 TL.nin tahsilini 
istemiş; davalı ise, eksikleri gidermesi kaydıyla davacının 
oturmasına izin verdiğini; 2000-2004’e kadar bedel vermediği 
01.09.2004’te yapılan kira sözleşmesinde yazılı kiraları da 
ödemediğini tahliye davası açtığını savunmuştur.
Mahkemece 20.000,00 TL. ‘nin tahsiline karar verilmiştir.
Davalının davacı aleyhine Bandırma Sulh H.H.’de açtığı 
davada tahliye kararı verilmiştir.
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Davacının taşınmazda yaptığı faydalı masraflar davalı 
yönünden haksız zenginleşme niteliğinde olduğundan, 
değerinin kira bedeline denk düşüp düşmediğinin bilirkişi 
aracılığıyla saptanmasına karar verilmesi gerekir.
Y.HGK E: 2010/13-144 K: 2010/202 T: 07.04.2010

(…Davacı, davalıya ait G.vYapı Kooperatifinde bulunan C blok 6 nolu daireyi 
davalıdan haricen satın aldığını, karkas halde aldığı bu taşınmazı oturulacak 
hale getirmek için masraf yaptığını; ancak, taşınmaz fiyatları artınca davalının 
taşınmazın devrini vermediğini, formaliteler gereği gerekli olduğuna ikna ederek 
kendisine kira sözleşmesi imzalattığını, iyi niyetle taşınmaza yaptığı harcamalar 
karşılığı fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile 20.000,00 TL.’nin satın 
alma tarihi 17.05.2000 tarihinden yasal faizi ile davalıdan alınmasını istemiştir.

Davalı, dava konusu taşınmazın kooperatif tarafından yapılarak kura ile 
kendisine düştüğünü, çok az bir eksikle teslim edildiğini, bu eksikleri gidermesi 
kaydı ile davacının oturmasına izin verdiğini, 2000 yılından 2004 yılı Eylül ayına 
kadar bedelsiz oturduğunu, 01.09.2004 tarihinde kira sözleşmesi düzenledikleri 
ancak davacının kira bedelini dahi ödemediğini, tahliyesi için dava açtığını 
savunarak davanın reddine karar verilmesini dilemiştir.

Mahkemece davanın kabulüne, 20.000,00 TL’nin dava tarihinden yasal faizi ile 
davalıdan alınmasına karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava iyi niyetle satın alınan taşınmaza yapılan masraf bedelinin tahsili 
istemine  ilişkindir. Davacı taşınmazı satın aldığını iddia etmiş, davalı ise 
davacının kiracı olduğunu savunmuştur. Davacı satın aldığı iddiasını ispat edecek 
yazılı sözleşme ibraz edememiş, davalı ise yazılı kira sözleşmesine dayanmıştır. 
Mahkemece davacının taşınmazı satın aldığı ve bu nedenle iyi niyetle yaptığı 
masrafları isteyebileceği kabul edilerek, yapıldığı iddia edilen imalatların dava 
tarihindeki değerine hükmedilmiştir.

Oysa taraflar arasında görülen Bandırma Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 
2005/2644 E-2007/8 karar sayılı tahliye davasında; davalı taşınmazı satın 
aldığını, kiracı olmadığını savunmuş, mahkemece yazılı kira sözleşmesi karşısında 
davalının bu savunmasına itibar edilmeyerek kiracı olduğu kabul edilerek 
taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, bu karar Yargıtay incelemesinden geçerek 
03.05.2007 tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşen mahkeme kararı ile tespit edilen 
kiracılık sıfatı karşısında davacının satın aldığına dair iddiasının kabulü mümkün 
değildir.

Davalı tarafından dasyaya sunulan ve imzası davacı tarafça inkar edilmeyen 
01.09.2004 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde taşınmazın “her şeyi, tamam boyalı 
badanalı yeni daire” olduğu yazılıdır. Davacı bu taşınmaza yaptığı faydalı ve zaruri 
masrafların yapıldığı tarihteki değeri talep edebilirse de sözleşmede yazılı olan 
taşınmazın bu niteliğine ilişkin beyanın aksini aynı kuvvette delil ile ispat etmek 
zorundadır. Davacı bu konuda yazılı delil ibraz edemediğine ve dava dilekçesinde 
açıkça yemin deliline dayandığına göre; davacıya davalı tarafa yemin teklif etme 
hakkı bulunduğu hatırlatılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı 
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şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir…) 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, iyi niyetle satın alındığı ileri sürülen taşınmaza yapılan masrafın 
tahsili istemine ilişkindir.

Mahkemenin “davacının meskeni satın aldığı niyet ve düşüncesi ile oturduğu, 
masrafları da yine bu kapsamda yapmış olduğu” gerekçesiyle “davanın kabulüne” 
dair verdiği karar, Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel 
Mahkemece, 2004 yılında imzalanan kontratın daha önceki tarihlerdeki hukuki 
ilişkiyi ispat edemeyeceği, kira ve uyuşmazlığın bedeli nazara alındığında 2004 
yılından önceki dönemlerde bir kira akdinin mevcut olduğunun yazılı delillerle 
ispatı gerektiği halde davalı yanın bunu ispatlayamadığı” gerekçesiyle direnme 
kararı verilmiştir.

Davacı, davalıya ait bağımsız bölümü karkas olarak haricen satın aldığını, 
oturulacak hale getirmek için masraf yaptığını, ancak formalite gereği olduğunu 
belirterek kendisini ikna eden davalının kendisine kira sözleşmesi imzalattığını 
ve tapuda devir yapmadığını ileri sürerek iyi niyetle yaptığı masrafların tahsilini 
istemiyle eldeki davayı açmıştır.

Davalı ise taraflar arasında akdedilmiş bulunan 01.09.2004 tarihli yazılı 
kira sözleşmesine dayanarak, davacının meskende kiracı olduğunu savunmuş; 
bundan önceki, 2000-2004 yılları arasında da meskendeki eksikliklerin ikmali 
karşılığında oturduğunu ve bir takım eksikliklerin davacı tarafından giderildiğini 
belirtmiştir.

Taraflar arasında görülüp kesinleşen tahliye davasında; mahkemece 
taraflar arasında kira ilişkisinin varlığını kabulü suretiyle, o davanın davalısı 
durumunda bulunan eldeki davanın davacısı R.Y.’nin taşınmazdan tahliyesine 
karar verilmiştir.

Böylece; imzası davacı tarafça inkar edilmeyen 01.09.2004 başlangıç tarihli 
kira sözleşmesi ve kesinleşen mahkeme kararı ile belirlenen davacının kiracılık 
sıfatı karşısında; davacının, davalıya ait 6 numaralı dairede 01.09.2004 tarihinden 
dava tarihine kadar olan süreçte kiracılık ilişkisine dayalı olarak oturduğu 
sabittir. Esasen bu husus, Özel Daire ile Yerel Mahkeme’nin kabulünde olup, 
çekişme dışıdır.

Dolayısıyla, gerek yazılı kira sözleşmesinin ibraz edilmiş olması, gerekse 
taraflar arasındaki kiracılık ilişkisinin belirlenmesine dair kesin hükmün varlığı 
karşısında; 01.09.2004 tarihinden sonraki dönemde kiracı olarak meskeni 
kullanan ve satışa dair yazılı belge ibraz edemeyen davacının, 2000 yılından 
sözleşmenin yapıldığı 2004 yılına kadar satış ilişkisine dayalı olarak meskende 
oturduğu ve bu nedenle imalatları ikmal ettiğinin kabulü mümkün değildir.
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Ne var ki; davalı, cevap dilekçesinde ve aşamalarda “davacıya dairedeki 
eksiklikleri tamamlaması kaydı ile oturması için verdiği ve davacının bir kısım 
eksiklikleri tamamladığı, buna karşılık 2000 yılında 2004 yılı Eylül ayına kadar 
meskende oturduğu” yönünde kabulü bulunmaktadır. Davacının talebine konu 
olan ve davalı yanca da kabul edilen 17.05.2000 – 01.09.2004 tarihleri arasındaki 
dönemde davacının meskende imalat bedeli karşılığı oturduğu ve taraflar 
arasındaki ilişkinin bundan sonraki dönemde kiracılık ilişkisine dönüştüğü 
anlaşılmaktadır.

Öyle ise, 17.05.2000 – 01.09.2004 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan 
uyuşmazlıkta, hukuksal nitelikçe sebepsiz zenginleşme hükümlerinin 
uygulanması gerektiği açıktır.

Hemen belirtilmelidir ki, taraflar arasında kira akdinin imzalanmasından 
önce uzun bir süre davacının meskende oturmasına izin veren ve davalının 
meskende yaptığı masraflara muvafakat eden davalının, imalattan ve bedelinden 
haberdar olduğu ve bir aşamadan sonra tüm bunları yok sayarak meskenin 
iadesini istediği; tüm bunların karşısında davacının en azından imalat bedelinin 
kira bedeline mahsup edileceği inancıyla hareket ettiği belirgindir.

O halde, somut olayda davalının sebepsiz zenginleşmesinin kötü niyetli 
olduğunun (davalının kötü niyetli müktesip durumunda bulunduğunun) kabulü 
gerekir.

Esasen, Yerel Mahkeme de, sebepsiz zenginleşme hukuksal nedenine 
dayandırdığı uyuşmazlıkta, davalının kötü niyetle sebepsiz zenginleşen (kötü 
niyetli müktesip) durumunda olduğu kabul etmiştir.

Bu noktada, önce sebepsiz zenginleşme kavramı üzerinde durulacaktır:
Bilindiği üzere, sebepsiz zenginleşmeden söz edilebilmesi çin, bir taraf 

zenginleşirken diğerinin fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun 
nedensellik bağının bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene 
dayalı olmaması gerekir.

Borçlar Kanunu’nun konuya ilişkin 61 ve ardından gelen maddelerindeki 
düzenlemelere göre, sebepsiz zenginleşme; geçerli olmayan ve tahakkuk etmemiş 
yahut varlığı sona ermiş bir nedene ya da borçlu olunmayan şeyin hataen 
verilmesine dayalı olarak gerçekleşebilir.

Sebepsiz zenginleşme bunlardan hangisi  yoluyla gerçekleşmiş olursa olsun, 
sebepsiz zenginleşen, aleyhine zenginleştiği tarafa karşı, geri verme borcu 
altındadır.

Somut olayda, sebepsiz zenginleşen durumundaki davalı, zenginleşmesine 
konu imalat bedelini davalıya ödemekle yükümlüdür. Yukarıda belirtildiği gibi 
17.05.2000 – 01.09.2004 tarihleri arasındaki dönemde imalat bedeli karşılığı 
meskende oturan davacının, imalat bedelinin kira bedeleni mahsup edileceği 
inancıyla hareket ettiği göz önüne alındığında; imalat bedelinin kira bedeline 
denk düşüp düşmediğinin ve davacının bakiye alacağının bulup bulunmadığının 
araştırılması gerektiği kuşkusuzdur.

Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, 17.05.2000 – 01.09.2004 tarihleri 
arasındaki dönemde davacı tarafından yapılan faydalı masrafların kira 
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bedeline denk düşüp düşmediğinin ve davacının bakiye alacağının bulunup 
bulunmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi yaptırılması ve sonucuna 
göre karar verilmesi gerekirken, davanın kabulüne dair verilen önceki rararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ:  Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
yukarıda gösterilen değişik gerekçeyle HUMK’un 429. Maddesi gereğince 
BOZULMASINA, istek halinde peşin harcın geri verilmesine 07.04.2010 gününde 
oyçokluğu ile karar verildi.

KİRA PARASI İÇİN VERİLEN SENET • İSPAT KOŞULU

ÖZET: Davacı kiralayan, davalıya birikmiş kira bedellerini 
ödemesi hususunda ihtarname çekmesine rağmen  
ödenmediği için tahliye davası açmış; davalı kiracı da kira 
bedellerinin ödenmesinin senede bağlandığı savunmasında 
bulunarak altı adet bono ibraz etmişse de, bunlar savunmasını 
kanıtlayacak nitelikte bulunmadığından kendisine, yemin 
teklif etme hakkının bulunduğunun hatırlatılması gerekir.
Y.HGK E: 2010/6-153 K: 2010/232 T: 28.04.2010

(…Uyuşmazlık temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine ilişkindir. 
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz 
edilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde temerrüt nedeniyle kiralanın tahliyesini istemiştir. 
Davalı savunmasında kira bedellerinin senede bağlandığını savunmuştur. 
Mahkemece bu savunmaya değer verilerek davanın reddine karar verilmiştir.

Borçlar Kanunu’nun 260. Maddesi hükmü uyarınca temerrüt nedeniyle 
tahliyeye karar verilebilmesi için istenen kira parasının muaccel (istenebilir) 
olması ve bu kira bedelinin verilen otuz (30) günlük sürede ödenmemiş bulunması 
ve ihtarnamede verilen süre içerisinde kira parasının ödenmemesi halinde akdin 
feshedileceğinin açıkça belirtilmesi gerekir. Kira parası götürülüp ödenmesi 
gereken borçlardan olduğundan kiralayana götürülüp elden ödenmesi veya gideri 
kiracıya ait olmak koşuluyla konutta ödemeli olarak PTT kanalıyla gönderilmesi 
gerekir. Bundan ayrı, sözleşmede özel bir koşul kabul edilmişse bu hususta göz 
önünde tutulmalıdır. Açıklanan şekilde yapılmayan ödemeler yasal ödeme olara 
kabul edilemez. Ancak teamül halinde gelmiş bir ödeme şekli varsa bu şekilde 
yapılan ödemede geçerlidir.

Olayımıza gelince; Davalının 15.04.2001 başlangıç tarihli ve bir yıl süreli kira 
sözleşmesi ile kiracı olduğu ve kira miktarının aylık 350 TL olduğu konusunda 
taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı davalıya 07.01.2005 
tarihinde tebliğ ettirdiği ihtarname ile Aralık 2007 ve Ocak 2007 ayları kiralarının 
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tahsilini istemiştir. Davalı kira bedellerinin senede bağlandığını iddia etmiş ise 
de bu konuda yazılı delil getirememiş ve yemin deliline de dayanmamıştır. Bu 
durumda kiraların senede bağlandığı iddiasının kanıtlanamadığının kabulü 
gerekir. Mahkemece işin esası incelenip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
düşünüldü:

Dava, temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesi istemine ilişkindir.
Davacı; 15.04.2004 başlangıç tarihli veğ bir yıl süreli kira sözleşmesiyle 

ve aylılk 350 TL kira bedeliyle mecurda oturan davalıya, Aralık 2004 ve Ocak, 
Şubat, Mart 2005 ayları kira bedellerini ödememesi nedeniyle ihtarname keşide 
etmesine rağmen ihtarnamenin tebliğini müteakip verilen otuz günlük sürede 
kira bedellerini ödemediğini ve bu suretle temerrüde düştüğünü ileri sürerek, 
temerrüt nedeniyle kiralananın tahliyesine karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.

Davalı; 15.04.2004 başlangıç tarihli kira sözleşmesiyle mecurda kiracı 
olduğunu ve kira miktarının aylık 350 TL. kararlaştırıldığını kabul etmiş, ancak 
kira bedellerinin bankaya yatırıldığını, diğerlerinin de yatırılacağını bildiği halde 
kötü niyetle ihtarname keşide etmek suretiyle tahliye davası açtığını cevaben 
bildirmiştir.

Böylece, taraflar arasında aktedilen 15.04.2004 başlangıç tarihli ve bir 
yıl süreli kira sözleşmesine dayanarak, davalının aylık 350 TL. kira bedeli 
karşılığında mecurda kiracı olduğu, uyuşmazlık konusu değildir. Davalının 
savunmasına konu ettiği, kira bedellerinin bağlanıp bağlanmadığı, uyuşmazlığın 
temelini oluşturmaktadır.

Mahkemenin “davalının aylık 350,00 TL olan her bir kira bedeline karşılık 
davacıya ayrı bir senet verdiği, elinde kambiya vasfına haiz senet bulunan davacının 
kira bedelinin ödenmediğinden bahisle temerrüt sebebiyle tahliye davasını 
açamayacağı, bono vasfındaki senetlerin Türk Ticaret Kanunu kapsamında 
kıymetli evrak mahiyetinde olduğu, bonoların teminat fonksiyonunun yanı sıra 
ödeme fonksiyonlarının da bulunduğu, davacının vade tarihinden önce her vakit 
bu senetleri tahsil için icraya koyabileceği gibi, ciro yoluyla 3. Kişilere temlik 
etmesinin de mümkün olduğu” gerekçesiyle “davanın reddine” dair verdiği karar, 
Özel Daire’ce yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Mahkemece önceki kararda 
direnilmiştir.

Bilindiği gibi, davanın çözümlenmesine etkisi olan bir vakıanın ispatı için, 
ispat yükü kendisine düşen tarafın diğer tarafa teklif ettiği yemine, taraf yemini 
veya kesin yemin  denir (HUMK m. 344).

Hakim tarafından re’sen teklif edilen yemin (HUMK m. 355-362) karşıtı 
olarak kullanılan taraf yemininde, yemin teklifini taraflardan biri diğerine 
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yapmaktadır. Bu cümleden olarak, yemin teklifini ispat yükü kendisine düştüğü 
halde iddiasını veya savunmasını başka delillerle ispat edememiş taraf yapar.

Bu halde, ilk önce diğer delillerin incelenmesi ve bunlar ile iddia veya 
savunma ispat edilememişse ancak bu takdirde yemin deliline başvurulması 
gerektiği kuşkusuzdur. Eş söyleyişle, diğer delilleri ile birlikte yemin delilini de 
bildirmiş olan taraf, diğer delillerle iddia veya savunmasını ispat edemezse, o 
zaman kendisine yemin teklifi hakkı kullanılmalıdır.

Kuşkusuz, kesin delil niteliğinde bulunan yemin deliline dayanan taraf, bu 
delile sıra gelmiş olduğunu başka türlü bilemeyeceğinden; mahkeme, yemin 
teklif etmek hakkı bulunduğunu istek sahibine hatırlatmakla yükümlüdür. Şu 
durumda kural olarak, yemin teklifi hakkı kullandırılmadan karar verilemez.

Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, mahkemece yemin teklif etme hakkının 
hatırlatılması ancak ispat yükü kendisine düşen tarafın yemin deliline başvuru 
hakkının varlığı ile mümkündür. Yasal olarak kullanılma hakkı bulunmayan bir 
hakkın varlığının mahkemece hatırlatılması da düşünülemez.

Yemin deliline dayanılabilmesi de ancak, ya tarafların delil listelerinde açıkça 
bu delile dayanmaları veya davacının dava dilekçesinde, davalının da cevap 
dilekçesinde yemin deliline dayanmaları veyahutta uygulamada kabul edildiği 
şekliyle sair deliller ifadesine yer vermeleri ile olanaklıdır.

Somut olayda; taraflar arasında akdedilen 15.04.2004 başlangıç tarihli 
kira sözleşmesinde kira bedellerinin senede bağlandığı hususunda bir 
ibare bulunmadığı ve bu konuda taraflar arasında ayrıca yazılı bir belge de 
düzenlenmediği, Özel Daire ile Yerel Mahkemenin kabulünde olup, çekişme 
dışıdır.

Davalı tarafça ibraz edilen 01.06.2004, 01.07.2004, 01.08.2004, 01.09.2004, 
01.10.2004, 01.11.2004 vade tarihli altı adet bono fotokopisinden, bono bedellerinin 
uyuşmazlık konusu dönemi kapsamadığı gibi, kira sözleşmesiyle bağlantısı 
bulunduğunun açıkça anlaşılmaması karşısında, davalının savunmasını yazılı 
delille kanıtladığından söz edilmesi olanaklı değildir.

Kira bedellerinin senede bağlandığı savunmasında bulunan davalının, bu 
olguyu ispat yükümü bulunmaktadır. Alacak miktarı da nazara alındığında 
davalının bu savunmasını; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 
288, 289, 290. Maddeleri gereğince, kesin dedillerle ispatı gerekmektedir.

Az yukarıda da açıklandığı gibi; yemin teklif edecek taraf, ispat yükü 
kendisine düşen fakat iddiasını veya savunmasını ispat edememiş olan taraftır.

Sonuç itibariyle, kira bedellerinin senede bağlandığı iddiasını yazılı delille 
kanıtlayamayan davalının, cevap dilekçesinde “yemin” deliline dayandığı göz 
önünde tutularak; davalı yana, davacıya yemin teklif etme hakkı olduğunun 
hatırlatılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği her türlü duraksamadan 
uzaktır.

Hal böyle olunca; Yerel Mahkemece, davalı yana, kira bedellerinin 
senede bağlandığı hususunda, davacıya yemin teklif etme hakkı  olduğunun  
hatırlatılması ve sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı 
gerekçeyle davanın reddine dair verilen önceki kararda direnilmesi, usul ve 
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yasaya aykırıdır. Direnme kararı, bu değişik gerekçeyle bozulmalıdır.
SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 

yukarıda gösterilen değişik gerekçeyle HUMK’un 429. Maddesi gereğince 
BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 28.04.2010 
gününde oybirliği ile karar verildi.

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ • ÖN SÖZLEŞME

ÖZET: Taraflar arasında Ankara 20. Noterliği’nde yapılan 
10.01.1995 günlü ve 1147 sayılı “Düzenleme Şeklinde Kat 
Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Senedi “başlıklı 
sözleşme;  2 ve 3. Maddelerinde yer alan: “İmar durumları 
belli olduktan sonra proje aşamasında taraflarca inşaat 
sözleşmesi yapılacaktır” Hükmü göz önünde tutulursa, BK’nın 
22. Maddesi yönünden bir “ÖN SÖZLEŞME” niteliğindedir.
Önsözleşmeler de başlı başına karşılıklı edimleri içermekle 
birlikte; asıl sözleşmelerin şartlarına bağlı olduklarından 
BK. Md. 106’da aranan şartlara uyulmadan feshedilemez ve 
bir tarafın karşı koyması halinde feshi için mahkeme hükmü 
gerekir.
Y.HGK E: 2010/15-193 K: 2010/235 T: 28.04.2010

(Davacıların arsa sahibi; davalının ise yüklenici sıfatlarıyla imzaladıkları 
ve Ankara Yirminci Noterliği’nce doğrudan düzenlenen 10.01.1995 günlü 01147 
yevmiye numaralı ve “Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış 
Vaadi Senedi” başlıklı sözleşme ile 27.09.1995 tarihli 34221 yevmiye numaralı 
ve “Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” başlıklı 
sözleşmelerin kapsamlarının doğruluğu tarafların da kabulündedir.

Borçlar Kanunu’nun 355. Maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir türlü 
olan “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” bazı özellikler taşıyan bir “Karma 
Sözleşme” sayılmaktadır. Bu tür sözleşmelerde yüklenicinin borcu, inşaatı yapıp 
teslim etmek; arsa sahibinin borcu ise, bedel olarak arsa payının veya arsanın 
mülkiyetini kayden yükleniciye geçirmektir. Bu tür sözleşmelerde iki sözleşme içi 
içedir: Birisi, hiçbir şekle bağlı olmayan “İnşaat Sözleşmesi” diğeri ise, TMK.’nın 
706, Borçlar Kanunu’nun 213, Tapu Kanunu’nun 26. Ve Noterlik Kanunu’nun 60. 
Maddesi hükümleri gereğince, resmi biçimde yapılması gereken “tapulu taşınmaz 
veya tapulu taşınmaz payının mülkiyetini nakil borcu doğuran sözleşmedir”. Bu 
yasal nedenlerle, “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri” Noterlerce düzenleme 
biçiminde yapılmadıkça kural olarak geçerli kabul edilmez.

Az yukarıda açıklandığı üzere, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa 
ya da arsa yapının devrini de içermesi sebebiyle, karşı tarafın kabulü yoksa tek 
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taraflı feshi olunamaz ve feshe hakim karar verir.
Borçlar Kanunu’nun 22. Maddesi hükmünde tanımlanan “sözleşme yapma 

vaadi” sözleşmesi yaprak; taraflar, ileride asıl sözleşme yapmak yükümlülüğü 
altına girebilirler. Sözleşme yapma vaadi sözleşmesi, bir “ön” sözleşmedir. Yasa 
iki tarafın yararı için bu sözleşmenin geçerliliğini bir biçime bağlamışsa, bu biçim 
sözleşmenin yapılması vaadine de uygulanır (BK’nın 22/II maddesi).

Özetle açıklanan bu hukuksal çerçeve dahilinde; yanlar arasındaki    
sözleşmelerin hukuksal nitelikleri değerlendirildiğinde: Her iki sözleşmenin de, 
niteliğince “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” olmadıkları; bu sözleşmelerin 
“arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi yapma vaadi” niteliğinde birer “ön 
sözleşme” oldukları ve zorunlu şekil koşuluna da uygun şekilde yaptıkları 
sonucuna varılmaktadır. Çünkü 10.01.1995 günlü sözleşmenin 2. Ve 3. Maddeleri; 
27.09.1995 tarihli özleşmenin 2. Ve 9. Maddeleri hükümlerinde: İmar durumları belli 
olduktan sonra proje aşamasında taraflarca “inşaat sözleşmesinin” yapılacağı 
kararlaştırılmıştır. Bu sözleşme ise, yukarıda da açıklandığı üzere, arsa payı 
karşılığı inşaat sözleşmesinin içerdiği iki sözleşmeden birisidir. Yüklenici davalının 
karşı edimin oluşturan “ inşaat yapma” borcunu içerir “inşaat sözleşmesi” 
yapılmamıştır. Nitekim davalı tarafça da bu sözleşmelerin, Borçlar Kanunu’nun 
22. Maddesi gereğince birer “ ön sözleşme” oldukları, yargılama aşamasında 
bidirilmiştir.

Dosya kapsamındaki Belediye Başkanlıkları yazıları kapsamına göre de, 
sözleşme konusu parselin imar durumunun henüz kesinleşmediği; Borçlar 
Kanunu’nun 149. Maddesinde öngörülen bu erteleyici şartın gerçekleşmemesi 
sonucu, yanlarca “esas sözleşmenin” yani arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 
yapılması edimlerinin ifası olanağının doğmadığı anlaşılmaktadır. Ancak az 
yukarıda da açıklandığı üzere, yanlar arasındaki “sözleşme yapma vaadi 
sözleşmeleri” arsa yapı karşılığı inşaat sözleşmesi niteliğinde olmadığından 
yanlarca ve tek yanlı irade bildirimiyle fesih olunabilir. Sözleşmenin feshi bildirimi, 
taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi sona erdiren ve tek taraflı bozucu yenilek 
doğuran haklardan olup, karşı tarafa ulaşmasıyla geriye etkili olarak hüküm 
doğurur.

Somut olayda da; yanlar arasındaki sözleşmelerin feshi olunduğu; davacılar 
tarafından Ankara 25. Noterliği aracılığıyla gönderilen ve davalı tarafa 01.06.2006 
tarihinde tebliğ olunan 31.05.2006 günlü ve 20586 yevmiye numaralı ihtarname 
ile bildirilmiştir. O halde, geriye etkili olarak fesih olunduğundan; sözleşmenin, 
taşınmazın sicilindeki şerhinin hukuksal dayanağı kalmamıştır. Bu hukuksal 
sebeplerle, davalının kabulü ile 234 parselin tapu kaydındaki 27.09.1995 tarih ve 
34221 yevmiye numaralı sözleşmenin şerhinin  terkine karar verilmesi gerekirken; 
mahkemece, yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış ve 
kararın bozulması gerekmiştir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği 
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anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, 834 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydındaki şerhin terkini istemine 

ilişkindir.
Davacı arsa sahipleri ile davalı yüklenici arasında noterde 10.01.1995 tarihli 

“Düzenleme Şeklinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Satış Vaadi Senedi” 
başlıklı sözleşme ile yine noterde 27.09.1995 tarihli “Düzenleme Şeklinde Satış 
Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” başlıklı sözleşmeler düzenlenmiştir. 
Anılan sözleşme kapsamlarının doğruluğu tarafların kabulündedir.

27.09.1995 tarihli “Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat 
Sözleşmesi” başlıklı sözleşme tapuya şerh edilmiştir.

Ancak davacılar tarafından 31.05.2006 tarihinde Ankara 25. Noterliği 
aracılığıyla gönderilen ve davalı tarafa 01.06.2006 tarihinde tebliğ olunan 
ihtarname ile sözleşmelerin fesih edildiği bildirilmiştir.

Davacı arsa sahipleri; taşınmazın bulunduğu yerden imar geçmediği için 
inşaat yapımının imkansız olduğunu ve bu imkansızlık halen devam ettiğinden 
BK. Md. 20. Uyarınca sözleşmenin batıl olduğunu, bir an için sözleşme geçerli 
olsa dahi 11 yılı aşkın sürede işlemin tamamlanamamış olması nedeni ile 
yanlar arasındaki sözleşmelerin fesih olunduğunu, bu durumda tapuda yapılan 
belirtmenin de dayanağının kalmadığını ileri sürerek, 834 no’lu parsel kaydındaki 
belirtmenin terkine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı yüklenici, sözleşmelerin, BK. Md. 22. De belirtilen akit yapma 
vaadi “bir ön akit” niteliği taşıdığını, taşınmazın tarla vasfıyla tapuda kayıtlı 
bulunduğunu ve imarın geçmediğini tarafların bildiğini, sözleşmelerin bu 
durum bilindiği halde yapıldığını, tarafların imar geçtikten sonra tekrar bir araya 
gelerek asıl sözleşmeyi yapmayı kabul ettiklerini, imkansızlığın geçici olduğunu 
ve sözleşmenin erteleyici bir şarta bağlandığını, sözleşmelerde imarla ilgili hiçbir 
yükümlülük üstlenmediklerini ve resmi makamlar tarafından yapılacak işlemlere 
her hangi bir etkilerinin söz konusu olamayacağını savunarak, davanın reddine 
karar verilmesini cevaben belitmiştir.

Mahkemece, sözleşmelerin BK. Md. 149 uyarınca taliki şarta bağlı 
sözleşmelerden olduğu, imar çalışmaları devam ettiğinden şartın gerçekleşmediği, 
BK. Md. 150 gereğince şart tahakkuk edinceye kadar borçlunun, borcun 
edasına mani olacak her nevi tasarruftan kaçınmak zorunda bulunduğu, bu 
nedenle sözleşmenin feshinin ve tapudaki şerhin kaldırılmasının BK. Md. 150’ye 
aykırılık teşkil edeceği, sözleşmenin ifa imkansızlığından da bahsedilemeyeceği 
gerekçeleriyle davanın reddine karar verilmiştir.

Özel Dairece, hüküm yukarıda belirtilen nedenlerle bozulmuştur.
Yerel Mahkemece, önceki gerekçeler tekrarlanarak ve ayrıca taraflar esaslı 

noktalarda uyuştukları takdirdi, yan noktalarda uyuşmayı ileri bırakmış olsalar 
bile sözleşmenin meydana gelmiş sayılacağı, somut olayda, her iki sözleşmede 
de davalı kooperatifin bir inşaat yapmayı, davacı arsa sahiplerinin ise arsa 
paylarını devretmeyi taahhüt ettikleri hususunun açıkça düzenlenmiş olduğu, 
bu nedenle dava konusu sözleşmelerin arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri 
niteliği taşıdığı gerekçeleri ile direnme kararı verilmiştir.
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Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık; yanlar arasında 
düzenlenen sözleşmelerin hukuksal mahiyetlerinin ne olduğu, her iki 
sözleşmenin de “arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi” mi, yoksa “arsa payı 
karşılığı inşaat sözleşmesi yapma vaadi” niteliğinde birer “ön sözleşme” mi 
oldukları, anılan sözleşmeler birer ön sözleşme ise asıl sözleşmenin şartlarına 
bağlı olup olmayacağı, bu sözleşmelerin tek taraflı irade beyanı ile fesih olunup 
olunmayacakları noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın niteliği gözetilerek, öncelikle Borçlar Kanununda düzenlenen 
akit yapma vaadi (ön akit) ve eser (arsa payı karşılığı inşaat yapım) sözleşmesi 
kavramlarına ilişkin şu açıklama ve saptamaların yapılmasında yarar 
bulunmaktadır:

Hemen belirtilmelidir ki, hukukumuzda egemen ilke, şekil serbestisidir. 
Buna göre, kural olarak, (Yasa’da tersine bir açıklık olmadıkça) sözleşmeler 
herhangi bir şekil şartına tabi değildir. (Borçlar Kanunu, md. 11/1). Bununla 
birlikte bazı sözleşmelerin geçerli olabilmeleri yasaca belirli bir şekle uygun 
olarak yapılmaları koşuluna bağlanmıştır. Taraflar da, yasanın herhangi bir 
şekil koşuluna tabi tutmadığı bir sözleşmenin geçerliliğini, belli bir şekilde 
yapılmasını hükme bağlayabilirler. İlkinde yasal şekil, ikincisinde ise “taraflarca 
kararlaştırılan şekil” (Borçlar Kanunu, md. 16) söz konusudur.

Borçlar Kanunu’nun 355. Maddesinde tanımlanan eser sözleşmesinin bir 
türlü olan “arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmeleri” yapısı itibariyle iki tipli-
karma sözleşmelerdendir. Bu tür sözleşmelerde bir yönüyle arsa sahibinin – 
koşullar gerçekleştiğinde -  maliki bulunduğu taşınmazdan bir kısım mülkiyetin 
yükleniciye devredilmesi öngörülürken, diğer yönüyle de yüklenicinin yapılacak 
inşaat bakımından arsa sahibine karşı olan yükümlülükleri gösterilir. Eş 
söyleyişle, arsa payı karşılığı inşaat yapım sözleşmesi, tapulu taşınmaz 
mülkiyetinin bir kısmının devrine ilişkin vaadi ve inşaat yapım sözleşmesini 
içeren, iki tipli-karma bir sözleşmedir (İzzet Karataş, Eser Sözleşmeleri, 2004, sayfa 34 

vd.) 

Tapulu taşınmazlarda mülkiyetin devrini öngören her türlü sözleşmelerin 
resmi şekilde yapılması zorunludur. Bu bir geçerlilik koşuludur. (Medeni Kanun 

md. 706; Borçlar Kanunu md. 213; Noterlik Kanunu madde 60/3; Tapu Kanunu md. 26). 
Kuşkusuz, arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi yönünden, taşınmaz 
mülkiyetinin ileride yükleniciye devrine ilişkin bir yükümlülüğü (bu yoldaki 
vaadi) içerdiğinden, sözleşmenin noterde re’sen  düzenleme şeklinde yapılması, 
geçerlilik koşuludur (Hukuk Genel Kurulunun 19.03.2003 gün ve 2003/15-124 E.-175 K.sayılı 

Kararı, İzzet Karataş: Eser Sözleşmeleri, 2004, sayfa 34 vd.).

Ancak taraflar, öyle durumlarla karşılaşılabilir ki, o hal ve durum içinde asıl 
sözleşmenin yapılması mümkün olmayabilir. Bu durum fiili bazı nedenlerden 
kaynaklanmış olabileceği gibi hukuki bazı nedenlerden de kaynaklanmış olabilir. 
Bu duruma, sözleşmenin yapılması düşünüldüğü  anda sözleşme konusunda 
geçici imkansızlık olması hali veya miras bırakandan intikalen yapılacak bir 
taşınmaz satışının, intilalin henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle yapılmaması 
örnek olarak gösterilebilir. (Feyzi Necmeddin Feyzioğlu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 

sayfa 278 vd.) İşte bu gibi durumlarda yasa koyucu taraflara, BK. Md. 22/I’deki 
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“Bir akdin ileride inşa edilmesine dair yapılan mukavele muteberdir” şeklindeki 
hüküm ile ön sözleşme = akit yapma vaadi sözleşmesi yapabilme yetkisi 
tanımıştır. Böylelikle taraflar, şartlar oluşunca yapacakları asıl sözleşmeyi 
yapmayı şimdiden teminat altına almış olurlar.

Görülüyor ki, ön sözleşme kavram olarak, tarafların ileride bir başka 
sözleşme (asıl sözleşme)yapacaklarına ilişkin olarak akdettikleri bir sözleşmeyi 
ifade eder. Bir başka deyişle akit yapma vaadi=ön sözleşme, akit yapma borcunu 
doğuran bir hukuki işlemden ibarettir.Ön sözleşmenin konusu da her zaman 
borçlandırıcı bir işlemdir (Gül Doğan; Ön Sözleşme-Sözleşme Yapma Vaadi – bası 2006, sayfa 

52).

Ön akitle, alelade bir vaadi birbirinden dikkatle ayırmak gerekir. Çünkü her 
vaat, bir “akit yapma vaadi” sayılmaz. Diğer taraftan ön akit, şarta bağlı bir 
sözleşme de değildir. Zira şarta bağlı borçlarda, şart gerçekleşinceye kadar bir hak 
mevcut olmadığı halde ön akdin yapılmasından itibaren vaat alacaklısı yararına 
bir hak doğmaktadır. Ancak bu hak kullanılıncaya kadar kendisini belli etmez. 
Vaat alacaklısının vaadi kabul ettiğini bildirmesi hakkını kullanması demektir. 
Böylece ön sözleşmenin özelliğini asıl sözleşmeden aldığı görülmektedir.

Asıl akdi yapma zorunluluğunu doğuracak nitelikte ve geçerlilikteki bir ön 
akitte bulunması gereken şartlar şunlardır:

a) Ön akitte, ileride yapılacak olan asıl akdin konusu ve esaslı şartları 
yeterince bir açıklıkla saptanmış olmalı, hiç olmazsa saptanması mümkün 
bulunmalıdır.

b) Ön akdin geçerli olarak doğmuş sayılabilmesi için, tarafların karşılıklı 
olarak açıkladıkları iradelerin birbirine uygun olması, her türlü iradeyi sakatlayan 
sebeplerden uzak bulunması ve tarafların akit yapma ehliyetini haiz olmaları da 
doğal ve sorunlu şartlardandır.

Eğer Kanun, iki tarafı korumak amacıyla (yeni tarafların çıkarları için) asıl 
akdin sıhhatini bir şekle tabi tutmuşsa, ön akdin de aynı şekilde yapılması icap 
eder. BK. Md. 22/II’de ifadesini bulan hükümden anlaşılacağı üzere, ön akdin 
de aynı şekilde yapılması zorunluluğu, asıl akit için (kanunen) ve (tarafların 
menfaatini koruma amacıyla), (bir sıhhat şartı olarak) konulmuş şekiller için 
söz konusudur. 

Bütün bu açıklamalar gösteriyor ki, ön sözleşme, asıl sözleşmeyi yapma 
vaadinden ibaret bir muhtevayı taşımasına rağmen, kendisi de başlı başına 
bir akittir. Bu nedenle ön sözleşme de tarafları bağlar ve asıl sözleşmenin 
yapılmasını isteme açısından tarafları alacaklı-borçlu durumuna sokar (Feyzi 
Necmeddin Feyzioğlu: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, sayfa 278 vd.). Belirtilen 
sebeplerle, iki tarafa borç yükleyen ön sözleşmelerin karşılıklı borç doğuran bir 
sözleşme olduğu göz önünde tutulduğunda, karşılıklı borç doğuran sözleşmelere 
uygulanacak hükümlerin (BK. Md. 106-108) ön sözleşmelere de uygulanması 
gerekir. Böylece alacaklı kendisine tanınan hakları ancak söz konusu hükümler 
çerçevesinde kullanabilecektir (Doç. Dr. Gül Doğan: Ön Sözleşme-Sözleşme Yapma Vaadi, 

sayfa 187 vd.).

Diğer yandan, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde uygulanması zorunlu 
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BK’nın 106. Maddesinin ilk fıkrası “karşılıklı taahhütleri havi olan bir akitte iki 
taraftan biri mütemerrit olduğu takdirde diğeri borcun ifa edilmesi için münasip 
bir mehil tayin veya münasip bir mehilin tayinini akimden isteyebilir” hükmünü 
içermektedir. Görülüyor ki, “Bir mehil tayini suretiyle fesih hakkı’nı düzenleyen 
bu maddedeki seçimlik haklardan birisinin alacaklı tarafından kullanılması, 
mesela “ fesih” hakkının seçilmesi ancak ve ancak temerrüde düşen borçluya, 
borcun ifa edilmesi için uygun bir mehil verilmesi veya uygun bir mehil tayininin 
hakimden istenmesi halinde olanaklıdır. Bütün bunlar yerine getirilmiş olunsa 
da bir tarafın fesin iradesine, diğer tarafın karşı koyması halinde ön sözleşmenin 
de başlı başına bir akit olma özelliğinden dolayı fesih için de mutlaka mahkeme 
hükmü gerekecektir.

Sonuç olarak; temerrüde düşen borçluya, borcun ifası için uygun bir mehil 
verilmeden veya uygun bir mehil tayini hakimden talep edilmeden sözleşmenin 
feshedilemeyeceği, mehil verilmiş olunsa bile, kendisi de başlı başına bir akit 
olan 27.09.1995 tarihli sözleşme iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliği 
gösterdiğinden bir tarafın karşı koyması halinde feshin ancak “mahkeme 
hükmüyle” mümkün olabileceği açıktır.

Olaya ifa imkansızlığı yönünden bakılacak olunursa;
İfa imkansızlığı borcu sona erdiren nedenlerdendir. Gerçek BK. Md. 117/1’e 

göre”borçluya isnat olunamayan haller münasebetiyle borcun ifası mümkün 
olmazsa borç sakıt olur”.

İfa imkansızlığı ortaya çıkış nedenlerine göre bazı ayırımlara tabi 
tutulmaktadır. Bu ayırımlardan birisi de objektif imkansızlık (daimi imkansızlık) 
– geçici imkansızlık ayırımıdır. Şayet ifa imkansızlığı sadece sözleşmenin 
tarafları bakımından değil, herkes için söz konusu ise buna objektif imkansızlık 
denilmektedir. Objektif imkansızlıkta sözleşme esasen BK. Md. 20 uyarınca 
butlanla batıldır (geçersizdir) ve ayrıca feshi gerekmez. Halbuki geçici imkansızlıkta 
akdin ifası (icrasının istenmesi) bir hadisenin gerçekleşmesine bağlıdır. Ancak 
o hadise tahakkuk ederse akdin icrası istenebilir. Somut olayda taraflar bu 
hadiseyi taşınmaza imar durumu alınması şartına bağlamıştır. Her iki taraf da 
sözleşmenin yapıldığı tarihte geçici imkansızlığı bilmekte iken 27.09.1995 tarihli 
sözleşme yapılmıştır.

Şüphesiz geçici imkansızlığın varlığı, beraberinde tarafların bu sözleşmeyle 
ne kadar süre bağlı kalacakları sorununu getirir. Bu konudaki kural “ahde 
vefa=söze sadakat” ilkesi gereği tarafların sözleşmeyle bağlı tutulmasıdır. Ancak 
bazı özel durumlar vardır ki, tarafları o sözleşmeyle bağlı saymak hem onları 
ekonomik özgürlüklerini engeller, hem de bir başkası ile sözleşme yapma fırsatını 
ortadan kaldırır. Uygulamada, geçici imkansızlık halinde tarafların o sözleşmeyle 
bağlı tutulma süresine “akde tahammül süresi” denilmektedir. Bu sürenin 
gerçekleşip gerçekleşmediğini de her somut olaya göre ve onun çerçevesinde 
değerlendirmek gerekir.

Kadastro parseli olan bir taşınmazın, imara açık hale getirilmesi iş ve 
işlemlerinin zamana bağlı olarak yapılabileceği bilinen bir gerçektir. Zira bu 
durum sadece tarafların arzu etmeleri ile gerçekleşmez. Somut olayda; Ankara 
Büyükşehir ve Yenimahalle Belediye Başkanlığı yazılarından bölgede nazım imar 
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planı ve 1/5000 lik planların yapıldığı belediye meclisince 26.09.2003 tarihinde 
onandığı imarın uygulama aşamasına getirildiği görülmektedir. Bu yazılardan 
da anlaşılacağı üzere, taşınmazın imarlı hale getirilmesi alışmaları 2003 yılında 
başlamış, akdin icrası için geçen süre boşa geçmemiş, yapılması zamana bağlı 
pek çok aşama geçirilmiş, davacı arsa sahipleri imarın uygulama aşamasına 
geldiği bir sırada fesih bildiriminde bulunmuş, kaldı ki, yukarda belirtildiği gibi 
iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin feshinde BK. Md. 106’da aranan mehil 
koşuluna uyulmamıştır.

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, taraflar arasında düzenlenen 
sözleşmeler birer ön sözleşme olsa da, kendileri de başlı başına karşılıklı edimleri 
içeren sözleşme özelliği gösterdiklerinden ve asıl sözleşmenin şartlarına bağlı 
olduklarından, BK. Md. 106’da aranan şartlara uyulmadan fesih edilemez ve bir 
tarafın karşı koyması halinde bu tür ön sözleşmelerin feshi için de mahkeme 
hükmü gerekir.

O halde, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanmalıdır.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının 

reddi ile direnme kararının ONANMASINA, gerekli temyiz ilamı harcı peşin 
alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 28.04.2010 
gününde yapılan 2. Görüşmede oy çokluğu ile karar verildi.

TAPULU TAŞINMAZIN HARİCEN SATIN ALINMASI
•

İSPAT KOŞULU • BİLEŞİK İKRAR

ÖZET: Dava, tapulu taşınmazın haricen satın alınması 
sebebiyle tapu iptali ve tescil, ikinci kademedeki istek yapılan 
ödeme tutarı 38.500.-TL’nin tahsili istemine ilişkindir.
Davalı, davacının kendisine 38.500.- TL göndermişse de 
bunun sözlü satış sebebiyle olmadığını; kira parası ve tamirat 
bedeline mahsuben gönderildiğini savunmuş, dava da 
reddedilmişse de; davalının ikrarı (bağlantısız bileşik ikrar) 
niteliğinde olduğundan, davacı tarafından ödenen parayı 
başka bir nedenle aldığı savunmasını kanıtlaması gerekir.
Y.HGK E: 2010/14-222 K: 2010/234 T: 28.04.2010

(“…Dava, tapulu taşınmazın haricen satın alınması sebebiyle tapu iptali 
ve tescil, ikinci kademedeki istek yapılan ödeme tutarı 38.500.- TL.’nin tahsili 
istemlerine ilişkindir.

Davalı iddia edilen satışın varlığını kabul etmemiş, davacının banka havaleleri 
suretiyle gönderdiğini bildirdiği 38.500.-TL’nin kendisi tarafından taşınmazın 
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daha önce yapılan hisse satışı, kira parası karşılığı ve  tamirat bedeline karşılık 
alındığını, sözlü satış sebebiyle kendisine ödeme yapılmadığını, açılan davanın 
reddini savunmuştur.

Mahkemece dava reddedilmiştir.
Hükmü davacı temyiz etmiştir.
1- Yapılan yargılamaya, toplanan deliller ve tüm dosya içeriğine göre davacının 

aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş 
reddi gerekmiştir.

2- Yukarıda belirtildiği üzere davalı, davacı tarafından yapılan havalelerin satış 
bedeli sebebiyle değil başka hukuki ilişkiler nedeniyle alındığını savunmuştur. 
Taraflar arasında davacının gönderdiği 38.500.- TL’nin davalı tarafından alındığı, 
çekişme konusu olmadığı, davalı bu paranın başka hukuki sebeplere dayalı olarak 
alınmış olduğunu savunduğuna göre bu hususları ispat yükü davalıya düşer.

Mahkemece davalının savunmasında belirttiği nedenlere ilişkin delilleri istenip 
toplanmak, yasal yönteme uygun kanıtlanırsa davayı şimdiki gibi reddetmek, aksi 
halde davacının yaptığı havaleler sebepsiz kalacağından bulların tutarını sebepsiz 
zenginleşme hükümlerine göre davalıdan tahsiline karar vermek olmalıdır. İspat 
külfetinin tayininde yanılgıya düşülerek istek eksik inceleme ve araştırma ile 
reddolunduğundan karar bozulmalıdır…”) 

Gerekçesiyle dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Davacı vekili, çekişmeli 3 parsel sayılı taşınmazdaki  binada bulunan 
davacının kardeşi davalının paydaşı olduğu dükkana ait payın, sözlü satım 
sözleşmesi ile davalının teklifi üzerine haricen müvekkili tarafından satın alınıp 
hisse bedelinin 38.500.-YTL olarak davalıya kızı vasıtasıyla gönderildiğini, ancak 
davalının tapu kaydını devre yanaşmadığını ileri sürerek; tapu kaydının iptali ile 
davacı adına tescilini, olmazsa müvekkilinin ödediği bedelin tahsilini istemiştir.

Davalı ise, davacı kardeşine aynı taşınmazdaki başka bir payını sattığını, 
bedelini ilerde alacağı emekli ikramiyesi ile ödeyeceğini söylemesine rağmen 
ödemediğini, kızı aracılığı ile gönderdiği paranın da önceki bu borçlarından bir 
kısmı olduğunu, davacıya sonradan başkaca bir pay satmadığını, taşınmazın 
taksiminin de söz konusu olmadığını bildirmiş; davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, tapulu olan taşınmazda harici satıma değer verilemeyeceği 
gerekçesi ile tapu iptal ve tescil isteminin reddine; tazminat istemi hakkında ise 
“her ne kadar davacının yaptığını bildirdiği 38.500.-YTL bedelin alındığı davalı 
tarafından kabul edildi ise de bedelin başka bir borç nedeni ile gönderildiğinin 
ileri sürülmesi karşısında, bu ikrarın vasıflı ikrar olduğu ve ispat yükünün 
davacı da bulunduğu, davacının da bu iddiasını kanıtlayamadığı” gerekçesi ile 
davanın reddine karar verilmiştir.
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Hüküm davacı tarafından temyiz edilmiş ve Özel Dairece yukarıda gösterilen 
gerekçe ile bozulmakla, önceki kararda direnilmiştir. Hükmü temyize davacı 
vekili getirmektedir.

Öncelikle belirtmelidir ki, davacı yanın harici satın alma iddiası yönünden 
mahkemece verilen ret kararı ile ilgili temyiz istemi Özel Dairece reddedildiğinden 
tapu iptal ve tescil isteği yönünden verilen ret kararı kesinleşmiştir. Öte yandan, 
davacının 38.500.-YTL miktarında bir bedeli ödediği, bu miktarın davalı 
tarafından alındığı konusunda da uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Bu durumda, bozma ve direnme kararlarının içerikleri itibariyle, 
çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; davalının savunmasının, usul hukuku 
bakımından vasıflı ikrar (gerekçeli inkar) mı, yoksa, bağlantısız bileşik ikrar 
mı olduğu; buna bağlı olarak, kanıtlama yükünün hangi tarafa ait bulunduğu 
noktasında toplanmaktadır.

Bu noktada ikrar kavramı hakkında şu açıklamaların yapılmasında yarar 
görülmüştür.

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 236. maddesinde, 
taraflardan birinin ikrarının geçerli olduğu ve o taraf aleyhine delil teşkil edeceği 
belirtilmiş, ancak ikrarın tanımı yapılmamıştır.

Öğretideki tanımlamalara göre, ikrar (dar anlamda ikrar), görülmekte olan 
bir davada, taraflardan birinin, diğer tarafça ileri sürülen ve kendisi aleyhine 
hukuki sonuç doğurabilecek nitelik taşıyan maddi vakıanın doğruluğunu kabul 
etmesidir.

Yargıtay uygulamasında da, ikrara bu anlam yüklenmektedir. İkrardan 
söz edilebilmesi için, bir tarafın bir vakıa ileri sürmüş olması, diğer tarafın da 
bu vakıanın doğru olduğunu bildirmesi gerekir. İkrarın konusu, ancak karşı 
tarafın ileri sürdüğü vakıalar olabilir. Bir tarafın, kendisinin ileri sürdüğü bir 
vakıanın doğruluğunu bildirmesi ikrar niteliği taşımayacağı gibi, karşı tarafın 
ileri sürdüğü hukuki sebepler de ikrara konu olamazlar.

Öğretide ve uygulamada ikrar, yapıldığı yere, kapsamına ve içeriğine göre 
türlere ayrılmaktadır.

Yapıldığı yere göre mahkeme dışı veya mahkeme içi ikrardan söz edilir. 
Mahkeme dışı ikrar takdiri, mahkeme içi ikrar ise kesin delil niteliğindedir.

Kapsam yönünden, ikrar, çekişmeli olan maddi vakıanın tamamını veya 
belli bir kesimini kapsayabilir. İlkinde tam, ikincisinde ise kısmi ikrar söz 
konusudur.

İçeriği itibariyle ikrar ya basit (adi), ya vasıflı (mevsuf) ya da bileşik (mürekkep) 
nitelikte olabilir. Vasıflı ikrara, gerekçeli inkar da denilmektedir.

Basit (adi) ikrar, karşı tarafça ileri sürülen bir vakıanın doğru olduğunun, 
herhangi bir kayıt veya şart bildirilmeksizin kabul edilmesidir. Basit ikrarda, 
onun konusunu oluşturan vakıalar artık tartışmalı olmaktan çıkarlar; dolayısıyla 
bunların ayrıca kanıtlanmasına gerek kalmaz.

Vasıflı ikrarda, (ki buna gerekçeli inkar da denilmektedir) karşı tarafın ileri 
sürdüğü maddi vakıanın varlığı kabul edilmekle birlikte, onun hukuki niteliğinin 

301Yargıtay Kararları



(vasfının) ileri sürülenden başka olduğu bildirilir. Örneğin; Davalı davacıdan 1000 
TL aldığını ikrar eder, fakat bu parayı ödünç olarak değil, hibe olarak aldığını 
bildirmesi halinde oldu gibi vasıflı ikrar bölünemeyeceğinden, davacı iddiasını, 
yani parayı ödünç verdiğini kanıtlamalıdır.

Bileşik (mürekkep) ikrarda ise, bir tarafın ileri sürdüğü vakıa karşı tarafça 
bütünüyle ikrar edilmekle birlikte, ikrara bu vakıadan çıkan hukuki sonucu 
hükümden düşüren ve bu ikrar edilen vakıanın doğumu ile ilgili bulunmayan 
başka bir vakıa ekleyerek, ya ikrar edilen vakıanın hukuksal sonuçlarının 
doğmasını engeller ya da onu hükümsüz kılar. Bileşik ikrar, ikrara konu olan 
vakıa ile, ona eklenen vakıa arasında bir bağlantı bulunup bulunmamasına göre, 
bağlantılı bileşik ikrar ve bağlantısız bileşik ikrar olarak ikiye ayrılır. Bağlantılı 
bileşik ikrarda,y ikrar edenin ikrarına eklediği vakıa ile ikrar edilen vakıa arasında 
doğal bir bağlantı vardır. İkrara eklenen vakıa, ikrar olunan vakıanın doğal bir 
sonucudur: Bağlantısız bileşik ikrarda ise, ikrar edenin akrarına eklediği vakıa 
ile ikrar edilen vakıa arasında hiçbir bağlantı yoktur. Yani, ikrara eklenen ikinci 
vakıa, ikrar edilen vakıa olmadan da mevcuttur. (Baki Kuru, 5. Baskı, 1990, 2. 
cilt syf 1401 vd.)

Öğreti ve uygulamada, ağırlıklı olarak, bağlantısız bileşik ikrar dışındaki ikrar 
türlerinin bölünemeyeceği, dolayısıyla, böyle durumlarda, ikrar edenin ispat yükü 
altında olmadığı kabul edilmekte, iddiasını ispatlama yükümlülüğünün,karşı 
tarafa ait olduğu benimsenmektedir.

Somut olaya bakıldığında; davalı, davacının kendisine parayı gönderdiğini 
(maddi vakıayı) ikrar etmiş; ancak, bu paranın davacı tarafından ileri sürülen 
payın harici satışı karşılığı değil de başka bir nedenle (yani önceki pay satışından 
kaynaklanan başka bir hukuki ilişkiden dolayı) gönderildiğini savunmuş olması 
Hukuk Genel Kurulu görüşmeleri sırasında bağlantısız bileşik ikrar olarak 
nitelendirilmiş olup, burada ikrarın bölünebileceği, davalının davacı tarafından 
ödenen parayı başka bir nedenle aldığı savunmasını kanıtlaması gerektiği 
kanaatine varılmıştır.

Açıklanan bu gerekçe de gözetilerek, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen 
Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul 
ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 

Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’nın 
429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcın 
iadesine, 28.04..2010 gününde,
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MUHTARIN GÖREVİNİN KAPSAMI
•

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN HAKLARI

ÖZET: Davacı vekili, davalılardan A.Ö’nün davacıların 
oturduğu kasabanın muhtarı olduğunu, diğer davalı U.C.’nin 
ise, kasabaya gelerek kendisini teğmen C.A. olarak tanıttığını, 
bir olay nedeni ile ruhsatlı silahları balistik incelemeye tabi 
tutacağını belirterek davacılara ait tabancaları alıp iade 
etmediklerini U.C.’nin unvan gaspı ve dolandırıcılık yoluyla, 
A.Ö’nün ise gerçek dışı beyanda bulunup, tanımadığı halde 
asker olduğunu iddia eden kişileri tanıdığını  söyleyerek 
davacıları yanıltarak zarara uğramalarına sebebiyet      
verdiklerini beyan ve silah bedellerinin davalılardan 
müştereken ve müteselsilen  tahsiline karar verilmesini 
istemiş; mahkemece de o yolda karar verilmişse de; davalı 
muhtarın davalı U.C.’yi teğmen zannederek, kamu görevlisine 
yardımcı olma kastı ile daha önceden tanımadığı bu şahsa 
yardımcı olduğu bunu muhtarlık görevinin gereği kabul 
ederek yerine getirdiği, davacılara zarar verme kast veya 
ihmalinin bulunmadığı, kusurlu olmadığı anlaşıldığından 
hükmün bozulması gerekir.
Y.HGK  E: 2010/4-249 K: 2010/257 T: 05.05.2010

“….1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun 
gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemesine göre davalılardan U.C’nin temyiz itirazları reddedilerek hakkındaki 
karar onanmalıdır.

2- Diğer davalı A.Ö’nün temyiz itirazlarına gelince; dava hile ile alınan eşya 
bedelinin ödetilmesi istemine ilişkindir. Yerel mahkemece istemin bir bölümü kabul 
edilmiş; karar, davalılar tarafından temyiz olunmuştur.

Davalılardan U. C., kendisini yeni göreve başlayan jandarma görevlisi gibi 
göstererek, davranışları ile önce köy muhtarı olan diğer davalı A.Ö’yü, daha sonra 
davacıları da buna inandırmak suretiyle, kriminal inceleme yapılacağı gerekçesiyle 
davacıların ruhsatlı tabancalarını alıp götürmüştür. Davacılar köy muhtarı olan 
davalı A.Ö.’nün etkisi ile diğer davalı U.C.nin jandarma görevlisi olduğuna 
inandıklarını, bu yüzden onun da geri verilmeyen tabanca bedelleri ile sorumlu 
tutulmasını istemişlerdir. Davalı A.Ö.’nün köy muhtarı olması nedeniyle ilk anda 
görüşmüş olması dışında diğer davalı ile birlikte hareket ettiği hususunda  bir iddia 
ve kanıt yoktur. Bu nedenle, diğer davalının bağımsız eyleminden kaynaklanan 
zarar ile sorumluluğunu gerektiren bir neden bulunmadığından davalı A.Ö 
hakkındaki istemin tümden reddine karar verilmelidir. Yerel mahkemece açıklanan 
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bu yön üzerinde durulmadan, yerinde olmayan gerekçeyle, diğer davalı ile birlikte 
sorumluluğuna karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden 
kararın bozulması gerekmiştir..”

Gerekçesiyle dosya yerine geri çevrilmekte, yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece davalı A.Ö yönünden önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı A.Ö vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, haksız fiil nedeniyle maddi tazminat istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davalılardan A.Ö.’nün davacıların oturduğu kasabanın muhtarı 
olduğunu, diğer davalı U.C.’nin kasabaya gelerek kendisini teğmen C.A olarak 
tanıttığını, bir olay nedeni ile ruhsatlı silahları balistik incelemeye tabi tutacağını 
belirterek davacılara ait tabancaları alıp iade etmediklerini, davalılardan U.C. 
‘nin unvan gaspı ve dolandırıcılık yolu ile diğer davalı A.Ö.’nün de gerçek dışı 
beyanda bulunup, tanımadığı halde asker olduğunu iddia eden kişileri tanıdığını 
ve arkadaş olduklarını söyleyerek davacıları yanıltarak zarara uğramalarına 
sebebiyet verdiğini, ayrıca davalı A.’nın görevi nedeni ile de olaydan kusursuz 
sorumlu olduğunu ileri sürerek silah bedellerinin davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı A.Ö. vekili, müvekkilinin, diğer davalı U.C. isimli şahsı tanımadığını, 
kendisini teğmen olarak tanıtıp, resmi kimlik gösteren bir şahsın “balistik 
inceleme” yapacağını söyleyerek, silahları tutanakla almasında, davalı 
müvekkiline yüklenecek kusur bulunmadığını, zira tüm köylü gibi davalının da 
kandırıldığını ve mağdur olduğunu, davalı ile diğer davalı arasında bir birlikteliğin 
ya da yardım etmenin söz konusu olmadığını savunarak davanın reddine karar 
verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davalılardan U.C.’nin unvan gaspı ve dolandırıcılık yoluyla 
diğer davalı A.Ö.’yü de aracı kılarak davacıları kandırdığı, davalı A.Ö.’nün ise 
kasıtlı bir hareketi olmamasına rağmen olayın başından itibaren üzerine düşen 
dikkat ve özeni göstermemek ve davacıların ikna olmasında aracı olmak suretiyle 
zararın oluşumuna sebebiyet verdiği gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, 
kabul edilen miktarın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar 
verilmiştir.

Özel Dairece; karar yukarıda açıklanan nedenlerle bozulmuş; yerel 
mahkemece, ilk kararda direnilmiş; karar davalı A.Ö vekili tarafından temyiz 
edilmiştir.

Davalı U.C. hakkındaki karar Özel Daire tarafından bozma nedin 
yapılmadığından kesinleşmiştir.

Açıklanan maddi olgu, bozma ve direnme kararlarının kapsamları itibariyle 
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; somut olayda davacıların oluşan 
zararından, davalı A.Ö.’nün sorumluluğunun bulunup bulunmadığı noktasında 
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toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümüne geçilmeden önce, hukukumuzda yer alan 
sorumluluk kaynaklarının ve buna bağlı olarak da taraflar arasındaki hukuki 
bağın niteliğinin irdelenmesinde yarar vardır.

818 sayılı Borçlar Kanunu (BK)’nda, “Borçların Teşekkülü” başlığı altında, 
sözleşmeden doğan borçlar (md.1-40) ile haksız fiilden doğan borçlar (md.41-60) 
düzenlenmiş; yine aynı başlık altında, borçların üçüncü genel kaynağı olarak, 
haksız (sebepsiz) iktisaba (md.61-66) yer verilmiştir.

Bunların dışında, ne hukuki bir işlemde açıklanan bir iradeye, ne de hukuka 
aykırı bir eyleme dayanmayan; kanundan doğan borçlar bulunmaktadır.

Özetle, hukukumuzda borçların kaynağı; sözleşme, haksız fiil, sebepsiz 
iktisap ya da bir kanun hükmü olarak kabul edilmiştir.

Mevcut bir hukuki münasebetin taraflarından birinin, bu münasebetin 
kendisine yüklediği mükellefiyetlere aykırı hareket etmesi, bunları yerine 
getirmemesi, hususiyle akde muhalefet olarak nitelendirilir. Bu hal, bilhassa bir 
hukuki muameleden, bir akitten doğan borçların yerine getirilmemesi şeklinde 
kendini gösterir. Akdi bir borcunu yerine getirmeyen kimsenin tazminatla mükellef 
olmasına “akdi mes’uliyet” denilir. Akdi mes’uliyet BK. Md. 96 vd. da “borçların 
ödenmemesinin neticeleri” başlığı altında hükme bağlanmıştır Sözleşme, tek 
taraflı hukuki işlemden farklı olarak, en az iki irade beyanını içerir, bu irade 
beyanlarının birbirine uygun ve karşılıklı olması gerekir.

Borçlar Kanunu’nda sorumluluğun diğer bir genel kaynağı olarak öngörülen 
sebepsiz zenginleşmeden söz edilebilmesi için; bir taraf zenginleşirken diğerinin 
fakirleşmesi, zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun nedensellik bağının 
bulunması ve zenginleşmenin hukuken geçerli bir nedene dayalı olmaması 
gerekir.

Kanundan doğan borçlarda da, borç kaynağını kanundan almakta ve 
sorumluluk buna göre belirlenmektedir.

Borçlar Kanunu’nda sorumluluk nedenleri arasında düzenlenen haksız fiil 
ise hukuka aykırı bir eylemle başkasına zarar verilmesidir.

Haksız fiilin varlığı, eş söyleyişle aralarında önceden bir münasebet 
bulunmaksızın veya önceden mevcut münasebet ihlal edilmeksizin birisinin 
hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar vermesi, halinde de tazminat borcu ortaya 
çıkabilir. Bu takdirde akde muhalefet (sözleşmeye aykırılık) değil, haksız fiilin 
varlığı; akdi mes’uliyet (sözleşmeye dayalı sorumluluk) değil, akit dışı mes’uliyet 
(sözleşme dışı sorumluluk) söz konusu olur.

Hukuka aykırı fiiller, hukuk nizamının tasvip etmediği fiillerdir. Bu gibi 
fiilleri ika edenlere hukuk nizamı fiilden husule gelen zararı tazmin mükellefiyeti 
yükler, yani bunların failleri fiillerinden mes’ul olurlar.

Şu halde hukuk nizamının hukuka aykırı fiillere izafe ettiği hukuki netice, 
fiilden husule gelen zararı tazmin borcunun doğmasıdır. Fail bu neticeyi önceden 
düşünmez ve düşünse bile bunun husule gelmesini arzu etmez. Failin iradesi 
tazminat ödeme hukuki neticesine değil, hukuka aykırı bir neticeye (kast halinde) 
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veya maddi bir neticeye (ihmal halinde) yönelmiş bulunmaktadır; fakat hukuk 
nizamı tazminat borcunun doğması neticesini, fail arzu etmese ve hatta önceden 
düşünmese veya göze almasa dahi, onun fiiline terettüp ettirir. Bu bakımdan 
hukuka aykırı fiiller, hukuki muamelelerden ayrılırlar.

Borçlar Kanunumuza göre haksız fiil sorumluluğu, kural olarak failin (zarar 
verenin) kusurlu olmasına bağlıdır. Bu husustaki kural, 818 sayılı Borçlar 
Kanunu (BK)’nun 41. Maddesinde “Mesuliyet Şartı” başlığı altında, “Gerek kasten 
gerek ihmal ve teseyyüp yahut tedbirsizlik ile haksız bir surette diğer kimseye bir 
zarar ika eden şahıs, o zararın tazminine mecburdur. Ahlaka mugayir bir fiil ile 
başka bir kimsenin zarara uğramasına bilerek sebebiyet veren şahıs, kezalik o 
zararı tazmine mecburdur.” Şeklinde ifade edilmiştir.

Görüldüğü üzere, haksız eylem nedeniyle sorumluluk hallerinden birisi 
ahlaka aykırı bir fiil ile bilerek başka bir kimsenin zarara uğramasına neden 
olmaktadır.

Borçlar Kanunu’nun 41. Maddesine göre, hukuka aykırı kusurlu bir fiille 
başkasına zarar verin kimse bu zararı tazmine mecburdur. Böylece haksız fiilden 
sorumluluk, tazminat borcunun kaynağını oluşturmaktadır.

Haksız fiil sorumluluğunda genel davranış kurallarına aykırılık söz konusu 
olmaktadır.

Özel bir sorumluluk hükmüyle düzenlenmemiş bütün hallerde bir kimse 
için haksız fiil sorumluluğunun söz konusu olması, BK.m.41’deki şartların 
gerçekleşmesine bağlıdır.

Öteki deyişle, ayrık bir düzenleme bulunmadığı kusur sorumluluğu hallerinde 
BK.m.41 ve devamında yer alan esaslar uygulanır.

Borçlar Kanunumuzda, genel kural olarak kusura dayanan haksız fiil 
sorumluluğu 41. Maddede düzenlenmişse de gerek Borçlar Kanunu’nda gerek 
Medeni Kanun’da gerekse bazı özel kanunlarda kusur aranmayan sorumluluk 
(kusursuz sorumluluk, objektif sorumluluk) halleri de yer almaktadır.

Öte yandan, müsteselsilen sorumluluğun bulunduğu durumda da davacı, 
alacağını sorumluların tamamından isteyebileceği gibi bunlardan biri veya 
birkaçından da isteyebilir. (Yargıtay Hukuk genel Kurulunun 24.03.2010 gün ve 
2010/4-129-173 sayılı Kararı).

Yine, müteselsil sorumluluğa ilişkin düzenlemeler ile haksız eylemi birlikte 
gerçekleştirenler irbirinden ayırt edilmeksizin, zarar görene karşı müteselsilen 
sorumlu olurlar.

Nitekim, Aynı Kanun’un “Müteselsil Mesuliyet”e ilişkin hükümlerinden 
“Haksız fiil halinde” başlıklı 50. Maddesinde:

“Birinden ziyade kimseler birlikte bir zarar ika ettikleri takdirde müşevvik 
ile asıl fail ve fer’an methali olanlar, tefrik edilmeksizin müteselsilen mesul 
olurlar. Hakim, bunların birbiri aleyhinde rücu hakları olup olmadığını takdir ve 
icabında bu rücuun şümulünün derecesini tayin eyler.

Yataklık eden kimse, vaki olan kardan hisse almadıkça yahut iştirakiyle bir 
zarara sebebiyet vermedikçe mesul olmaz.”
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Şeklinde düzenleme bulunmaktadır.

Kusur sorumluluğunda; bir kimseyi bir fiilden doğan zararı tazminle yükümlü 
kılabilmek için o kimsenin kınamayı gerektiren bir davranışta ulunmuş olması, 
yani “kusurlu olması” aranmalıdır. Aksi halde bir adaletsizliğe yol açılmış olur. 
Hiçbir kusuru bulunmayan bir kimseyi bir zararı tazminle yükümlü kılmak, 
ceza hukukunda bir masumu cezaya çarptırmaktan farksızdır.

Borçlar Kanunu’nun 41. Maddesindeki esasa göre, kusura dayanan haksız 
fiil sorumluluğunun unsurları şunlardır: Bir zarar ika edilmesi. (a-Fiil, yani 
zarar verici fiil, b-Zarar, c-Fiille zarar arasında illiyet rabıtası); hukuka aykırılık, 
yani fiilin hukuka aykırı olması; kusur( gerek kasten gerek ihmal ve teseyyüp 
yahut tedbirsizlik ile)

Netice itibariyle, haksız fiilin: fiil, hukuka aykırılık, kusur, zarar ve illiyet 
rabıtasından ibaret olmak üzere beş unsuru bulunduğu söylenebilir.

Bu unsurların tümünün bir arada bulunmadığı, bir veya birkaç unsurun 
eksik olduğu durumlarda, haksız fiilin varlığından söz edilemez.

Hukuka aykırı bir fiil işleyen kimse ancak bu fiilinin sebep olduğu zararı 
tazminle yükümlüdür. Bir kimseden fiilinin sebep olmadığı bir zararın tazmininin 
istenememesi mantık icabıdır. Şu halde zarar ile fiil arasında mantıki illiyet 
bulunmayan bir zararın tazmini istenemez.

Fakat fiille mantıki illiyet bağı bulunan bütün zararlardan failin sorumlu 
tutmak da adil olmayabilir.

Hayat tecrübelerine göre, bir fiilin, olayların normal akışında meydana 
getirebileceği zararlarla olan mantıki illeyet bağına uygun illiyet bağı denilmektedir. 
Mantıki illiyet zinciri içinde bir sebebin zararı meydana getirmeye uygun bir 
sebep olup olmadığı araştırılacaktır.

Bir zararla fiil arasında uygun illiyet bağı bulunduğunu kabul edebilmek 
için hayat tecrübelerine göre olayların normal akışında fiilin bu zararı meydana 
getirebileceği sonucuna varılmak gerekecektir. Önemli olan failin sonucu 
öngörülebilmesi değil, abjektif olarak fiilin o zararı meydana getirebileceğinin 
olayların normal akışına göre kabul edilmesidir.

Olayların normal akışına göre, zararın meydana gelme ihtimali incelenirken, 
hakim, hayat tecrübesi olan tarafsız bir kişi olarak hareket edecektir.

Kusura dayanan sorumluluğun önemli bir şartı da fiilin işlenmesinde failin 
kusurlu olmasıdır. Kusura dayanmayan haksız fiil sorumluluğunda bu şart 
aranmazsa da bu hallerde dahi failin kusuru bulunması failin sorumluluktan 
kurtulması imkanlarını engeller, mücbir sebebin, üçüncü şahsın veya mağdurun 
kusurunun sorumluluğa etkisini kaldırır ve birden çok sorumlu varsa, 
bunların birbirine rücu etmesinde dikkate alınır. Bu hale “Munzam Kusur”  
denilmektedir.

Hukuka aykırılık, fiilin bir hukuk kuralına aykırı olduğunu, kusur ise, bu 
hukuk kuralına aykırı fiile ilişkin iradesi sebebiyle failin davranışının kınanan 
bir davranış olmasını ifade eder.

Haksız fiillerde hukuka aykırılık önceden mevcut bir hukuki münasebetin 
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yüklediği borçları yerine getirmemek şeklinde değil, abjektif hukuk kaidelerinin 
her fert için riayet edilmesini mecburi kıldığı umumi vazifelere aykırı hareket 
tarzında bulunma şeklinde tezahür eder.

Mevcut bir borç ihlal edilmeksizin bir zarar husule geldiği takdirde, bu 
zararın mutazarrırdan başkasına yükletilip yükletilmeyeceğini tayin hususunda 
başlıca iki prensip ortaya atılmıştır.

Bunlardan ilki, kusur prensibidir. Bu prensibe göre, bir kimse ancak 
hukuka aykırı ve kusurlu fiilleriyle, yani manevi bakımdan kendisinin muaheze 
edilmesini mucip fiilleriyle sebebiyet verdiği zararı tazminle mükellef tutulmalıdır. 
Bir şahıs bir zarara uğrarsa, bu zarara, başkası hukuka aykırı ve kusurlu bir 
fiiliyle sebebiyet vermiş olmadıkça, kendisi katlanmalıdır; fail kusurluysa zarar 
ona yüklenmeli, yani fail zararı tazminle mükellef tutulmalıdır.

İkincisi ise, sebebiyet prensibidir. Bu prensip gereğince, bir kimsenin kusuru 
aranmaksızın sadece kendi fiilinin veya alakalı olduğu bazı vakıaların zarara 
sebebiyet vermiş olması, onun mesuliyeti için kafi sayılmalı ve o, zararı tazmine 
mecbur olmalıdır.

Hukukumuzda ve modern hukuk sistemlerinde bu prensiplerden hiç biri 
yalnız başına tatbik edilmemektedir. Kusur prensibi esas olarak kabul edilmekle 
beraber, muayyen bazı hallerde sebebiyet prensibine dayanan mes’uliyet de yer 
verilmektedir.

Kusur bir hareket tarzının hukuk nizamının muahezesini ihtiva eden bir 
tavsifidir. Ancak hukuk dilinde kısaltılmış olarak, takbih edilen hareket tarzının 
kendisi kusur olarak ifade edilir. “Kusurlu hareket tarzıyla zarara sebebiyet 
veren” yerine “kusuruyla zarara sebebiyet veren” denilir.

Hukuk nizamının bir hareket tarzını takbih ve muaheze etmesi, o hareket 
tarzının muayyen şartlar altında fertlerden beklenen ortalama hareket tarzına 
uygun olmamasından gelir; bu ortalama hareket tarzından inhiraf kusur olarak 
ifade edilir.

Kast, kusurun en ağır derecesidir. Kast, failin hukuka aykırı sonucu tasavvur 
ettiğini (bu sonucun bilincinde olduğunu) ve bu sonucu istediğini ifade eder.

İhmal, hukuka aykırı sonucu arzu etmemesine rağmen, bu sonucun 
meydana gelmemesi için iradesini yeter derecede kullanmamak, hal ve şartların 
gerektirdiği dikkat ve özeni göstermemektedir.

Borçlar Kanunu’nun 41. Maddesi ihmal deyiminin yanında “teseyyüp 
ve tedbirsizlik” deyimlerine de yer verilmiştir. Teseyyüp, özen göstermeme, 
kayıtsız kalma tarzındaki ihmali, tedbirsizlik ise bir tedbiri almakla ihmali ifade 
etmektedir. Hepsi ihmal (culpa) kavramı içinde yer alır.

İhmal ise, hukuka aykırı neticenin önceden derpiş edilip edilmemesine göre 
iki şekle ayrılır:

İlki; hukuka aykırı neticenin husule gelmesi imkanı önceden görülebilmesi, 
yani bu baptaki tasavvura sahip bulunduğu halde, neticenin tahakkuk 
etmeyeceğinin ümit edilmesi, hatta bu neticenin husule gelmemesi için kafi 
olmamakla beraber bazı tedbirler alınmış olması halidir.
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İkincisi ise; çok defa hukuka aykırı netice önceden görülmemek, tasavvur 
edilmemekle beraber, gerekli dikkatin sarfı halinde görülebilecek olması halidir.

İhmal, hukuka aykırı neticeyi önlemek için ahval ve şeraitin gerektirdiği 
ihtimamı göstermemek olduğuna göre, hakim, önüne gelen her vakıada failin 
irade ve zeka kudretinin, kabiliyetlerinin, fizik vasıflarının, bilgisinin nazara 
alınması ve o şahsın hukuka aykırı neticeyi önceden görüp göremeyeceğinin 
ve önleyip önleyemeyeceğinin tespiti icap eder. O şahıs, şahsi vasıfları itibariyle 
hukuka aykırı neticeyi görüp önleyemeyecek vaziyette idiyse ihtimali yoktur 
denilir. (Prof. Dr. Haluk Tandoğan, Türk Mes’liyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010, s.3-

54)

Hemen işaret edelim ki, ahlaka aykırı fiilden sorumluk için kast aranırsa 
da (BK.m.41/f.2), hukuka aykırı fiilden faili sorumlu tutmak için kusurun 
çeşitlerinin önemi yoktur. En hafif bir kusur dahi sorumluluk için yeterlidir. 
Kusurun çeşitleri tazminat miktarının tayininde önem taşır.

Tazminat alacağı zararın meydana gelmesi ile doğarsa da, tazminatın arzı ve 
miktarı ya tarafların anlaşması ile ya da hakimin kararı ile belirli hale gelir. Bu 
belirlemeden sonra ise artık bir tazminat talebi değil, anlaşmaya veya mahkeme 
ilamına dayanan bir alacak hakkı söz konusu olur.

Tazminat davası konusu, haksız fiilden sorumlu olan şahsın veya şahısların, 
mağdurun uğradığı zararı tazmine mahkum edilmesidir. Tazminat davası bir 
eda davasıdır.

Tazminat davası ile genellikle zararın nakden (para ile) giderilmesi talep 
edilir. Fakat zararın başka tarzda giderilmesi mümkün ise, bu tarzda tazminata 
karar verilmesi de talep edilebilir. (Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman, Doç, Dr. M. Turgut Öz, 

Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, İstanbul 1995, s.46-513)

Tüm bu açıklamalar ve ortaya konulan yasal düzenlemeler ışığında somut 
olay irdelendiğinde:

Eldeki  davanın,  hukuksal  niteliği  itibariyle,  açıklanan  bu  sorumluluk 
kaynaklarından haksız eyleme dayalı olduğu, uyuşmazlığın kusur sorumluluğu 
ilkeleri çerçevesinde çözümlenmesi gerektiği belirgindir.

Davaya konu edilen tazminat olayının olduğu tarihte, davalı A.Ö’nün, 
davacıların ikamet ettikleri Irlıganlı kasabasında muhtarlık görevi yaptığı, diğer 
davalı U.C’nin dava dışı kalan ve kimliği tespit edilemeyen bir kişi ile birlikte 
kasabaya gelerek önce davalı muhtarı bulduğu, kendisini yeni göreve atanmış 
teğmen olarak tanıtıp, sahte kimlik gösterdiği, bir olay nedeniyle kasabadaki 
ruhsatlı tabancalarda balistik inceleme yapılacağını belirterek davalı muhtardan 
yardım istediği, bu sırada davalı U.’nun yanında bulunan kişinin kendisini 
er,U.’nun ise komutan olduğu inancı veren hareketlerden bulunduğu, davalı 
U.’nun ara sıra cep telefonu ile konuşuyormuş gibi yaparak “Tamam komutanım 
olayı çözüyoruz, muhtar bize yardımcı oluyor” şeklinde ifadelerde bulunarak, 
davalı muhtarı kendinin teğmen olduğuna inandırdığı, davalı U.C.’nin bu olay 
nedeniyle “dolandırıcılık ve unvan gaspı” suçlarından ceza davasında mahkum 
olduğu, davalı A.Ö.’nün davalı U.C. ile önceden bir tanışıklığının bulunmadığı 
gibi birlikte hareket etmediği, ayrıca olayın anlaşılmasından sonra asıl fail 
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U…’nun yakalanması ve ceza alması için davalı A…’nin üzerine düşeni yaptığı 
hususlarında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Mahkeme direnmek kararını, davacı tanıklarından H… B…’ün “…olay günü 
davacıların silahları davalı U…C…’a teslim etmek istemediklerini ancak davalı 
muhtarın diğer davalıyı tanıdığını, kendisinin teğmen olduğunu söylemesi 
üzerine silahları davalı U…C…’a teslim ettiklerini…” ifadelerine dayandırılmış ve 
muhtarın – diğer davalıyı tanıdığını – söyleyerek zararın oluşumuna sebebiyet 
verdiği sonucuna varmıştır. Ancak davalı olayın bu oluş şekline karşı çıkmış, 
yargılamanın hiçbir aşamasında diğer davalıyı tanıdığını kabul etmemiştir. 
Tanık H…B…’ün de aynı kasabanın önceki muhtarı olduğu, taraflar arasında 
muhtarlıktan dolayı bir çekişme olabileceği hususunun ülkemizin bilinen 
gerçeklerinden olduğu, dosyada bu tanığın beyanını doğrulayan başka somut 
bir delil bulunmadığı gibi diğer tanık beyanlarının da bu tanığın açıklamalarını 
doğrulamadığı dosyadaki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılmaktadır.

Bu açıklamalardan, davalı muhtarın, diğer davalı U…’yu teğmen zannederek, 
kamu görevlisine yardımcı olma kastı ile daha önceden tanımadığı bu şahsa 
yardımcı olduğu, bunu muhtarlık görevinin gereği kabul ederek yerine getirdiği, 
davacılara zarar erme kast veya  ihmalinin bulunmadığı, olay nedeniyle kendisine 
herhangi bir kusur yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır.

Olayın açıklanan bu gerçekleşme şekli karşısında; davacıların oluşan 
zararından dolayı davalı muhtarın herhangi bir kusurunun bulunmadığı ve bu 
olgu haksız fiile ilişkin yukarıdaki açıklamalar ışığında değerlendirildiğinde de 
haksız fiil sonucu tazminata hükmedebilmesi için olmazsa olmaz şartlardan 
birisi olan “kusur” şartının olayda gerçekleşmediği belirgindir.

Hal böyle olunca, mahkemece davalı A..Ö..’in davacıların oluşan zararından 
dolayı kusuru bulunmadığının kabulü ile bu davalı yönünden davanın reddine 
karar verilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler, maddi olguya ilişkin açıklamalar ve 
aynı hususlara işaret eden ve Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire 
kararı dikkate alınmadan, davanın kabulüne ilişkin önceki kararda direnilmesi 
usul ve yasaya aykırı olup; kararın açıklanan nedenlerle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Davalı A…Ö.. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme 
kararının yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 
HUMK’un 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.05.2010 gününde oy 
çokluğu ile karar verildi.
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MERA NİTELİĞİ OLAN TAŞINMAZ
•

ZİLYETLİKLE MÜLKİYET KAZANIMI

ÖZET: Davacı, 102 ada 300 parselin, 3402 s. Kadastro 
Kanunu’nun 14. Maddesi hükmünde öngörülen koşulların 
oluşması sebebiyle adına tescilini istemiş; mahkemece 
de bu doğrultuda hüküm kurulmuşsa da; 300 parsel sayılı 
taşınmazın dava ve temyize konu bölümünün sınırlarını, 
aynı taşınmazın dava ve temyize konu olmayan bölümlerinin 
oluşturduğu, taşınmazın 3402 s. Kadastro Kanunu’nun 16/B 
maddesi hükmü uyarınca (mer’a niteliği ile sınırlandırılmak 
suretiyle tespit edildiği) anlaşılmıştır.
Öğreti ve uygulamada kararlılık kazanan görüşlere göre, bu 
nitelikteki taşınmazlar üzerinde sürdürülen zilyetlik, süresi ne 
olursa olsun hukuksal bir sonuç doğurmadığından davanın 
reddine karar verilmesi gerekir.
Y.HGK E: 2010/7-237 K: 2010/252 T: 05.05.2010

(“…Mahkemece dava ve temyize konu 102 ada 300 parsel sayılı taşınmazın 
01.09.2008 tarihli fen bilirkişisi raporunda (A) harfi ile gösterilen bölümünün kamu 
malı niteliğinde mera olmadığı, tespit gününde adına tescile karar verilen zilyet 
davacı taraf yararına 3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. Maddesi hükmünde 
öngörülen koşulların gerçekleştiği gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuş ise de 
yerel mahkemenin vardığı sonuç dosya içeriğine uygun düşmemektedir.

Gerçekten kadastro tespitine bir kayıt ve belge esas alınmamış, yargılama 
sırasında taraflar bir kayıt ve belgeye de dayanmamışlardır. 102 ada 300 parsel 
sayılı taşınmazın dava ve temyize konu bölümünün sınırlarını aynı taşınmazın 
dava ve temyize konu olmayan bölümlerinin oluşturduğu, taşınmazın, 3402 
Sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesi hükmü uyarınca mera niteliği ile 
sınırlandırılmak suretiyle tespit edildiği belirlenmiştir. Çekişmeli taşınmaz ile 
sınırlarını oluşturan dava ve temyize konu olmayan bölüm arasında ayırıcı unsur 
olarak doğal yada yapay bir sınır yeri bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu nitelikteki 
taşınmazlar üzerindeki dere, tepe, hendek, çukur gibi doğal ve yapay sınır 
yerlerinin bulunması da mümkündür.

Hal böyle olunca dava ve temyize konu taşınmazın sınırlarını oluşturan ve 
3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun 16/B maddesi hükmü uyarınca mera niteliği ile 
sınırlandırılmak suretiyle tespit edilen, dava ve temyize konu olmayan taşınmaza 
el atılarak kazanıldığının kabulü gerekir.

Öğretide ve uygulamada kararlılık kazanan görüşlere göre bu nitelikteki 
taşınmazlar üzerinde sürdürülen zilyetlik süresi ne olursa olsun hukukça değer 
taşımadığı gibi bir taşınmaz üzerinde ot biçmek suretiyle sürdürülen zilyetliğin de 
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süresi ne olursa olsun hukuksal bir değeri yoktur.

Öte yandan kural olarak objektif nitelikteki eylemli duruma aykırı düşen 
sübjektif nitelikteki yerel bilirkişi ve tanık sözlerine de değer verilmesi olanaksızdır. 
Hal böyle olunca hükme dayanarak yapılan uzman ziraatçi bilirkişinin dava ve 
temyize konu taşınmaz bölümünün mera olmadığı yolundaki raporunun da yasal 
bir dayanağı bulunmadığının kabulü gerekir.

Mahkemece bu olgular dikkate alınarak davanın tümden reddine, dava ve 
temyize konu taşınmazın (A) harfi ile gösterilen bölümünün de 3402 Sayılı Kadastro 
Kanunu’nun 16/B maddesi hükmü uyarınca mera niteliği ile sınırlandırılmasına 
karar verilmesi gerekirken, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde 
hüküm kurulması isabetsizdir…”)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü: 

Dava, kadastro tespitine itiraz ile tespitin iptali ve tescil istemine ilişkindir.
Mahkemece dava konusu taşınmazın davacının kullanımında olduğu kabul 

edilen kısmı yönünden davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Yüksek Özel 
Dairece yukarıdaki gerekçeyle bozulmuş, verilen direnme kararını davalılardan 
Hazine temyiz etmiştir.

1-Davacının dava konusu taşınmazın murislerine ait olduğu beyanı karşısında 
intikal ve zilyetliğe dayalı olarak kendi adına tescilini talep edebilmesinin 
mümkün olup olmadığı hususu, Hukuk Genel Kurulu’ndaki görüşme sırasında 
ön sorun olarak incelenip, değerlendirilmiştir.

Dosya içerisinde mevcut belge ve deliller ile ağırlıklı olarak bilirkişi ve 
tanık sözleri uyarınca dava konusu taşınmazın murislerine ait iken onların 
ölümü ile mirasçılar arasında yapılan rızai taksim sonucunda davacıya isabet 
ederek zilyetliğin davacıya devir ve teslim edildiğinin anlaşılmasına ve davanın 
Kadastro Mahkemesinde görülüyor olmasına göre davacının kendi adına tescil 
talep edebileceğine; sonuçta 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun uygulanması 
yönünden ön sorun bulunmadığına oy birliği ile karar verilmiş ve işin esasının 
incelenmesine geçilmiştir.

2- İşin esasının incelenmesinde;
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 

bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca 
da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalılardan Hazinenin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme 
kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 
HUMK’un 429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, 05.05.2010 gününde oy 
birliği ile karar verildi.
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KONTÖRLÜ SU ABONELİĞİ • FARK FATURASI

ÖZET: Su aboneliğine kontörlü sayaç sistemine geçildikten 
sonra, kontör bedelini peşin ödeyip suyu kullanma durumuna 
geçen aboneye eski tarifeden doğan fark faturası çıkarılmasının 
yasal dayanağı bulunmamaktadır.
Y.HGK  E: 2010/19-223 K: 2010/265 T: 12.05.2010

(…Davacı vekili, davalı kurumun abonesi olan müvekkilinin kontör sistemi 
ile satın alıp parasını önceden ödediği suyu kullandığını, 2003 yılı Ekim ayı 
içerisinde kartlı sayaç kullanan abonelere daha önce hesaplamalarda yanlışlık 
yapıldığı iddiası ile fark faturası adı altında tahakkuk yapıldığını, yapılan itirazın 
sonuçsuz kaldığını, kurumun kendi hatasından kaynaklanan maliyetin abonelere 
yükletilmesinin hukuka ve hakkaniyete aykırı olduğunu iddia ederek borçlu 
olmadıklarının tespiti ile haksız ödenen 4.118.000.000 TL’nin istirdadına karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, davacı aboneden istenen fark bedelinin usul ve 
yasaya uygun olduğunu, davacıdan kullanmadığı suyun bedelinin istenmediğini 
savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre 
davacının su sayacındaki kontör bilgileri ile davalı kurumun bilgisayar sistemindeki 
bilgilerin uyumsuzluk gösterdiği ve yazılım hatası nedeni ile su tüketiminin 
arttığı 2. Kademe üzerinden kontör atması gerektiği yerde hep 1. Kademeye göre 
ücretlendirme yapıldığı, bu nedenle tarifeye göre olması gereken ücret ile kontör 
aracılığı ile ödenen su bedelinin uyumsuz olduğu, davacının kullandığı su kadar 
bedel ödemediği, bu durum davacının kusurundan kaynaklanmasa da davacının 
tükettiği su bedelinden sorumlu olacağı gerekçesi ile sabit olmayan davanın 
reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davalının su abonesidir. Abonelik ilişkisinde önceleri kullanılan 
su bedeli fatura edilip aboneye tebliğ edildikten sonra tahsil edilmekteyken 
sonradan kontörlü sayaç sistemine geçilmiş ve abone kontör bedelini peşinen 
ödeyip kartına yükledikten sonra suyu kullanma durumuna geçmiştir. Davalı 
idarenin bu şekildeki sistem değişikliğine rağmen eski tarifeyi uygulaması doğru 
olmadığı gibi esasen davacı bedelini peşin ödemek suretiyle kontör yüklü kartını 
alıp kullandığına ve böylece taraflar edimlerini karşılıklı olarak ifa ettiklerine göre 
Dairemizin 13.02.2007 tarih 2006/7364 Esas, 2007/1228 Karar sayılı kararında 
da benimsendiği gibi davalının sonradan fark faturası düzenlemesinin yasal 
dayanağı bulunmamaktadır.

Mahkemece bu yönler gözetilmeden delillerin takdir ve değerlendirilmesinde 
yanılgıya düşülerek yazılı bir şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir…)

Gerekçesiyle oy çokluğu ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden 
yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
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HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:  

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca 
da benimsenen Özel Daire bozma kakarına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.  Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ:  Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 429. Maddesi 
gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 
12.05.2010 gününde, ikinci görüşmede oy çokluğu ile karar verildi.

SPOR KULÜBÜ’NÜN RENKLERİYLE PİYASA’YA SÜRÜLEN ÜRÜN
•

HAKSIZ REKABET

ÖZET: Binlerce taraftarı bulunan şöhret kazanmış spor 
kulübünün renkleriyle “taraftar” ibaresi kullanılarak piyasa’ya 
sürülen ürün, spor kulübünün uzun yıllar sonucunda emek 
ve masrafla kazandığı şöhret olgusuna karşı haksız rekabeti 
oluşturur.[1]

Y.HGK E: 2010/11-396 K: 2010/371 T: 07.07.2010

(…Davacı vekili, müvekkili şirketin Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile 
imzalamış bulunduğu sözleşme ile Galatasaray Futbol Takımına ilişkin her türlü 
marka, amblem, ad, unvan, logo, renk, slogan, işaret, imaj gibi tanıtım vasıtalarının 
kullanılması konusunda 30 yıllığına münhasır lisans sahibi olduğunu, davalıların 
üç büyük kulübün renklerini taşıyan 6’lı ve sadece sarı/kırmızı renkleri taşıyan 
2. Li yüz boyası üretip pazarladıklarını, 2. Li yüz boyası ambalajının Galatasaray 
Spor Kulübü’nün çubuklu formasını andırır şekilde dizayn edildiğini üzerine 
“taraftar” ibaresinin yazıldığını, bu şekilde ürünün Galatasaray Kulübü ve onun 
taraftar kitlesi ile ilişkilendirilerek haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek, 
davalıların haksız rekabet yaratan eylemlerinin tespiti ile önlenmesine, müvekkili 
şirketin haksız rekabete konu eylemler nedeniyle mahrum kaldığı kar ve kazanç 
kaybı ile uğradığı fiili zararın tazmini amacıyla fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak 
kaydıyla (50.000) YTL. Maddi ve uğranılan itibar kaybı için (10.000) YTL. Manevi 
tazminatın davalıdan tahsiline, kararın basın yolu ile ilanına karar verilmesini 
istemiştir. Davalılar vekilleri, müvekkillerinin üretip satışa sunduğu hiçbir üründe 

1 Gönderen: Av. Talih UYAR
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TTK’nun 57/5. Maddesinde gösterilen Galatasaray’ın adı, markası, logosu, işareti 
ve benzeri tescil edilmiş yada çağrıştıran şekilde bir ibaresinin olmadığını, renklerin 
ise evrensel değerler olup, sarı-kırmızı renklerin kullanımının Galatasaray’a 
hasredilmiş olmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, renklerin bağımsız 
olarak marka tesciline konu olmalarının Mümkün bulunmadığı ve davalıların 
kullandığı bu renklerin davacı ile doğrudan ilişkilendirilmedikleri gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava, TTK’nın 56 ve 57/5 maddesine dayalı haksız rekabetin önlenmesi ve 

maddi/manevi tazminat istemine ilişkindir.
Mahkemece, iktisadi alanda, renklerin sınai mülkiyete konu edilemeyeceği 

gerekçesiyle dava reddedilmiş olup, bu gerekçe doğru olmakla birlikte davacının 
konumu ve dosyaya sunulu deliller itibariyle davanın özüne uygun bir gerekçe 
olarak kabulü mümkün değildir. TTK’nın 56. Maddesine göre, aldatıcı hareket 
veya iyi niyet kurallarına aykırı her türlü şekilde iktisadi rekabetin kötüye 
kullanılması haksız rekabet olarak tanımlanmıştır. TTK’nun 57. Maddesinde ise 
iyi niyet kurallarına aykırı hareketler örnekseme kabilinde gösterilmiş olup, 5 fıkra 
ile de özellikle başkasının haklı olarak kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi 
tanıtma araçlarıyla iltibas oluşturacak surette aynı nitelikteki tanıtma araçlarını 
veya iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek/bilmeyerek satışa sunmak 
veya şahsi gereksinimden fazlasını elinde bulundurmak eylemlerinin iyi niyet 
kurallarına aykırı hareketlerden olduğu belirtilmiştir.

Davacı yan, Galatasaray Spor Kulübü ile imzaladığı lisans sözleşmesi 
gereğince, kulübün imajını oluşturan bayrak, flama marka, amblem vs.nin 
kullanım hakkını 30 yıl süre ile devralmıştır. Lisans sözleşmesi ile devralınan 
hakların iktisadi olarak değeri, lisans veren kulübün taraftar kitlesinin yoğunluğu 
göz önünde bulundurulduğunda oldukça önemli bir müşteri kitlesine muhatap 
olacak nitelikte ve değerde olup, başkalarının aynı imajdan yararlanarak iktisadi 
faaliyette bulunması, TTK’nın 56. Maddesinde ön görülen iyi niyet kurallarına 
aykırı iktisadi rekabetin her türlü kötüye kullanılması sonucunu doğurur. Somut 
olay gözetildiğinde, sarı-kırmızı kompozisyonundan oluşan renkler Türkiye spor 
sektörünün en büyük üç kulübünden birisi olan Galatasaray Spor kulübü ile 
özdeşleşmiş renklerdendir. Davalının ürettiği yüz boyası emtiası, sarı ve kırmızı 
iki ayrı tüplerde bir paketin içinde ve yine tüplerin konulduğu ambalaj zemini de 
aynı renklerin çubuklu biçimde dizaynı ile boyanmış ve üzerine de spor kulübü 
taraftarlığını çağrıştıracak biçimde “Taraftar” ibaresi de yazılarak piyasaya 
sürülmüştür. Ürünün bu şekilde pazarlanması TTK’nın 57/5. Maddesinde 
öngörülen iyi niyet kurallarına aykırı hareketlerden olup, haksız rekabetin varlığı 
aşikardır.

O halde mahkemece, davacının maddi manevi tazminat taleplerinin 
değerlendirilmesi gerekirken, davanın tümüyle reddedilmiş olması doğru 
görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
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yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava; Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK.) 56 ve 67/5. Maddesine dayalı haksız 
rekabetin önlenmesi ve maddi/manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemenin, davanın reddine dair verdiği karar, davacı vekilinin temyizi 
üzerine, Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçeyle bozulmuş; Yerel mahkemece, 
önceki kararda direnilmiştir.

Direnme hükmünü davacı vekili, temyiz etmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gelen uyuşmazlık; 

Davalıların eylemlerinin TTK’nın 56 ve 57/5. Maddeleri kapsamında haksız 
rekabet oluşturup oluşturmadığı, noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle yukarıda bozma ilamında belirtilen maddi olgu karşısında konunun 
hukuki boyutuna da değinmekle yarar vardır.

TTK’nın Dördüncü Faslında düzenlenen “Haksız rekabet”, 56. Maddesinde 
“Haksız rekabet, aldatıcı hareket veya hüsnüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle 
iktisadi rekabetin her türlü su istimalidir.” Şeklinde tanımlanmıştır.

Bu maddeye göre, iktisadi rekabetin varlığı ya da yokluğunda alınacak ölçü, 
özellikle objektif iyi niyet kurallarına aykırı olup olmadığıdır.

Eğer bir olayda, objektif iyi niyet kurallarına aykırılık varsa, burada hakkın 
kötüye kullanımı söz konusudur. Objektif iyi niyet kurallarını, her olayda geçerli 
kabul edilebilecek bir ölçü bulmak mümkün değildir. Dolayısıyla her somut 
olayda, iyi niyet kurallarına aykırılığın olup olmadığının kendi şartları içerisinde 
değerlendirilmesi gerekir.

Kanun koyucunun buradaki amacı, ekonomik alanda dürüstlük ilkesini 
hakim kılarak, bunun ihlal edilmemesini sağlamaktır.

Ekonomik ve ticari hayatta herkes, ahlak ve objektif iyi niyet kurallarına 
uygun bir şekilde hareket ederek, ancak kendi emek ve gayreti ölçüsünde bir 
kazançla yetinmelidir. Bir tacirin, kendi emek ve gayretine dayanan kazancı, 
gerek ahlaki gerekse kanuni yönden meşrudur. Fakat, bir kesmenin en ufak 
bir yorgunluğa ve zahmete girmeden bir başkasının yıllar yılı didinip alın teri 
ve göz nuru dökmek suretiyle ancak meydana getirdiği ve tamamen kişisel 
emek ve gayretinin ürünü olan çalışmasına ortak olması hali, hem ahlak 
kurallarına bir aykırılık oluşturur ve hem de haksız rekabeti meydana getirir. Bu 
şekilde ki bir haksız rekabet, “parazit-tufeyli” rekabet olarak nitelendirilir. Bir 
başkasının yıllarca çalışmak suretiyle ancak elde edilebildiği emek ve şöhretine 
el atmak suretiyle – deyim yerindeyse – onun sırtından para kazanmak isteyen 
kimsenin hareketi, kendi emeğine dayanmadığı için, ahlak kurallarına ve kanun 
hükümlerine göre, haksız rekabettir (Doğanay, İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, 3. Baskı, 

Cilt I, Ankara 1990, Sahife 314-318)

Diğer taraftan, TTK’nın 57. Maddesinde ise, yukarıda belirtilen objektif iyi 
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niyet kurallarına aykırı davranışların neler olduğu on bent halinde sayılmış; 
anılan hükmün “Hüsnüniyet kaidelerine aykırı hareketler hususiyle şunlardır:” 
ibaresinden sonra gelen 5. Bendinde ise aynen; “Başkasının emtiası, iş mahsulleri, 
faaliyeti veya ticaret işletmesiyle iltibaslar meydana getirmeye çalışmak veya 
buna müsait bulunan tedbirlere başvurmak, hususiyle başkasının haklı olarak 
kullandığı ad, unvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları ile iltibasa meydan 
verebilecek surette, ad, umvan, marka, işaret gibi tanıtma vasıtaları kullanmak  
veya iltibasa meydan veren malları, durumu bilerek veya bilmeyerek, satışa 
arz etmek veya şahsi ihtiyaçtan başka her ne sebeple olursa olsun elinde 
bulundurmak” şeklinde beliren eylemlerin objektif iyi niyet kurallarına aykırı 
hareketlerden olduğu belirtilmiştir.

Belirtilen bu eylemler sınırlı olmayıp, kanunda sadece başlıca haksız rekabet 
hallerine yer verilmiş olmakla birlikte, kanunun ifade şeklinden başkaca haksız 
rekabet hallerinin de bulunabileceği sonucu ortaya çıkmaktadır.

Uygulamada, haksız rekabetin en çok rastlanan şekli iltibasa meydan 
vermek suretiyle başkalarının emek ve masrafıyla elde ettiği haklı şöhrete ortak 
olmaktır. İltibasın varlığı için, genel olarak normal ve orta seviyedeki bir alıcının 
piyasaya sürülmüş malı alırken aldanıp aldanmayacağının tespiti gerekir.

Diğer taraftan, haksız rekabet için iltibas tehlikesinin bulunması bile yeterli 
kabul edilmektedir.

Bu arada yeri gelmişken, gelişen sosyo-ekonomik hayatın bir sonucu olarak 
ortaya çıkan haksız rekabetin bir türüne de, değinmekte yarar vardır.

Türkiye’deki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi futbol 
kulüplerinin uzunca bir süreye ulaşan geçmişleri nedeniyle, bu süre içerisinde 
kazandıkları başarılarla günümüze kadar gelen bir şöhretleri vardır. Bu spor 
kulüplerinin bu tanınmışlıkları yurt dışına da taşmıştır.

Belirtilen kulüpler, toplum nezdinde ki bu tanınmışlık sayesinde gelirlerini 
arttırmak için, ticaret şirketleriyle lisans anlaşmaları yapmaktadırlar. Bu 
anlaşmayla şirketler, ürettikleri mal ve hizmetlerinde spor kulübünün 
logosunu, işaretini, futbol takımıyla özdeşleşmiş renklerini, coşturma sloganını, 
sembolünü, markasını kullanmak suretiyle, anılan kulüplerin imajından oluşan 
tanınmışlığından yararlanmaktadırlar. Takımlarını destekleyen taraflar kitlesi 
de, bu tür ürünleri tercih ederek satın almaktadır.

Böylece spor kulübü taraftarının yaptığı bu tercih, anlaşma yapan şirket 
ürünlerinin satışını arttırmakta, özellikle yeni bir müşteri çevresine ulaşmasına 
yardımcı olmaktadır. Spor kulübüne mal olmuş yukarıda belirtilen özellikler, 
ürünlerin satışını arttırmada kullanılmakla adeta bu imaj ya da oluşan karakter 
ticarileştirilmektedir. 

Belirtilen bu imaj ya da marka, bir mal veya hizmet ile özdeşleşmeden 
kullanılabileceği gibi, onun markası olmadan da, kullanılabilir. Buradaki 
markanın ayrıca tescil edilmiş bulunması gerekmeyip, tanınmışlığının ispatı 
yeterlidir.

Belirtmek gerekir ki, iktisadi alanda, renklerin tek başına sınai mülkiyete 
konu olamayacağı her türlü duraksamadan uzaktır.
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Renklerin tek başına kullanımını yasaklayan bir kanun hükmü de, yoktur. 
Bu renklerin, tanınmışlık düzeyi yüksek bir spor kulübüne ait olması da, sonucu 
değiştirmez.

Ne var ki,  piyasaya sürülen bir mal veya hizmetin sunumunda, belli bir 
spor kulübüne mal olmuş renkler kullanılmakla birlikte bu spor kulübünü 
anımsatacak, çağrıştıracak veya intiba bırakacak şekilde, “taraftar, futbol, spor 
kulübü, şampiyon” vb. ibarelerin de kullanılarak, oluşan kompozisyonun, o 
spor kulübünün taraftar kitlesi nezdinde iltibasa veya iltibas tehlikesine neden 
olacağı anlaşılıyorsa, artık bu durumda haksız rekabetin oluştuğunu kabul 
emek gerekir. 

Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; davalı 
P…B… A.Ş.’nin ürettiği yüz boyası emtiasının, sarı ve kırmızı iki ayrı tüplerde 
bir paketin içinde ve yine tüplerin konulduğu ambalaj zemini de aynı renklerin 
çubuklu biçimde dizayn ile boyanmış ve üzerine de spor kulübü taraftarlığını 
çağrıştıracak biçimde “Taraftar” ibaresi de yazılarak diğer davalı tarafından 
piyasaya sürüldüğü taraflar arasında çekişmesizdir. Hukuk Genel Kurulu’ndaki 
görüşme sırasında ürünün üzerindeki “taraftar” ibaresinin çıkartılması halinde, 
spor kulübünün kullandığı renklerin tek başına başkaları tarafından kullanımının 
haksız rekabet oluşturmayacağı üzerinde görüş birliğine varılmıştır.

Ne var ki, eldeki davaya konu üründe sadece renkler kullanılmamış; taraftar 
ibaresi de kullanılarak piyasaya sürülmüştür.

Çoğunluk ile azınlık arasındaki uyuşmazlık; taraftar kelimesi ve renklerin 
birlikte kullanılmış olmasının, bu renkleri başka spor kulüplerinin de 
kullanıyor olması karşısında sadece Galatasaray Spor Kulübü’nü çağrıştırıp 
çağrıştırmayacağı, dolayısıyla da haksız rekabetin bulunup bulunmadığı 
noktasındadır.

Çoğunluk; bu haliyle, ürünün kompozisyonu bakımından açıklanan şekilde 
üretilip, piyasaya sürülmesinin Galatasaray Spor Kulübü’nü anımsatarak, adeta 
ürünün bu kulübe ait olduğunu çağrıştırdığı görüşüne varmış; yukarıda da 
ifade edildiği gibi, davalıların, spor kulübünün haklı olarak edindiği şöhretten 
yararlanarak, ürünlerinde bu kulübü çağrıştıran unsurları kullanmaları 
nedeniyle, sonuçta bu imajı ticarileştirdikleri; böylece, uzun yıllar emek ve 
masrafla kazanılmış olan haklı şöhretten – spor kulübüne ait olan imajdan – 
davalıların hiçbir karşılık ödemeksizin yararlanarak iltibas tehlikesine neden 
oldukları kabul edilmiştir. Sonuçta,davalıların eylemleri objektif iyi niyet 
kurallarına aykırılık oluşturmakla haksız rekabetin gerçekleştiğinin kabulü ile, 
Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma ilamına uyulması 
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Direnme kararı 
bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ:  Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
yukarıda ve Özel Daire bozma ilamında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 
429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, 07.07.2010 gününde, oy çokluğu ile 
karar verildi.
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ASGARİ ÜCRETLE ÇALIŞAN EŞ • YOKSULLUK NAFAKASI

ÖZET: Kadının asgari ücretle çalışıyor olması yoksulluk 
nafakası bağlanmasına engel değildir[1]

Y.HGK E: 20102/371 K: 2010/364 T: 07.07.2010

(“…1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere 
ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-karşı 
davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Toplanan delillerden davalı-karşı davacı kadının sigortalı olarak çalıştığı, 
yeterli ve sürekli gelirinin olduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanunu’nun 175. 
Maddesi koşulları oluşmadığı nazara alınmadan kadına yoksulluk nafakası 
takdiri doğru değildir.”)

Gerekçesiyle temyize konu hükmün yukarıda 2. Bentte açıklanan nedenlerle 
bozulmasına, hükmün temyize konu diğer bölümlerinin yukarıda 1. Bentte 
açıklanan nedenlerle onanmasına karar verilmekle yeniden yapılan yargılama 
sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava; karşılıklı boşanma, maddi-manevi tazminat ve yoksulluk nafakası 
isteğine ilişkindir.

Mahkemece, taraflar arasındaki aile birliğinin davacı erkeğin, davalı kadına 
şiddet uygulaması ve hakaret etmesi nedeni ile davacının ağır kusuru sonucunda 
temelinden sarsıldığı, davalı kadına kusur izafe edilmesinin mümkün olmadığı 
gerekçesi ile; davacı kocanın davasının reddi ile davalı kadının karşı davasının 
kabulü ile tarafların boşanmalarına, davacı kadın lehine maddi ve manevi 
tazminat ile yoksulluk nafakasına hükmedilmiştir.

Özel Dairece, yukarıda açıklanan gerekçelerle hüküm bozulmakla, yoksulluk 
nafakası dışındaki hususlar kesinleşmiş; mahkemece, bozmaya konu yoksulluk 
nafakası yönünden önceki kararda direnilmiştir.

Hükmü temyize davacı-karşı davalı getirmektedir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; nafaka 
isteklisi kadının asgari ücretle sigortalı olarak çalışıyor olmasının tek başına 
yoksulluk nafakasının bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu olarak kabul 
edilip edilemeyeceği; buna göre kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilip 
hükmedilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

Hukuk Genel Kurulu’nda yapılan görüşmeler sırasında asgari ücretle 

1 Gönderen:Av. Talih UYAR
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çalışan kadının boşanmakla yoksulluğa düşüp düşmeyeceği konusunda görüş 
ayrılığı ortaya çıkmış ve çoğunlukça aşağıda açıklanacak nedenlerle asgari ücret 
gelirinin olması nafaka takdirine etkili bir husus olarak kabul edilmemiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu (TMK)’nın 175. Maddesinde, boşanma 
yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, 
geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebileceği, 
nafaka yükümlüsünün kusurunun aranmayacağı açıklanmıştır.

Maddede geçen yoksulluğa düşecek tabirinden ne anlaşılması gerektiği 
konusunda yasal bir tanımlama olmaması karşısında bu husus yargısal 
uygulamada kurallara bağlanmıştır. Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
07.10.1988 gün ve 1998/2-656-688; 28.02.2007 gün ve 2007/3-84-95; 16.05.2007 
gün ve 2007/2-275-275; 11.03.2009 gün, 2009/2-73-118 sayılı ilamlarında; 
yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını 
geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde 
geliri olmayanların “yoksul” kabul edilmesi gerektiği benimsenmiştir.

Önemle belirtmelidir ki, asgari ücretle çalışılıyor olması, yoksulluk nafakası 
bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu değildir. Aldığı ücret kendisini yoksulluktan 
kurtarmayacak ve insanca yaşayıp geçinme olanağı sağlayamayacak düzeyde 
olan eş de, diğer koşulları varsa yoksulluk nafakası isteyebilir.

O halde, yerel mahkemenin karşı davacı kadın lehine yoksulluk nafakası 
hükmedilmesi gerektiğine ilişkin direnme kararı yerindedir.

Ne var ki, mahkemece hükmedilen yoksulluk nafakası miktarına yönelik diğer 
temyiz itirazı Özel Dairece incelenmemiştir. Dosyadaki tüm deliller incelenerek bu 
konuda bir karar verilmek üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, yoksulluk nafakası hükmedilmesi 
gerektiğine ilişkin direnme uygun olup, nafaka miktarına yönelik diğer temyiz 
itirazlarının incelenmesi için dosyanın 2. HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 
07.07.2010 tarihinde yapılan ikinci görüşmede oy çokluğu ile karar verildi. 

DAVADAKİ TARAF İFADELERİ • KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI

ÖZET: Hukuki uyuşmazlıktan doğan davada “davacının 
akıl sağlığının incelenmesi istenmesi” şeklindeki ifadelerle 
verilen cevapta kişilik haklarına saldırı oluştuğu kabul 
edilmelidir.[1][2]

Y.HGK E: 2010/3-608 K: 2010/653 T: 15.12.2010

(…Dava, davacı tarafından davalıya karşı açılan alacak davasında davalının 

1 Gönderen Av. Talih UYAR
2 Dergimizin 2011/6. Sayısında yayımlanan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararlarına bakınız.
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mahkemeye sunduğu dilekçede yazılı sözcüklerin kişilik hakkına saldırı 
oluşturması nedeniyle manevi tazminat istemine ilişkindir.

Davacının avukat olduğu, davalının ise hukuk profesörü olduğu, davalının 
mahkemeye sunduğu dava konusu dilekçede; “Davacı, dava ehliyeti konusunda 
şahsımı kuşkuya sevk etmiştir. Davacının psikolojik durum itibarı ile dava ve taraf 
ehliyetine sahip olup olmadığı açıklığa kavuşturulmalıdır” sözcüklerinin de yazılı 
bulunduğu anlaşılmaktadır.

Tarafların çok önceden tanışıyor olmaları, aralarında hukuki uyuşmazlıklar 
bulunması ve dosya içeriği incelenip değerlendirildiğinde; davalının yazdığı 
bu sözcüklerin o davada iddia ve savunma sınırlarını aştığı, davacının akıl 
sağlığının incelenmesinin istenmesinin kişilik hakkına saldırı oluşturduğu sonuç 
ve kanaatine varılmıştır. Bu nedenle takdir olunacak uygun miktarda manevi 
tazminatla davalının sorumluluğuna karar verilmesi gerekirken mahkemece 
davanın reddedilmesi bozma nedenidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsizdir…) Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle 
yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca 
da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
Özel Daire bozma kararından gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 429. 
Maddesi gereğince  BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri 
verilmesine, 15.12.2010 gününde, oy birliği ile karar verildi. 

KİRA TESPİTİ • ENDEKS UYGULAMASI

ÖZET: Bir önceki dönemin kirası hak ve nesafet ilkesine göre 
belirlendiğine göre, o dönemi izleyen dönemin kirası endeks 
uygulanarak belirlenmelidir.
Y.HGK E: 2010/3-645 K: 2010/53 T: 09.02.2011

(“…Davada 01.01.2005 tarihinden itibaren aylık kiranın 2180 YTL. olarak 
tespitine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddi ile aylık kiranın endeks 
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tatbiki suretiyle 1176 YTL olarak tespitine karar verilmiştir.
Taraflar arasındaki ilk kira ilişkisi, 01.08.1998 tarihli kira sözleşmesine 

dayanmakta olup, tespiti istenilen dönem 01.01.2005 tarihinden itibaren başlayan 
döneme ilişkindir. Bu durumda, hak ve nesafet esaslarına göre aylık kiranın tespiti 
cihetine gidilecektir.

18.11.1964 gün ve 2/4 sayılı Y.İ.B.K. ve yerleşik Yargıtay uygulamalarına 
göre “hak ve nesafet” ilkesi uyarınca hakim bu sınırlamayı yaparken, öncelikle 
tarafların tüm delilleri varsa emsal kira sözleşmeleri asıl veya onaylı örnekleri 
dosyaya alınmalı, bilirkişi marifetiyle kiralanan taşınmaz ve taraf emsalleri tek 
tek görülüp incelenmeli, böylece elde edilen veriler somutlaştırılarak, dava konusu 
yer ile ayrı ayrı (konumu, çevresi, niteliği, kullanım şekli, kira başlangıç tarihi, 
kira süreleri vb.) kira parasına etki eden tüm nitelikleri karşılaştırılmalı, emsal 
kira bedellerinin niçin uygun emsal olup olmadığı somut gerekçelerle açıklanmalı, 
dava konusu taşınmazın yeniden kiraya verilmesi halinde getirebileceği kira parası 
belirlenmeli, hakimce bu kira parası dikkate alınmak suretiyle hak ve nesafete; 
özellikle tarafların kira sözleşmesinden bekledikleri amaçlarına uygun makul bir 
kira parasına hükmedilmelidir.

Öyle ise mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek, yapılacak 
yargılama neticesinde, hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, 
yanlış gerekçeler ile eksik kira tayini bozmayı gerektirmiştir.”)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, kira parasının tespiti istemine ilişkindir.
Davacı,  01.01.2005 tarihinde başlayan bir yıllık dönem için aylık kira 

parasının 2.180,00 TL. olarak tespitini talep etmiştir.
Davalılar vekili, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemenin “endeks uygulamasına göre 2005 yılı aylık kira parasının 

1.176,00 TL olarak tespitine” dair verdiği karar yukarıda gösterilen nedenle 
bozulmuş, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; dosya 
kapsamına göre, somut olayda yeni dönem kira parasının endeks uygulanmak 
suretiyle mi, yoksa hak ve nesafet ilkesi gereğince mi tespit edilmesi gerektiği 
noktasındadır.

Hemen belirtilmelidir ki; Anayasa Mahkemesi’nin, 6570 sayılı Yasanın 2. Ve 
3. Maddelerinin iptaline ilişkin 26.03.1963 gün ve 3/67 sayılı kararı ile, amacı 
kiracıyı korumak olan 6570 sayılı Yasanın kira parasındaki “sınırlı artış” ilkesi 
esas itibarıyla benimsenmiştir.

Bu nedenledir ki, kira parasının tespiti yöntemini belirleyen 18.11.1064 gün 
ve 2/4 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında, kira parasının, hak ve 
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nesafete uygun olarak ekonomi esaslarına göre, “sınırlı artışı” öngörülmüştür. 
Uygulamada; şartlar değişmediği ve özel gelişmelerin varlığı ispat edilmedikçe, 
kira sözleşmesinde tarflarca olağan rayice uygun olarak kararlaştırılan kira 
parasının, yasa gereği yenilenen ilk üç yıl (dönem) Türkiye İstatistik Kurumunca 
yayınlanan Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artışın kira parasına yansıyan 
bölümü oranında artırımı esas alınarak bulunacak kira parasının o dönemin 
hak ve nesafet kurallarına uygun ve aşırı olmayan kira parası olduğu ilke olarak 
kabul edilmekte ve ona göre uygulama yapılmaktadır.

Öte yandan, kira sözleşmesinin başlangıç tarihi itibarıyla, yukarıda sözü 
edilen sürelerden öncesine dayanması halinde, kiralananın serbest koşullarda 
getirebileceği kira parası esas alınıp, hakim tarafından hak ve nesafete uygun 
bir kira parası takdir edilmektedir. (Hukuk Genel Kurulu’nun 19.11.2003 gün ve 
2003/3-701 esas, 2003/696 karar sayılı ilamı)

Ne var ki, somut olayda bu ilkenin uygulanması mümkün değildir.

Zira; dosyaya ibraz edilen 16.10.1998 başlangıç tarihli kira sözleşmesi 3 
yıl süreli olup, aylık kira bedelleri 01b08b1998 – 31.12.1999 dönemi için aylık 
200,00 TL , 2000 yılı için aylık 360,00 TL , 2001 yılı için aylık 648,00 TL olarak 
belirlenmiş ve daha sonra da bir önceki dönem için açılan kira tespiti davası 
sonucunda mahkemece, 01.01.2004 tarihinden geçerli olmak üzere aylık kira 
bedeli 1.090,00 TL olarak belirlenmiş ve verilen bu karar temyiz incelenmesinden 
de geçerek kesinleşmiştir.

Hal böyle olunca, eldeki davada mahkemece 01.01.2005 tarihinden başlayan 
yeni dönem için kira parası bir önceki dönem için belirlenen miktara endeks 
uygulanmak suretiyle belirlenmiştir.

Şu durumda, bir önceki döneme ait kira bedeli hak ve nesafet ilkesine 
uygun olarak belirlenip, temyiz incelemesinden de geçerek kesinleştiğinden 
eldeki davaya konu sonraki dönem kira bedelinin endeks uygulanmak suretiyle 
belirlenmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamaktadır.

Bu nedenle direnme kararı onanmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının 
yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin 
alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 09.02.2011 
gününde oy çokluğu ile karar verildi.

TESCİLLİ VE TANINMIŞ MARKA • KISMEN İPTAL KURALI

ÖZET: Tescili yapılarak tanınmışlık düzeyine ulaşmış bir 
markanın da kullanılmayan mal ve hizmetler bakımından 
kısmen iptali mümkündür.
Y.HGK E: 2010/11-695 K: 2011/47 T: 09.02.2011
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(“…Davacı vekili, müvekkilinin “B…” markasını ilk kez 1956 yılında 30. 
Sınıfa giren çikolata, şekerleme, pasta ürünleri, meyveli kekler ve bisküviler için 
Almanya’da tescil ettirdiği gibi, markanın Madrid anlaşması çerçevesinde halen 
28 ülkede, Madrid Protokolü çerçevesinde 7 ülkede tescilli olduğunu, müvekkilinin 
Madrid Protokolü çerçevesinde “B …” markasının tescili için yaptığı başvurunun 
davalının markası mesnet gösterilerek reddedildiğini, davalı şirketin 1-33 arası 
tüm sınıflar için anılan markayı adına tescil ettirdiğini, oysa, müvekkili adına 
toplam 35 ülkede tescilli “B……” markasının uluslar arası alanda tanınmış bir 
marka olduğunu, markanın herhangi bir sınıf için davalı adına tescilinin mümkün 
olmadığı gibi, davalının markayı 20. Sınıf hariç olmak üzere son beş yılda hiçbir 
şekilde kullanmadığını ileri sürerek, 556 sayılı KHK.nın 7/i ve 42. Maddesi 
gereğince kötü niyetli tescil nedeni ile davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar 
yönünden iptaline, aksi halde 5 yıl içinde kullanmama nedeni ile 20. Sınıfa dahil 
mallar haricinde tüm sınıflar bakımından anılan KHK’nin 14. Maddesi gereğince 
iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin dava konusu markayı tanınmış marka haline 
getirdiğini savunarak, davanın usul ve esas yönünden reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporu doğrultusunda, 
556 sayılı KHK’nin 14. Maddesinde markayı 5 yıl süre ile kullanmama halinde 
iptal öngörülmüş ve tanınmış markalar için bir istisna hükmü konmamış ise de, 
KHK’nın 8/4. Maddesi ile 14. Maddesinin birlikte değerlendirilmesinin zorunlu 
olduğu, bu bağlamada tanınmış markanın kullanılmayan ürünler bakımından 5 
yıl geçmekle iptalinin talep edilmesinin KHK’nın amacına ve ruhuna aykırı olduğu 
gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.
1-Dava, kötü niyetli tescil nedeni ile davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar 

yönünden iptali, olmadığı takdirde 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. Sınıf 
dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından iptali istemine ilişkin olup, 
yukarıdaki özetten de anlaşılacağı üzere, taraflar arasındaki uyuşmazlık, davalı 
markasının tanınmış marka olmasına rağmen kullanmama nedeni ile iptalinin 
mümkün olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Mahkemece benimsenen 
bilirkişi raporu doğrultusunda yazılı gerekçelerle davanın reddine karar 
verilmiştir.

Oysa, markaların kullanılması başlıklı anılan KHK’nin 14. Maddesi “Markanın, 
tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması 
veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka 
iptal edilir.” Hükmünü 8/4. Maddesi de “Marka, tescil edilmiş veya tescil için 
başvurusu daha önce yapılmış bir markanın aynı veya benzeri olmakla birlikte, 
farklı mallar veya hizmetlerde kullanılabilir. Ancak, tescil edilmiş veya tescil için 
başvurusu yapılmış markanın, toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle 
haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarına zarar verebileceği veya 
tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar 
doğurabileceği durumda, tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce 
yapılmış bir marka sahibinin itirazı üzerine, farklı mal veya hizmetlerde kullanılacak 
olsa bile, sonraki markanın tescil başvurusu ret edilir.” Hükmüne haiz olup, 556 
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sayılı KHK’nin 14. Maddesi tescilli marka sahibine seçtiği markasını kullanma 
zorunluluğu yüklediği kuşkusuzdur. Marka sahibine, markasını tescil ettirmesi 
nedeni ile tanınan koruma ve mutlak inhisarı hak, markanın işlevini yerine getirecek 
şekilde kullanılması koşuluna bağlanmıştır. Bu bağlamada, tanınmışlık hali, 
anılan madde de ne kullanmamanın bir gerekçesi veya bir kullanma kriteri koşulu 
olarak da sayılmamıştır. Mahkemenin kabulünün aksine, tanınmış markanın 
kullanılmayan ürünler bakımından 5 yıl geçmekle iptalin talep edilmesinin KHK’nin 
amacına ve ruhuna da aykırı olmadığı gibi, 14. Maddede ki hükmün tanınmış 
marka niteliğinde olmayan markalar yönünden geçerli bir hüküm olduğunun 
kabulünün de yasal bir dayanağı bulunmamaktadır. lZira, davalı markasının 
tanınmış marka olarak kabulü durumunda KHK’nin 8/4. Maddesi hükmünce 
tescil istemine ilişkin başvurusunun yetkili mercice reddedileceği kuşkusuz olup, 
yukarıda anılan hükümlerin işlevlerinin farklı olduğu göz ardı edilmemelidir.

Bu durumda, mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, 
uyuşmazlığın esasına girilmek gerekirken yanlış ilkeye yanılgılı gerekçeye dayalı 
yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

2-Davalı vekilinin temyizine gelince; bozma neden ve şekline göre, davalı 
vekilinin temyiz itirazının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir…”)

Gerekçesiyle (1) numaralı bentte açıklanan nedenle, davacı vekilinin temyiz 
itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına bozularak dosya yerine geri 
çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda 
direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, kötü niyetli tescil nedeni ile davalı adına tescilli markanın tüm sınıflar 
yönünden iptali, olmadığı takdirde 5 yıl süre ile kullanmama nedeni ile 20. Sınıf 
dışındaki mallar haricinde tüm sınıflar bakımından iptali istemine ilişkindir. 
Mahkemece, davalının markasının tanınmış marka olduğu, tanınmış markanın 
kullanılmayan ürünler bakımından 5 yıl geçmekle dahi iptalinin istenemeyeceği 
gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş; Özel dairece karar, yukarıda yazılı 
gerekçe ile bozulmuş; mahkemece önceki gerekçeler tekrarlanmak suretiyle 
direnme kararı verilmiştir.

Direnme kararını, davacı vekili temyiz etmiştir.
Açıklanan maddi olgu, bozma ve direnme kararlarının kapsamları itibariyle 

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; Marka Tescil Başvurularına Ait 
Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırmasına İlişkin Tebliğin 1. İla 33. Sınıflar arasında 
sayılan mallar için TPE nezdinde 1998/10679 sayı ile tescilli ve mahkeme 
kararıyla tanınmış marka statüsünde olduğu kabul edilen “B….” Markasının 
kullanıldığı sınıflardaki mallar yönünden 556 sayılı Markaların Korunması 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 14. Ve 42. Maddeleri uyarınca 
kısmen hükümsüz kılınıp kılınamayacağı noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle, konuyu düzenleyen hukuki düzenlemeler üzerinde durulmasında 
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fayda bulunmaktadır.
Tanınmış marka kavramı ile bir ülkenin bir veya birkaç yöresinde tutunmuş 

markalar değil, dünya çapında olmasa bile, yurt içi ve yurt dışında ilgili 
çevrelerce bilenen; Paris Sözleşmesi’ne üye devletlerden birinin vatandaşına veya 
o ülkelerden birinde yerleşik olan ya da ticari veya sınai işletmeye sahip kişilere 
ait markaların kastedilmektedir.

Kanunlarda genellikle tanınmış markanın tanımı yapılmamakta ve bu 
tanınmışlık kriterlerinin tespiti daha çok kuruluşlara ve mahkeme kararlarına 
bırakılmaktadır. Tabiatıyla, doktrin de, bu konuda kriterler önermektedir. 
Uluslar arası  anlaşmalarda da, tanınmış marka kriterlerine rastlanmaktadır. 
WİPO tanınmış marka kriterlerini tespit etmiş ve yayınlamıştır. TPE de 2004 
yılında tanınmış marka kriterlerini açıklamıştır.

Paris Sözleşmesi’nde “iyi bilinen marka” ifadesi kullanılmıştır. Bu kavramla, 
dünya çapında olmasa bile, geniş halk kriterlerinin tanıdığı, yüksek ekonomik 
değere sahip marka ifade edilmek istenmiştir. Diğer bir deyiş ile, dünya çapında 
maruf olmasa bile Paris Sözleşmesi’ne üye ülkelerde, hatta üye ülkelerin 
bazılarında bilenen markanın tanınmış marka kategorisinde sayılması gerekir.

Ülkemizin de taraf olduğu Paris Sözleşmesi’nin 1. Mükerer 6. Maddesi 
ve TRIPS Anlaşması’nın 16. Maddesinde tanınmış markaların korunmasına    
ilişkin hükümler getirilmiştir.  27.06.1995 tarihinde yürürlüğe giren 556 sayılı 
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile  de anılan 
uluslar arası sözleşme hükümleri uyarınca tanınmış markalara sağlanan geniş 
korumanın kapsamı belirlenmiştir. Buna göre, tanınmış marka sahibi 556 
sayılı KHK’nın 7/1-(i) bendi, 8/4. Fıkrası ve 42/1-(a) bendine göre; ‘tanınmış 
markasının aynı ya da benzerini bir başkası tarafından farklı mallar ve hizmetler 
için yapılan marka başvurusuna itiraz ve tescil edildiği takdirde hükümsüzlüğünü 
istemek; yine aynı KHK’nın 9/1-(c) bendi ve 61. Maddelerine göre de, ‘tanınmış 
markayı oluşturan işaretin aynı yada benzerinin ‘farklı mal ve hizmetler üzerinde 
kullanılmasının önlenmesini istemek hak ve yetkilerine sahiptir.

 556 sayılı KHK ile getirilen sistemde, marka korunması tescil ile sağlanır 
(m.6). Bu bağlamda, marka sahibine, özellikle üçüncü kişilerin tecavüzünü 
bertaraf etme yönünden tanınan tekel hakkının temel kaynağı tescil işlemidir. 
Buna göre, söz konusu tekel hakkı, marka niteliğindeki sözcüğün, şeklin, 
rengin, işaretin ya da bunların belirli bir şekilde bir araya getirilmiş halinin 
üçüncü kişilerin kullanımına kapanması sonucunu doğurur. Üstelik, önceden 
tescil edilen markanın tanınmışlık seviyesine ulaşmış olması halinde, farklı 
mal veya hizmetler bakımından yapılan tescil taleplerinin de sonuçsuz kalması 
söz konusu olmaktadır. Böylece; tescilin sağladığı mutlak nitelikli marka hakkı 
korunmasından ‘gerçekten’ kullanılan markaların yararlanması amaçlanmıştır.

556 sayılı KHK’nin 14. Maddesi, 89/104/AET sayılı Marka Yönergesinin 10. 
Ve 12. Maddelerine uygun bir tarzda, tescilli marka sahibine seçtiği markasını 
“kullanma mükellefiyeti” yüklemektedir. Anılan madde ile, marka sahibi 
tarafından, haklı bir nedene dayanmaksızın, markanın, tescilden itibaren beş 
yıl boyunca kullanılmaması yahut kullanımına beş yıldan fazla ara verilmesi 
halinde, iptal edileceği öngörülmüştür. Marka sahibine, markasını tescil 
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ettirmesi sebebiyle tanınan koruma ve mutlak inhisarı hak, markanın işlevini 
yerine getirecek şekilde kullanılması şartına bağlanmıştır.

Bu düzenleme ile, tescil işleminin KHK bakımından tüm sonuçları ile 
yarattığı tekel hakkının, markalar sicilini kullanılmayan, gözlerden uzak, bir 
köşeye atılmış ve kimselerin dokunamadığı markalar deposuna dönüştürmesi 
olgusu, markayı kullanma zorunluluğu ile, engellenmeye çalışılmıştır.

Tescil anında markanın önceden fiilen kullanılması yahut kullanmaya 
ilişkin niyetin varlığı aranmadığından, bu amaca ulaşmada en mantıklı 
yöntem, markanın tescilden sonraki dönemde fiilen kullanılması gerektiğinin 
düzenlenmesidir. Gerçekten, markanın, tescil ile elde edilen ve yasaklama 
yetkisini içeren tekel hakkını haklı gösterecek nitelik ve kapsamda kullanımı 
şarttır. Markayı, 14. Maddedeki şartlar dairesinde kullandığını ispat yükü marka 
sahibinin üzerindedir. Marka sahibi, gerekirse ticari defter ve belgelerini ibraz 
ederek bir markayı kullandığını ispatlamalıdır.

556 sayılı KHK sisteminde, markaya getirilen korumanın tescil yoluyla 
sağlandığı yukarıda belirtilmiştir. Bu bakımından tescilin getirdiği korumaya, 
yalnızca gerçekten kullanılan markaların layık olduğu düşüncesi, marka sahibi 
bakımından kullanım zorunluluğunun öngörülmesi sonucunu doğurmuştur.

KHK’nin 14. Maddesi hükmü kullanma zorunluluğu bakımından iki farklı 
olasılığı düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi, markanın tescilinden itibaren 
markanın beş yıl süreyle ciddi şekilde kullanılmaması; diğeri ise ciddi kullanıma 
beş yıl boyunca kesintisiz ara verilmesi halidir. Anılan beş yıllık süreye hoşgörü 
süresi denmektedir. Zira bu sürenin aşılmaması halinde, marka sahibinin 
markasını kullanmaması herhangi bir yaptırıma tabi tutulmayacak; bir diğer 
ifade ile, markanın hükümsüzlüğüne karar verilmeyecektir.

Kullanmamanın aralıksız beş yıl devam etmesi gerekliliği yukarıda yer alan 
her iki ihtimalde de söz konusudur. Buna göre, kullanımın mutlak surette 
sürekli olmasına gerek yoktur. Ciddi şekilde kullanılmak ve beş yılı aşmamak 
kaydı ile, markanın kullanımına ara verilebilir. Kullanılmayan süreler birbirine 
eklenmez. Her bir ciddi kullanım başlangıcı ile birlikte yeni bir beş yıllık süre 
işlemeye başlar.

Tescilli markanın kullanılması zorunluluğuna uyulmamasının yaptırımı 
14. Madde uyarınca markanın iptalidir. Ancak bununla markanın, KHK’nin 42. 
Maddesi anlamında hükümsüzlüğü kastedilmiştir.

Fransa’da, tanınmış marka statüsünün, kısmi hükümsüzlüğe (iptale) 
engel olmayacağı, yargı kararlarında istikrar kazanmış bir yaklaşımdır. Buna 
paralel olarak, ATAD’ın “A…..” kararında varılan sonuçlar benimsenecek olursa, 
markanın tanınmışlığı olgusunun, tek başına, çağrışım (bağlantı) ihtimalini 
de içeren karıştırma ihtimalinin varlığına delalet etmeyeceği kabul edilecek 
ve ilgili üçüncü kişilerin, kısmi hükümsüzlüğü talep bakımından hukuki 
menfaatlerinin bulunmadığından bahsedilemeyecektir. Buna göre, toplumda 
belirli bir tanınmışlığa ulaşmış markalar da, kullanılmayan mal veya hizmetler 
bakımından kısmen iptal edilebilecektir. Şayet üçüncü kişi, markanın aynısını, 
söz konusu farklı mal veya hizmetler için tescil ettirmek isterse, somut olayın 
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özellikleri nazara alınarak. M.8’in şartlarının oluşup oluşmadığı tescil başvurusu 
sırasında incelenecektir (Yasaman, Marka Hukuku, Vedat Kitapçılık, Ekim 2004, s. 628-

657).

Anılan maddelerde belirtilen kullanmama nedeniyle hükümsüzlük davasında 
tanınmış markalar için bir ayrıcalık bulunmamaktadır.

556 sayılı KHK’nin 7/1-(i) bendin de atıf yapılan Paris Sözleşmesi’nin 
1. Mükerer 6. Maddesi ve yine bu sözleşmeye göre tanınmış marka hakkının 
korunmasını düzenleyen TRIPS Anlaşmasının 16/2, 3. Fıkraları gereğince Paris 
Sözleşmesi anlamında tanınmış olduğu kabul edilen bir markanın tescilli olduğu 
sınıflardan farklı mal ve hizmetler yönünden de korunabilmesi için öncelikle, 
farklı mal ve hizmetlere ilişkin kullanımın, tescilli markanın sahibi ile bu mal 
ve hizmetler arasında bir bağlantı olduğu ihtimalinin varlığı ve bu kullanım 
sonucunda tescilli marka sahibinin menfaatlerinin zarara uğraması ihtimalini 
doğurması koşuluna bağlıdır.

Yine, 556 sayılı KHK’nin 8/4. Fıkrasına göre de; tescilli ve tanınmış marka 
sahibinin, markasına tescilli olduğu mal ve hizmet sınıfından farklı sınıflarda 
yapılacak başvuru ve tescillere karşı koyabilmesi için markanın toplumda ulaştığı 
tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın 
itibarına zarar verebileceği veya markanın ayırt edici karakterini zedeleyici 
sonuçlar doğurabileceği durumlarının belirlenmesi koşullarına bağlıdır.

Bu bakımdan, somut uyuşmazlığın özelliklerine göre e yukarıda açıklanan 
koşulların varlığı halinde tanınmış marka sahibinin bir başkasının farklı mal ve 
hizmetler için yaptığı marka başvurusunu yada kullanımını önlemek veya tescil 
edilmiş ise hükümsüz kıldırmak hak ve yetkilerine sahip olabileceği dikkate 
alındığında, 556 sayılı KHK’nin 14. Maddesinin aynı KHK’nin tanınmış markalara 
daha geniş bir koruma sağlayan hükümleriyle birlikte değerlendirilmesi mümkün 
değildir.

Tanınmış markayı oluşturan işaretin aynı yada benzeri hakkında kısmi 
hükümsüzlük kapsamında kalan mal ve hizmetler için ileride bir başkası 
tarafından marka başvurusunda bulunulması veya kullanılması halinde, somut 
uyuşmazlığın özellikleri gözetilerek tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler 
bakımından üçüncü kişi adına tescilin mümkün olup olmayacağı; yada üçüncü 
kişi kullanımının, tanınmış marka sahibinin marka hakkı korumasının 
kapsamında sayılıp sayılamayacağı hususu, başvuru esnasında TPE’nce veya 
dava yolu ile de mahkemelerce incelenecek bir husustur.

Bu durumun doğal sonucu olarak da, tanınmış markalar için dahi 
kullanılmayan sınıflar yönünden marka hakkı sahibinden başkasının tescil 
için yaptığı başvuru TPE tarafından doğrudan tescil talebinin reddi sonucunu 
doğurmayacak,üretilmeyen mal ve hizmetler yönünden marka tescilinin 
tanınmışlık düzeyine ulaşmış marka bakımından yukarıda sayılan sonuçları 
doğurup doğurmayacağına (ör: marka hakkı sahibinin menfaatlerine zarar verip 
vermeyeceği v.b) göre araştırma ve değerlendirme yapılarak karar verilecektir.

Bu bakımdan TPE nezdinde tescilli ve tanınmışlık düzeyine ulaşmış markalar 
da; 556 sayılı KHK’nin 14. Ve 42. Maddeleri uyarınca kullanılmayan mal veya 
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hizmetler bakımından kısmen iptal edilebilir.

Hal böyle olunca, tanınmış markanın farklı mal ve hizmetler için de 
genişletilmiş koruma sağladığı gerekçesiyle, 556 sayılı KHK’nin 14. Ve 42 maddesi 
uyarınca tanınmış markanın sicilde tescili olduğu, ancak kullanılmayan sınıflar 
yönünden de kısmi hükümsüzlük kararı verilemeyeceğine dair yerel mahkemenin 
direnmesi isabetli değildir.

Yerel Mahkemece, yanılgılı gerekçe ile önceki kararda direnilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 
429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının 
geri verilmesine, 09.02.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

MARKA HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
•

MARKANIN DEVRİNİN AÇILMIŞ OLAN DAVAYA ETKİSİ VE 
SONUÇLARI

ÖZET: Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin dava sicile göre 
kayıt maliki olan doğru hasıma karşı açılmış yargılama 
sürerken marka devrinden kaynaklanan mülkiyet değişikliği 
meydana gelmiştir. Bu durumda davacının seçimlik hakkını 
kullanarak mevcut davayı yeni malike karşı yürütmesi 
mümkündür. Davacının yeni malike karşı ayrı bir dava açması 
bu durumu değiştirmeyecek, açılmış olan mevcut davaya 
devam edilecektir.
Y.HGK E: 2010/11-689 K: 2011/46 T: 09.02.2011

(“….Davacı vekili, müvekkilinin “SAFARİ” ibareli markanın sahibi olduğunu, 
davalının da “TATA SAFARİ” ibareli markanın sahibi olduğunu, davalıya 
ait markanın kullanılmadığını ileri sürerek, davalı adına tescilli markanın 
hükümsüzlüğünü talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, anılan markanın müvekkili tarafından dava dışı şirkete 
devredildiğini ve müvekkilinin bu markanın sahibi olmadığını savunarak, husumet 
itirazında bulunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davaya konu 
markanın dava dışı şirkete devredildiği ve yargılama devam ederken davacı 
tarafından bu şirket aleyhine markanın hükümsüzlüğü istemli dava açıldığı 
gerekçesiyle, husumet yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.
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Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, 556 sayılı KHK’nin 14. Maddesine dayalı markanın hükümsüzlüğü 

istemine ilişkindir.
Somut olayda, davacı tarafından hükümsüzlüğü istenen marka, davalı şirket 

tarafından 09.09.2005 tarihli sözleşme ileT….S…. Ltd.’e devredilmiş ve bu devir 
işlemi yargılama sırasında Türk Patent Enstitüsü tarafından 22.03.2006 tarihinde 
tescil edilmiştir. HUMK’un 186. Maddesine göre dava ikame edildikten sonra 
iki taraftan birinin dava konusu şeyi bir başkasına temlik etmesi halinde diğer 
tarafın seçim hakkına sahip olduğu, dilerse temlik eden taraf ile olan davasından 
vazgeçerek davaya konu şeyi temlik alan kimseye karşı davaya devam edeceği, 
dilerse davayı temlik eden kişi hakkında zarar ve ziyan davasına dönüştüreceği 
düzenlenmiştir. Davacı da yargılama sırasında davaya konu markanın temlik 
edilmesi nedeniyle HUMK’nın 186. Maddesine uygun olarak seçimlik hakkını 
markayı devralan şirkete karşı devam etme yönünde kullanmıştır.

Bu itibarla, mahkemece, davacının anılan düzenlemeye uygun olarak 
kullanmış olduğu seçimlik hakkına göre davaya markayı temlik alan T… S…. Ltd. 
yönünden devam edilerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, 
davacı tarafından markayı temlik alan şirket aleyhine ayrı bir dava açıldığı 
gerekçesiyle, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle 
bozulması gerekmiştir…”)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında  Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK)’nin 14. Maddesine dayalı markanın hükümsüzlüğü istemine 
ilişkindir

Mahkemece, davadan önce dava dışı şirkete devredilmiş olan markanın eski 
malikine karşı dava açılamayacağı, gerekçesiyle husumet yokluğundan davanın 
reddine dair verilen karar; Özel Dairece, yukarı metni aynen yazılı gerekçeyle 
bozulmuştur.

Yerel Mahkeme, önceki kararda direnmiş; direnme kararını, davacı vekili 
temyiz etmiştir.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu (HUMK)’un 186. Maddesi hükmünün uygulanma olanağı 
bulunup bulunmadığı; burada varılacak sonuca göre, davaya markayı temlik alan 
T…S…Ltd. yönünden devam edilip edilemeyeceği noktasında toplanmaktadır.

İlkin, dava tarihinde husumetin doğru davalıya yöneltilip yöneltilmediğinin 
belirlenmesi bağlamında marka devrinden kaynaklanan mülkiyet değişikliğinin 
üçüncü kişiler yönünden devir tarihinde mi yoksa sicile tescil tarihinde mi hüküm 
ifade edeceği irdelenmeli ve bunun husumete etkisi üzerinde durulmalıdır:
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40/94 sayılı AB Marka Tüzüğü’nün 17. Maddesine uygun olarak düzenlenen 
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 
16. Maddesi “markanın devrini” düzenlemektedir. Maddede aynen; “Marka, tescil 
edildiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir.

Bir işletmenin aktif ve pasifleri ile birlikte devri, aksi kararlaştırılmamışsa, 
işletmeye ait markaların da devrini kapsar.

Bu hüküm, işletmenin devrine, sözleşmeden doğan yükümlülük halinde 
uygulanır.

İkinci fıkra hükmü hariç olmak üzere, bir markanın devri, mahkeme 
kararının sonucu olan devir hariç, yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi 
taraflarca imzalanır. Aksine sözleşmeler hükümsüzdür.

Markanın devri, mal veya hizmetlerin çoğrafi kaynağı, kalitesi veya markanın 
kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte ise, yeni marka 
sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde marka 
tescilinin sınırlı bir hale getirmesini kabul etmediği takdirde, devir işlemi Enstitü 
tarafından yapılmaz.

Tescilli bir markanın devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek 
derecede benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek derecede benzeri mallar 
veya hizmetler için başka marka tescillerinin bulunması halinde, bu markaların 
da devredilmesi  şarttır.

Devir, taraflardan birinin talebi üzerine, sicile kayıt edilir ve yayınlanır.

Devir, sicile kayıt edilemediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan 
yetkileri  iyi niyetli üçüncü kişilere karşı ileri süremez” hükmü yer almaktadır.

Bu açık düzenleme de göstermektedir ki, markanın devri, bir tasarrufi işlem 
olup; mahiyeti itibariyle bir hakkın yani alacağın temlikinin sonuçlarını doğurur. 
Marka, esas itibariyle, bir işletmeyi değil, o işletmenin arz ettiği mal veya hizmetleri 
diğerinden ayırt ettiğinden, marka işletmeden, işletme de markadan ayrı olarak 
devredilebilir (ayrılık ilkesi). Markalar birbirleriyle karşılaştırılıp aralarındaki 
öncelik sonralık ilişkisi belirlenirken markaların devredildiği tarih değil, onların 
ilk tescil edildiği tarihe itibar olunması gerekir.

Marka devrinin yazılı olması geçerlilik koşuludur (md. 16/3. Fıkra) Aynı 
zamanda markanın devrinin tüketiciler bakımından sakınca yaratabileceği 
hallerde devir işlemi TPE’nce yapılmaz (16/4 ve 5. Fıkralar). Nihayet, devir sicile 
kayıt edilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan yetkileri iyi niyetli 
üçüncü kişilere karşı ileri süremezler (md. 16/son).

Taraflardan herhangi biri, devrin sicile kaydını ve yayınlanmasını talep 
edebilir. Bunun için 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin (KHKY) 19. 
Maddesinde sayılan belgelerin verilmesi zorunludur. Bu belgelerde eksiklik 
halinde KHKY’in 12. Maddesinin 3. Fıkrası gereği marka sahibine eksik evrakın 
tamamlanması için iki aylık süre tanınır. Söz konusu süre içinde eksikliklerin 
giderilmemesi halinde, sicilde değişiklik yapılmaz.

Tescil ve ilan, yaratıcı değil, bildirici tesire haizdir. Bununla birlikte, 
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üçüncü kişilerin,  sicildeki yolsuz tescile güvenerek iyi niyetle hak iktisabında 
bulunmalarının önüne geçmek için yeni marka sahibinin devri tescil ettirmesi 
menfaati gereğidir. Türk Medeni Kanunu’nun 7. Maddesi anlamında resmi 
mahiyette olan marka sicili, kamu itimadına mazhardır ve sicilde malik olarak 
gözüken kimse markanın sahibi sayılır.

Her ne kadar, 556 sayılı KHK’de markanın hükümsüzlüğü davasının kimlere 
karşı açılabileceği konusunda açık bir hüküm bulunmamakta ve yazılı devir 
sözleşmesinin tasarrufi bir işlem olması nedeniyle marka hakkı devredenin mal 
varlığından çıkmakta ise de, KHK’nin yukarıya aynen alınan 16. maddesindeki 
düzenleme itibariyle hükümsüzlük davasının sicilde marka hakkı sahibine yada 
onun hukuki haleflerine karşı açılacağı tartışmasızdır. 

Nitekim, 556 sayılı KHK ile eş zamanlı olarak yürürlüğe giren Endüstriyel 
Tasarımların Korunması Hakkındaki 554 sayılı Kanun Hükmünde     
Kararname’nin 44/son fıkrasında ve Patent Haklarının Korunması Hakkındaki 
551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 130/son fıkrasında da, sınai 
mülkiyet belgelerinin hükümsüzlüğü davasının, davanın açıldığı anda sicilde 
hak sahibi olarak kayıtlı kişi aleyhine açılacağı açıkça düzenlenmiştir.

Tüm bu düzenlemeler birlikte gözetildiğinde; üçüncü kişilerin dava açarken 
husumeti sicilde hak sahibi olarak kayıtlı bulunan kişiye yönelteceğinin kabulü 
gerekir. Sicilde hak sahibi olarak kayıtlı kişilerin başkaları ile yaptıkları devir 
sözleşmelerinden kaynaklanan mülkiyet değişikliği sicile yansımadıkça sadece 
sözleşmenin tarafları yönünden bağlayıcı olup, üçüncü kişilerin hukukunu 
etkilemeyecektir.

Somut uyuşmazlıkta da, eldeki hükümsüzlük davacına konu 1998/10742 
sayılı “T…S…’i” markası, davanın açıldığı03.03.2006 tarihinden önce 09.09.2005 
tarihli yazılı devir sözleşmesiyle marka hakkı sahibi olan davalı T…A… tarafından, 
dava dışı T…S… Ltd.’ne devredilmiştir. Bu devrin marka siciline kaydı için Türk 
Patent Enstitüsüne (TPE)’ne başvurulmuşsa da, devreden davalı şirket adına 
tescilli başka bir markanın varlığından dolayı 556 sayılı KHK’nin 16/5. Fıkrası 
uyarınca TPE’nce sicile kaydedilmemiş; ancak belirtilen eksiklik tamamlanınca 
– ki dava tarihinden sonra – 22.03.2006 tarihinde devralan T…S…Ltd. adına 
marka siciline kayıt gerçekleşmiştir.

Daha açık ifadeyle, hükümsüzlüğü istenen marka 09.09.2005 tarihinde 
devre konu olmuş ancak bu devir sicile kaydedilmediğinden eldeki hükümsüzlük 
davası sicilde kayıtlı marka hakkı sahibi hasım gösterilerek 03.03.2006 tarihinde 
açılmıştır. Dava tarihi itibariyle davacının sicilde kayıtlı marka hakkı sahibine 
husumet yöneltmiş olması o tarihteki kayıt durumu itibariyle doğrudur.

Ne var ki, yargılama sürerken devrin sicile kaydı 22.03.2006 tarihinde 
gerçekleşmiş; sicil kaydına göre markanın yeni kayıt maliki devralan dava dışı 
şirket olmuştur.

Hal böyle olunca, dava tarihindeki mülkiyet durumu yargılama aşamasında 
değişmekle, davasını doğru hasma yöneltmiş olan davacının davanın devamı 
sırasında gerçekleşen bu mülkiyet – dolayısıyla da hasım -  değişikliği karşısındaki 
durumunun ne olacağının ortaya konulması gerekir.
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Hemen belirtmelidir ki, bir dava açıldıktan sonra (dava devam ederken), dava 
konusu olan mal veya hakkın (müddeabbihin) bir başkasına (üçüncü kişiye) 
devredilmesi mümkündür.

Dava konusu yapılmış olan mal veya hakkın başkasına devredilmesi ile, o 
mal veya hakka bağlı olan dava hakkı da birlikte devredilmiş sayılır. Taraflardan 
birinin, dava sırasında müddeabihi başkasına devretmesi halinde, artık 
müddeabih üzerine bir tasarruf yetkisi kalmaz.

Öteki deyişle, müddeabihi devreden tarafın, artık o davada taraf sıfatı 
kalmaz. Bu nedenle, müddeabihi başkasına devretmiş olan tarafın, o davaya 
taraf sıfatı ile devam etmesine veya kendisine karşı o davaya , devam edilmesine 
de imkan yoktur.

Dava devam ederken, taraflardan birinin müddeabihi (dava konusu olan mal 
veya hakkı) bir başkasına temlik etmesi halinde davaya kim tarafından veya kime 
karşı nasıl devam edileceği, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 
(HUMK)’un 186 maddesinde düzenlenmiş; anılan maddede aynen;

“Dava ikame edildikten sonra iki taraftan biri müddeabihi ahara temlik 
ederse diğer taraf muhayerdir. Dilerse temlik eden taraf ile olan davasından 
safınazar ederek müddeabihe temlik eden kimseye karşı dava eder. Bu suretle 
davayı kazanırsa mahkumunaleyh, müddeabihi kendisine temlik eden kimse ile 
beraber masarifi muhakemeyi kefaleti müteselsile ile vermeğe mahkum olur.

Dilerse davasını müddeabihi ahara temlik eden taraf hakkında zarar ve ziyan 
davasına tebdil eder.”

Düzenlemesine yer verilmiştir.
Maddede geçen müddeabih, dava konusu yapılmış olan hak, yani dava ile 

elde edilmek istenen sonuçtur. Görülmekte olan davada ise müddeabihi, dava 
konusu edilen marka oluşturmaktadır.

HUMK’un 186. Maddesi hükmü müddeabihin dava sırasında el değiştirdiği 
bütün hallerde uygulanır. Bu madde gereğince , dava açıldıktan sonra iki taraftan 
biri müddeabihi bir başkasına temlik ederse, diğer taraf, dilerse, temlik eden ile 
olan davasından vazgeçerek, davayı müddeabihi devralmış olan ücüncü kişiye 
teşmil eder; dilerse, müddeabihi başkasına temlik etmiş olan taraflar arasındaki 
davayı, zarar ve ziyan (tazminat) davasına çevirebilir.

Görmekte olduğu davada taraflardan birinin müddeabihi bir başkasına 
temlik ettiğini öğrenen mahkemenin de , bu hali kendiliğinden gözeterek, 
seçimlik hakkına binaen davacıdan talebini sorması ve davacının vereceği cevaba 
göre muamele yapılması gerekir. Davacının bu konudaki isteği tespit edildikten 
sonra, davaya ya yeni malike karşı ayın davası olarak devam edilecek veya da 
eski malik olan davalı hakkındaki davaya zarar ve ziyan (tazminat) davası olarak 
devam olunacaktır.

Anılan madde hükmü, dava açılmasından bu dava hakkında verilen hükmün 
kesinleşmesine kadar ki dönem içinde müddeabihin başkasına temlik edilmiş 
olması hallerinde uygulanır. Buna karşılık, bir dava hakkında verilen hüküm 
kesinleştikten sonra, o dava konusu mal veya hakkın başkasına devredilmiş 
olması halinde HUMK’un 186. Maddesi hükmü uygulanmaz.
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Kanun, “müddeabihi temellük eden kimseye karşı dava eder” deyimini 
kullandığından, burada, davacının müddeabihi devralmış olan üçüncü kişiye 
karşı yeni bir dava açması gerektiği düşünülebilir. Fakat, burada davacıyı yeni 
bir dava açma zorunda bırakmak, usul ekonomisine ve menfaatler dengesine 
aykırı düşer. Bu nedenle, davacının, müddeabihi devralmış olan üçüncü kişiye 
karşı yeni bir dava açmasına gerek yoktur; davacının, davayı üçüncü kişiye 
teşmil ettiğini bildirmesi üzerine, mahkeme (davacı ile üçüncü kişi arasında) 
davaya kaldığı yerden devam eder.

Davalının dava sırasında müddeabihi bir başkasına devretmesi üzerine, 
aynı davaya müddeabihi devralan üçüncü kişiye karşı devam edilmesini isteyen 
davacının, bu isteğini mahkemeye açıkça bildirmesi, başka bir deyimle davayı  
üçüncü kişiye teşmil etmesi gerekir. Bu talep üzerine, üçüncü kişi davada taraf 
(davalı) durumuna girer (eski davalının yerini alır).

Davacının müddeabihi dava sırasında devralan üçüncü kişiye karşı davaya 
ayın davası olarak devam edilmesini istemesi üzerine, davaya davacı ile üçüncü 
kişi arasında devam edilir. Yani bu halde, davanın tarafları davacı ile müddeabihi 
dava sırasında devralmış olan üçüncü kişidir. Eski davalı, artık davada taraf 
değildir; zira eski davalının davada taraf sıfatı kalmamıştır. Davacı ile yeni davalı 
arasında görülen bu dava, yeni bir dava olmayıp, davacı ile müddeabihi temlik 
etmiş olan eski davalı arasındaki davanın bir devamıdır (Prof. Dr. Baki Kuru, 
Hukuk Muhakemeleri Usulü, s.3802-3836).

Bu genel açıklamalar ışığında somut olay ele alındığında:

“S…” markası 18.08.1994 tarihinde TPE’de, davacı T….S… ve T…. A.Ş. 
adına tescil edilmiş, 18.08.2004 tarihinde 10 yıl süre ile belge yenilenmiştir. 
“T… S…” markası ise, 06.08.1998 tarihinde 10 yıl süre ile T…A…. Adına tescil 
edilmiş, 09.09.2005 tarihli marka devir sözleşmesi ile T….S….Ltd Şti. ne devir 
edilmiştir.

Eldeki dava markanın hükümsüzlüğü talebi ile 03.03.2006 tarihinde 
davalı T…Ak…’ye karşı açıldıktan sonra yargılama devam ederken, 22.03.2006 
tarihinde “T…. S….. “ markası üzerindeki tüm hak ve yetkilerin T….S…. Ltd. Şti. 
ne devir edildiği marka siciline şerh ve ilan edilmiştir.

Dava, doğru hasma yani sicile göre kayıt maliki olan T…A…’e karşı usulünce 
açılmış; yargılama devam ederken marka devrinden kaynaklanan mülkiyet 
değişikliğinin tescili sonucu hükümsüzlüğü istenen marka bu kez T…S… Ltd. 
Şti adına tescil edilmiştir.

Yerel Mahkemece, davacıya 186. Maddede yer alan seçimlik hakkı       
hatırlatılmış; davacı taraf da 02.05.2006 tarihli dilekçe ile markayı devir alan 
şirkete karşı davaya devam etmek istediğini, dava dilekçesinin bu şirkete tebliğ 
edilmesini belirterek seçimlik hakkını ayın olarak kullanmak istemiştir. Davacının 
bu açık talebi karşısında, davasını, markanın eski malikine karşı tazminat davası 
olarak sürdürmediği, yeni malike karşı ayın talebinde bulunduğu belirgindir. 
Davacının görülmekte olan davada HUMK’un 186. Maddesindeki seçimlik hakkını 
açıklanan şekilde kullanmış olmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

Davacı seçimlik hakkını markanın yeni malikine karış davanın devam       
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edilmesi yönünde kullandıktan sonra, İstanbul 2. Fikri Sinai Haklar 
Mahkemesi’nin 2006/218 E. Sayılı dosyası ile de yeni malik T…S… Ltd. Şti. 
ne karşı markanın hükümsüzlüğü talebi ile aynı nitelikte ayrı bir dava açmış 
ise de bu davanın açılmış olması, davacının eldeki davada seçimlilik hakkını 
kullanmasına engel olmayacağı gibi, bu kasmamda kazandığı haklarını da 
bertaraf etmeyecektir.

Öte yandan, davacının ayrıca bir dava açması, eldeki davadaki usul 
hükümlerini sonuçsuz bırakmayacağı gibi, açılan sonraki davada davalının ileri 
sürebileceği itirazlara da bir engel bulunmamaktadır.

Daha açık ifade ile, her iki davada da usul hükümleri aynen uygulanır ve 
çözümlenmesi gereken sorunlar, her iki davada ve kendi içinde olmak üzere ayrı 
ayrı gözetilerek, çözümlenir.

Dolayısıyla, mahkemece eldeki dava görülmekte iken açılan aynı mahiyetteki 
ikinci davanın varlığı gerekçe gösterilerek, davacının eldeki davaya devam etme 
hakkının kalmadığının kabulü ile sonuca varılmış olması doğru değildir.

O halde, mahkemece yapılacak iş; yargılama aşamasında marka sahipliği 
tescil olunan ve davacı tarafından kullanılan seçimlik hak ile dava kendisine 
yöneltilmekle hasım durumuna gelen T…S…Ltd. Şti. ne dava dilekçesinin tebliği 
ile davaya bu davalıya karşı devam edilmesi, taraf delilleri taplanarak, işin 
esasının incelenmesi olmalıdır.

Mahkemece, aynı hususlara işaret eden Özel Daire bozma ilamına uyulması 
gerekirken, açıklanan maddi olgular ve yasal düzenlemeler göz ardı edilerek 
davanın husumetten reddine ilişkin önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır. Bu nedenlerle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
yukarıda ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 
429. Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri 
verilmesine, 09.02.2011 gününde oy birliğiyle karar verildi.
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HASTANIN VÜCUDUNDA YABANCI CİSİM BIRAKILMASI
•

KALİTESİZ MALZEMEYLE YAPILAN AMELİYAT
•

DOKTORUN VE HASTANENİN SORUMLULUĞU

ÖZET: Davacının davalı hastanede diğer davalı doktor 
tarafından ameliyat edildiği, rahatsızlığının devam etmesi 
üzerine başka bir doktor tarafından ikinci kez ameliyat edildiği 
ve birinci ameliyatında vücudunda yabancı cisim unutulduğu 
ve kalitesiz malzeme kullanıldığı anlaşıldığına göre, burada 
bilirkişi incelemesine dahi gidilmeksizin davalılar hakkında 
tazminat ödeme kararı verilmelidir.
Y.HGK E: 2010/13-717 K: 2011/129 T: 13.04.2011

(“…Davacı, 28.02.2001 tarihinde davalı doktor tarafından davalı hastanede 
over kisti ameliyatı olduğunu, ameliyat sonrasında şikayetlerinin devam ettiğini, 
davalı doktorun bu duruma kayıtsız kaldığını, başka doktorlara muayene olduğunu 
ameliyat önerilmesi nedeniyle yeniden ameliyat olmak zorunda kaldığını, ikinci 
ameliyat ile çıkartılan yabancı cisim üzerinde yapılan laboratuar araştırmasında 
4 adet pamuk elyafına rastlandığının tespit edildiğini, davalı doktorun kusuru 
nedeniyle ikinci ameliyatı olmak zorunda kaldığını ileri sürerek 3.000 YTL maddi 
tazminat ile 50.000.000.000 TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal 
faizi ile tahsilini istemiştir.

Davalılar, kendilerine yüklenecek herhangi bir kusur bulunmadığını savunarak 
davanın reddine karar verilmesini dilemişlerdir.

Mahkemece, alınan Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporu Yüksek Sağlık Kurulu 
raporu ve Tabip Odası Onur Kurulu’nca yapılan soruşturmalar neticesinde 
davalıların kusuru bulunmadığından bahisle davanın reddine karar verilmiş; 
hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir. 

Bir davada dayanılan maddi olguları hukuksal açıdan nitelendirmek ve 
uygulanacak yasa hükümlerini bulmak ve uygulamak HUMK. 76. Maddesi gereği 
doğrudan hakimin görevidir. Davacı, davalı doktor tarafından yapılan ameliyat 
nedeniyle ameliyat edilen bölgede yabancı cisim bırakıldığından yeniden ameliyat 
olmak zorunda kaldığını ileri sürerek maddi ve manevi tazminat istenmiştir. 
Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır. 
(BK. 386-390) Vekil vekalet görevine konu işi görürken yöneldiği  sonucun 
elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak için gösterdiği 
çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışların özenli olmayışından 
doğan zararlardan dolayı sorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel olarak işçinin 
sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi özenle davranmak zorunda 
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olup, en hafif kusurundan bile sorumludur (BK.321/1.md.) O nedenle doktorun 
meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun unsuru olarak 
kabul edilmelidir. Doktor, hastasının zarar görmemesi için, mesleki tüm şartları 
yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve gecikmeksizin 
saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun 
tedaviyi de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde 
dahi olsa, bir tereddüt doğuran durumlar da, bu tereddüt’ünü ortadan kaldıracak 
araştırmalar yapmak ve bu arada da, koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdür. 
Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve hastalığın 
özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan 
kaçınılmak ve en E… yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil (hasta), mesleki bir 
iş gören doktor olan vekilden, tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam 
ve dikkat göstermesini beklemek hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen 
vekil, BK.nun 394/1. Maddesi hükmü uyarınca, vakaleti gereği gibi ifa etmemiş 
sayılmalıdır. Tıbbın gerek ve kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç 
değişmemiş ise doktor sorumlu tutulmamalıdır.

Somut olayda, davacının davalı hastanede davalı doktor tarafından ameliyat 
edildiği, davacının ameliyat sonrasında şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle 
ikinci defa ameliyat olduğu ve ameliyat ile çıkartılan yabancı cisim içerisinde 4 
adet pamuk lifinin bulunduğu Adli Tıp 3. İhtisas Kurulu raporu, Yüksek Sağlık 
Kurulu raporu ve Tabip Odası Onur kurulunca yapılan soruşturmalar sonucunda 
alınan raporlarla da kabul edildiği gibi, bu husus davalılar tarafından temyiz 
edilmemekle kesinleştiği anlaşılmaktadır. Öyle olunca yukarıda açıklanan kurallar 
gereğince mesleği doktor olan davalının vücut içerisine girecek yabancı cisimlere 
karşı vücudun tepki göstereceğini bilmemesi mümkün olmadığına göre ameliyat 
sırasında bilirkişi raporuyla saptanacağı gibi kalitesiz malzeme kullanması 
(alınan bilirkişi raporlarından) nedeniyle vücutta yabancı cisim unutulması başlı 
başına kusur sayılacağı gibi, bunun doktorun göstereceği özenin dışında olduğunu 
kabul etmek mümkün değildir. Mahkemece davacının delilleri toplanarak tazminat 
konusunda karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma gerekir…”)

Gerekçesiyle bozulmasına karar verilerek dosya yerine geri çevrilmekle 
yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, davacının tedavisini üstlenen davalı doktorun kusuru nedeniyle oluşan 
zararın giderilmesine yönelik maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalılara atfedilecek bir kusur bulunmadığı gerekçesi ile 
davanın reddine karar verilmiştir. Davacının temyizi üzerine mahkemece verilen 
karar yukarda açıklanan gerekçelerle bozulmuş, Yerel Mahkemece önceki 
hükümde direnilmiştir. Hükmü temyize Davacı vekili getirmektedir.

Dosya içeriği ve toplanan delillere göre; davacının 28.02.2001 tarihinde 
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davalı doktor tarafından diğer davalı Hastanede ameliyat edildiği, sonrasında 
karnında şikayetlerinin sürdüğü, en son olarak da 11.02.2002 tarihinde diğer 
bir Hastanede başka bir doktor tarafından ameliyat edildiği ve alınan parçanın 
patalojik incelemesi neticesinde, yabancı cisimle birlikte pamuk elyafının tespit 
edildiği anlaşılmaktadır.

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davacının karnından yabancı 
madde ile pamuk elyafı çıkarılması eyleminde davalıların kusurlarının bulunup 
bulunmadığı noktasında toplanmaktadır.

Özel daire bozma ilamında da değinildiği üzere, davanın temeli vekillik 
sözleşmesi olup, dava özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır (818 sayılı Borçlar 
Kanunu/BK md.386-390). Vekil vekalet görevine konu işi görürken yöneldiği 
sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu sonuca ulaşmak 
için gösterdiği çabanın, yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışların özenli 
olmayışından doğan zararlardan dolayı sorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel 
olarak işçinin sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi özenle 
davranmak zorunda olup, en hafif kusurundan bile sorumludur (BK.321/1 md.) 
O nedenle doktorun meslek alanı içinde olan bütün kusurları, hafif de olsa, 
sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Gereken özeni göstermeyen 
vekil, BK’nın 394/1 maddesi hükmü uyarınca, vekaleti gereği gibi ifa etmemiş 
sayılmalıdır. Tıbbın gerek ve kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç 
değişmemiş ise, doktor sorumlu tutulmalıdır.

Somut olaya gelince:

Davacının 28.01.2001 tarihinde davalı hastanede, diğer davalı doktor 
tarafından ameliyat edildiği, akabinde davacı da ortaya çıkan rahatsızlık 
neticesi bir çok tetkik yapıldıktan sonra, başka bir doktor tarafından 11.02.2002 
tarihinde yapılan ikinci ameliyat sonrasında çıkarılan numunenin incelendiği, 
bunun sonucunda, İTÜ Makine Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Tekstil 
ve Konfeksiyon Kalite Kontrol ve Araştırma Laboratuarı’nın 01.03.2002 T.li 
raporunda, yabancı cisimlerle birlikte 4 adet pamuk elyafının belirlendiği 
anlaşılmaktadır.

Yine İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından 28.04.2003 tarihinde 
“…Hastanın ameliyat olduğu dönemde hastanede kullanılan gazlı bezlerin sıvı 
çektiğinde lime lime oldukları İTÜ  raporuyla uyumlu olduğundan apseye sebep  
olan yabancı cismin gazlı bez kalitesindeki düşüklüğe veya imalat hatasına bağlı 
olduğu bu nedenle de ameliyatı gerçekleştiren doktorun kullanılan malzeme 
kalitesinden sorumlu tutulamayacağı anlaşılmakla ceza verilmesine mahal 
olmadığına …” karar verilmiştir.

Son olarak da Yüksek Sağlık Şurası 5/6/7 Eylül 2007 tarihli raporunda;  
“…Doğru endikasyonla uygulanan birinci operasyonda hata bulunmadığı, ikinci 
operasyona gerek duyulan vakanın takip sürecinde doğru tanımlanmadığı 
bu nedenle davalı doktorun değerlendirme ve takipte yetersizlik ve özensizliği 
bulunduğuna…” karar verildiği görülmektedir.

Her ne kadar Yerel Mahkemece direnme kararında, davacıda tespit edilen 
pamuk elyafının hangi ameliyat sırasında bırakıldığı, bunda davalı yanın 
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kusuru bulunup bulunmadığı gibi konular da ayrıca rapor alınması gerekliliğine 
değinilmişse de; dosya içerisinde bulunan raporlar neticesinde, davacının 
karnında pamuk elyafının tespit edildiği, davacı tarafın şikayetlerinin davalı 
doktor tarafından yapılan ameliyat sonrasında ortaya çıktığı, ameliyat yapıldığı 
dönemde hastanede kullanılan gazlı bezlerin sıvı çektiğinde lime lime oldukları, 
apseye sebep olan yabancı cismin gazlı bez kalitesindeki düşüklüğe veya imalat 
hatasına bağlı olduğu hususları belirlendiğine göre, tek başına kalitesiz malzeme 
kullanılması dahi davalı yanın kusurlu olduğunu göstereceğinden; mahkemece 
burada artık bilirkişi incelemesi yaptırılmasına gerek bulunmamaktadır.

O halde, yerel mahkemece, davalı yanın kusurlu olduğu da gözetilerek, 
davacı lehine bozma ilamında değinildiği üzere, uygun bir miktar tazminata 
hükmedilmelidir.

Mahkemece, bozma ilamında ve yukarıda açıklanan hususlar göz ardı 
edilerek önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında yer alan ve ayrıca yukarıda açıklanan ilave 
nedenlerden dolayı HUMK’un 429 maddesi gereğince BOZULMASINA, istek 
halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine, 13.04.2011 gününde, oybirliği ile 
karar verildi.  

MURİS MUVAZAASI • MİRASÇIDAN MAL KAÇIRMA NİYETİ
•

PAYLAŞTIRMA NİYETİ

ÖZET: Muris Muvazaası davalarında murisin mirasçılardan 
mal kaçırma niyetinin olup olmadığı araştırılır ve elde edilecek 
sonuca göre hüküm kurulur.
Öte yandan, murisin sağlığında hak dengesine uygun şekilde 
tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa 
mirasçılardan mal kaçırma kastından söz edilemez. [1]

Y.HGK E: 2011/1-44 K: 2011/203 T: 20.04.2011

(“…Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine  dayalı tapu iptal ve tescil 
isteğine ilişkindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içeriği ve toplanan delillerden; çekişme konusu 9 ve 44 parsel sayılı 

taşınmazlar ile 25 parselde bulunan 15 no’lu bağımsız bölüm miras bırakılan 
YİS adına kayıtlı iken 16.09.2005 tarihinde muris adına dava dışı kızı Nilvana 

1 Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu Başkanı
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tarafından vekil sıfatı ile 9 parselin davalı E.S.’ye 44 parselin diğer davalı F.A.’ya 
satış suretiyle, 15 no’lu bağımsız bölümün ise çıplak mülkiyetinin eşit pay olarak 
davalılara satış suretiyle temlik edildiği anlaşılmaktadır.

Davacılar, anılan temliklerin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazzalı 
olduğunu ileri sürerek eldeki davayı açmışlardır.

Davalılar, satışın gerçek olduğunu ve satış bedelini miras bırakanın hesabına 
yatırmak suretiyle ödediklerini savunmuşlardır. Mahkemece de satışın gerçek 
olduğu benimsenerek dava reddedilmiş ise de gerek eldeki dava dosyası 
içeriğinden ve gerekse Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/216 Esas 
sayılı dava dosyası içeriğinden miras bırakanın diğer mirasçılara da bazı 
temliklerde bulunduğu gözetildiğinde olayda denkleştirme amacının olup olmadığı 
yönünde araştırma ve inceleme yapılması gerekeceğinde kuşku yoktur.

Bilindiği üzere; uygulamada ve öğretide “ muris muvazaası” olarak tanımlanan 
muvazaa, niteliği itibariyle nisbi (mevsuf/vasıflı) muvazaa türü dür. Söz konusu 
Muvazaada miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını 
devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için 
esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda 
yaptığı resmi sözleşmede iradesini Satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi 
doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

Bu durumda yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 1-4-1974 tarih ½ sayılı 
İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların 
gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesinde Medeni Kanun’un 
706, Borçlar Kanunu’nun 213 ve Tapu Kanunu’nun 26. Maddelerinde öngörülen 
şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın 
miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi  sözleşmenin muvazaa 
nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının 
iptalini isteyebilirler.

Hemen belirtmek gerekir ki; bu tür uyuşmazlıkların sağlıklı, adil ve doğru 
bir çözüme ulaştırılabilmesi, davalıya yapılan temlikin gerçek yönünün diğer bir 
söyleyişle miras bırakanın asıl irade ve amacının duraksamaya yer bırakmayacak 
biçimde ortaya çıkarılmasına bağlıdır. Bir iç sorun olan ve gizlenen gerçek irade ve 
amacın tespiti ve aydınlığa kavuşturulması genellikle zor olduğundan bu yöndeki 
delillerin eksiksiz toplanılması yanında birlikte ve doğru şekilde değerlendirilmesi 
de büyük önem taşımaktadır. Bunun içinde ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri, 
toplumsal eğilimleri, olayların olağan akışı, miras bırakanın sözleşmeyi yapmakta 
haklı ve makul bir nedeninin bulunup bulunmadığı, davalı yanın alış gücünün 
olup olmadığı, satış bedeli ile sözleşme tarihindeki gerçek değer arasındaki fark, 
taraflar ile miras bırakan arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında 
zorunluluk vardır.

Öte yandan miras bırakan sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir 
ölçüde ve tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa mal kaçırmak 
kastından söz edilemeyeceğinden olayda 01.04.1974 tarih ½ sayılı Yargıtay 
İnançları Birleştirme Kararının uygulanamayacağı da kuşkusuzdur.

Hal böyle olunca; davanın, Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2006/216 
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Esas sayılı dava dosyası ile birleştirilerek, miras bırakandan tüm mirasçılarına 
intikal eden taşınır taşınmaz mallar ve haklar araştırılmalı, her bir mirasçıya 
nakledilen malların ve hakların nitelikleri ve değerleri hakkında uzman bilirkişiden 
rapor alınmalı, böylece yukarıda değinilen anlamda bir paylaştırma kastının 
bulunup bulunmadığı açıklığa kavuşturulmalı, hasıl olacak sonuca göre karar 
verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı olduğu üzere hüküm kurulması 
doğru değildir.

Davacıların temyiz itirazları yerindedir..”)
Gerekçesiyle dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama 

sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Dava, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescil isteğine 
ilişkindir.

Davacılar asıl ve birleşen davada miras bırakanları olan babaları YİS’in, 
maliki olduğu 25 parsel sayılı taşınmazın 15 nolu bağımsız bölümü, 44 nolu 
parselin ile 9 nolu parselini mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla muvazaalı 
olarak davalılara temlik ettiğini ileri sürerek, miras payı oranında tapu iptali ile 
adlarına tescilini istemişlerdir.

Mahkemece, taşınmazların satışının muvazaalı olmadığı gerekçesi ile 
davaların reddine karar verilmiştir.

Davacıların temyizi üzerine Özel Dairece hüküm yukarda açıklanan 
gerekçelerle bozulmuştur. Yerel Mahkemece önceki kararda direnilmiş; hükmü 
asıl ve birleşen dava davacıları vekili temyiz etmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; miras 
bırakanın gerçekleştirdiği tüm temliklerdeki iradesinin denkleştirme amacı 
güdüp gütmediğinin araştırılmasının gerekip gerekmediği noktasındadır.

Bilindiği üzere uygulamada ve öğretide “Muris muvazaası” olarak tanımlanan 
muvazaa, niteliği itibariyle nispi (mevsuf-vasıflı) muvazaa türüdür. Söz konusu 
muvazaada, miras bırakan gerçekten sözleşme yapmak ve tapulu taşınmazını 
devretmek istemektedir. Ancak mirasçısını miras hakkından yoksun bırakmak için 
esas amacını gizleyerek, gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını,tapuda 
yaptığı resmi sözleşmede iradesini satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi  
doğrultusunda açıklamak suretiyle devretmektedir.

Bu durumda; yerleşmiş Yargıtay İçtihatlarında ve 01.04.1974 tarih ½ sayılı 
İnançları Birleştirme Kararında açıklandığı üzere görünürdeki sözleşme tarafların 
gerçek iradelerine uymadığından, gizli bağış sözleşmesi de Medeni Kanun’un 
706, Borçlar Kanunu’nun 213 ve Tapu Kanunu’nun 26. Maddelerinde öngörülen 
şekil koşullarından yoksun bulunduğundan, saklı pay sahibi olsun veya olmasın 
miras hakkı çiğnenen tüm mirasçılar dava açarak resmi sözleşmenin muvazaa 
nedeni ile geçersizliğinin tespitini ve buna dayanılarak oluşturulan tapu kaydının 
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iptalini isteyebilirler.

Öte yandan miras bırakan sağlığında hak dengesini gözeten kabul edilebilir 
ölçüde ve tüm mirasçıları kapsar biçimde bir paylaştırma yapmışsa mal kaçırmak 
kastından söz edilmeyeceğinden olayda 01.04.1974 tarih ½ sayılı Yargıtay 
İnançları Birleştirme Kararının uygulanamayacağı da kuşkusuzdur.

Somut olayda, çekişme konusu 9 ve 44 parsel sayılı taşınmazlar ile 25 
parselde bulunan 15 nolu bağımsız bölüm miras bırakan YİS adına kayıtlı iken 
16.09.2005 tarihinde muris adına dava dışı kızı N. tarafından vekil sıfatıyla 9 
nolu parselin davalı E.S.’ye, 44 nolu parselin diğer davalı F.A.’ya satış suretiyle, 
15 nolu bağımsız bölümün ise çıplak mülkiyetinin eşit pay olarak davalılara 
satış suretiyle temlik edildiği anlaşılmaktadır.

Ayrıca mirasçılar tarafından Mersin 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde de 
2006/216 esasla birleşen, muris muvazaasına dayalı olarak karşılıklı başkaca 
davaların açıldığı da anlaşılmaktadır. Yani 2006/216 esaslı dosyada, miras 
bırakan tarafından dava konusu taşınmazlar dışında başkaca taşınmazların 
da eldeki davanın tarafları olan mirasçılarla, diğer bir mirasçıya temlik edildiği 
görülmektedir.

Her ne kadar Özel Daire bozma ilamında, açıkça dile getirmemişse de, Yerel 
Mahkemeyi denkleştirme araştırmasına sevk ettiğinden ve ancak muvazaalı 
işlemlerde denkleştirme kastı varsa muvazaa davası reddedileceğinden, eldeki 
davada gerçekte miras bırakan tarafından gerçekleştirilen temliki işlemlerin 
muvazaalı yapıldığı olgusunu zımmen kabul ettiği anlaşılmaktadır. Ne var ki, 
Mahkemece miras bırakan tarafından yapılan diğer temlikler irdelenmemiştir. 
Öyleyse 2006/216 esaslı davaya konu temliklerin de dikkate alınarak, miras 
bırakanın gerçekleştirdiği tüm temliklerdeki iradesinin denkleştirme amacı 
güdüp gütmediğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

O halde Mahkemece, davanın çözümünde, Mersin 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin 2006/216 Esas sayılı dava dosyasının sonucu da önem 
taşıyacağından, anılan dava kesinleştiyse sonucunun değerlendirilmesi, henüz 
kesinleşmediyse beklenmesi, eldeki davada ve 2006/216 Esaslı dosyada yapılan, 
miras bırakandan tüm mirasçılarına intikal eden mallar ve haklar göz önünde 
bulundurularak, miras bırakanın bu temliklerde yukarıda değinilen anlamda 
bir paylaştırma kastının bulunup bulunmadığının tereddüde yer vermeyecek 
şekilde ortaya çıkarılarak, hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gereklidir.

Direnme kararı açıklanan nedenlerle usul ve yasaya aykırı olup; kararın bu 
değişik nedenlerle bozulması gerekir.

SONUÇ: Asıl ve birleşen dava davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü 
ile, direnme kararının yukarıda açıklanan değişik gerekçelerle HUMK’un 429. 
Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz pişin harcının temyiz 
edene iadesine, 20.04.2011 gününde, oy birliği ile karar verildi.
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ALACAKLIDAN MAL KAÇIRMA • TASARRUF İPTALİ
•

GENEL HÜKÜMLER

ÖZET: İcra iflas Kanunu’nda yer alan “Tasarrufun iptali” 
hükümlerine başvurmaksızın genel hükümler doğrultusunda 
BK 18. Madde hükmüne dayanılarak muvazaa iddiasıyla iptal 
davası açılabilir.
Ancak böyle bir durumda da İİK 283/1. Maddesi kıyasen 
uygulamalı ve iptale gerek olmadan alacağın tahsilinin 
sağlanması için haciz ve satış kararı verilmelidir.
Y.HGK E: 2011/4-149 K: 2011/346 T: 25.05.2011

Taraflar arasındaki “Tasarrufun İptali” davasından dolayı yapılan yargılama 
sonunda; Ankara Asliye 3. Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 
09.04.2008 gün ve 2006/434 E.-2008/120 K. Sayılı kararın incelenmesi davacı 
vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin 18.01.2010 
gün ve 2009/3381-2010/167 sayılı ilamı ile;

(…Davacı, davalılardan kooperatif hakkında açmış olduğu alacak davacı 
devam ettiği sırada, davalı kooperatif tarafından diğer davalıya yapılmış olan 
taşınmaz pay satışının, alacak davası sonucu doğabilecek borcu ödemekten 
kaçınmak amacıyla yapıldığını belirterek satışın iptalini istemiştir.

Davalılar ise, satışın gerçek olduğunu ileri sürerek davanın reddedilmesi 
gerektiğini savunmuşlardır.

Yerel mahkemece, davacının elinde icra takibi nedeniyle alınmış bir aciz 
belgesi bulunmadığı gerekçesiyle istem reddedilmiş; karar, davacı tarafından 
temyiz olunmuştur.

Dava, Borçlar Yasası’nın 18. Maddesinde düzenlenmiş bulunan dava konusu 
işlemin danışıklı (muvazaalı) yapıldığı iddiasına dayalı tasarrufun iptali istemine 
ilişkindir. Kural olarak üçüncü kişiler, danışıklı işlem ( muvazaalı muamele) nedeni 
ile hakları zarara uğratıldığı takdirde tek taraflı veya çok taraflı olan bu hukuki 
işlemlerin geçersizliğini ileri sürebilirler. Çünkü danışıklı bir hukuki işlem ile üçüncü 
kişilere zarar verilmesi, onlara karşı işlenmiş bir haksız eylem niteliğindedir. 
Ancak, üçüncü kişilerin danışıklı işlem ile haklarının zarara uğratıldığının 
benimsenebilmesi için onların, danışıklı işlemde bulunandan alacakları bulunmalı 
ve danışıklı işlem o alacağın ödenmesini önlemek amacıyla yapılmış olmalıdır.

Diğer yandan; zarara uğradıklarını ileri süren üçüncü kişilerin, danışıklı 
işlemde bulunduğu iddia edilen kişi hakkında tazminat davası açmış olmaları, bu 
davanın kabulü için tek başına yeterli olmadığından, danışıklı işlemde bulunanın 
üçüncü kişilere borçlu olduğunun belirlenmesi ve bu borcu ödememek için danışıklı 
hukuki işlemin yapmış olması gerekir.
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Davacı, davalı kooperatifin devam eden alacak davasında doğabilecek borcu 
ödemekten kurtulmak amacıyla taşınmaz payını danışıklı olarak devrettiğini 
iddia ederek eldeki davayı açmıştır. Davacının bu davadaki amacı, alacak 
davası sonucu kabul edilip kesinleşecek alacağını alabilmeye yönelik olarak, 
danışıklı olduğunu ileri sürdükleri hukuki işlemin kendisi yönünden geçersizliğini 
sağlamaktır. Yargılama sonunda davaya konu edilen satışın danışıklı olduğunun 
kanıtlanması durumunda davacı, satışa konu edilen maldan da alacağın almak 
için yararlanabileceklerdir. Ancak, davacının bu hakkı aynı değil şahsi sonuç 
doğuracağından, danışıklı işlemin kanıtlanması durumunda tapunun iptaline değil, 
İcra ve İflas Yasası’nın 283/1. Maddesi benzetme yoluyla (kıyasen) uygulanarak, 
iptal ve tescile gerek olmaksızın taşınmazın haciz ve satışına karar verilecektir.

O halde somut olayda, satış işleminde danışık bulunup bulunmadığı 
araştırılmalı; davalıların danışıklı bir davranış içinde bulundukları sonucuna 
varılması durumunda satış gününde devam eden davada davacı yararına karar 
verildiği gözetilerek, bu alacak tutarı ile sınırlı olmak üzere, İcra ve İflas Yasası’nın 
283/1. Maddesi benzetme yoluyla uygulanarak, tapunun iptaline gerek olmadan 
davacının alacağını alabilmesine olanak sağlayacak biçimde, dava konusu 
taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi yönünde karar verilmelidir.

Yerel mahkemece açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeden, yerinde 
görülmeyen yazılı gerekçeyle, istemin reddedilmiş olması usul ve yasaya uygun 
düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
bozma kararında açıklanan gerektirici  nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca 
da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK.un 429. 
Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri 
verilmesine, 25.05.2011 gününde oy çokluğu ile karar verildi. 
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ACENTENİN YETKİLERİ • DAVADA HUSUMET
•

MÜVEKKİLİN SORUMLULUĞU

ÖZET: Acentenin müvekkili namına yaptığı işlemlerden 
müvekkil sorumludur.
Acente müvekkili namına dava açabileceği gibi müvekkile 
karşı açılan davada husumet acenteye yöneltilebilir.
Acentenin kullandığı ve müvekkile ait işlerin yapıldığı araca 
verilen yakıt bedelinden müvekkil sorumludur.
Y.HGK E: 2011/19-207 K: 2011/381 T: 01.06.2011

Taraflar arasındaki “itirazın iptali ve icra inkar tazminatı” davasından 
dolayı yapılan yargılama sonunda; Rize 1. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın 
reddine dair verilen 30/06/2009 gün ve 2007/397 E-2009/272 K. Sayılı kararın 
incelenmesi davacı vekilince istenilmesine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 
12.07.2010 gün ve 2009/12109 E-2010/8794 K. Sayılı ilamı ile;

(…Davacı vekili, müvekkilinin P…O…. Bayii olup, davalının R… Şubesinin 
davalının reklamının giydirilmiş olduğu aracı ile müvekkilinin benzin     
istasyonundan aldığı yakıt bedellerini ödememesi nedeniyle başlattıkları takibin 
davalının itirazı üzerine durduğunu bildirerek itirazın iptali ile takibin devamına, % 
40 tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı tarafça talep edilen alacağın müvekkili şirket acentesi olan 
Rize acentesinin borcu olduğu, R… acentesinin bağımsız bir tacir olup müvekkili 
şirketin acentenin borçlarından sorumlu olmayacağından davanın husumet 
nedeniyle reddini talep ederek, iş bölümü ve yetki itirazında bulunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere göre, akaryakıt alımı esnasında davalı 
şirketin şubesi bulunmayıp, acentesi bulunduğu, acente olan ortaklığın davanın 
ihbarına rağmen cevap vermediği, davalının taraf sıfatı bulunmadığı gerekçesiyle 
davanın reddine, dava sıfat yokluğundan reddedildiğinden kötü niyet tazminatına 
hükmedilemeyeceği gerekçesiyle davalının da kötü niyet tazminatı talebinin 
reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı tarafından delil olarak dosyaya sunulan akaryakıt teslim fişlerinde 
satılan akaryakıtın teslim edildiği firma olarak “M. Kargo” yazılıp, akaryakıt 
verilen aracın plakası da işlendikten sonra teslim alan şahsın isim ve imzasının 
fişler altına alınmış olduğu görülmüştür. Davalı vekili, davaya konu olan 
akaryakıtın müvekkilinin acentesi olan firmanın araçlarına teslim edilmiş olduğu, 
acentenin yapmış olduğu işlemlerden müvekkilinin sorumlu tutulamayacağı 
yönünde savunmada bulunmuştur. TTK’nın 119. Maddesi uyarınca “Acente, 
aracılıkta bulunduğu veya akdettiği mukavelelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve 
protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili namına yapmaya ve bunları 
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kabule selahiyetlidir. Bu gibi mukavelelerden çıkacak ihtilaflardan dolayı acente 
müvekkili namına dava açabileceği gibi kendisine karşı da aynı sıfatla dava 
açılabilir. “Somut olayda, üzerinde “M.Kargo” logosu bulunan araçların anılan 
firmayla olan bağlantısına güvenilerek akaryakıt verildiği iddiasının bulunması, 
delil olarak sunulan satış fişlerinde firma olarak M. Kargo şirketinin yazılı olması 
ve anılan yasa hükmü gözetildiğinde davalı şirkete husumet yöneltilmesinde 
isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu durumda mahkemece işin esasına girilerek deliller toplandıktan sonra 
hep birlikte değerlendirilip varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi 
gerekirken eksik inceleme ve yanılgılı gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması 
doğru görülmemiştir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde 

temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği 
görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, 
bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu’nca 
da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki  kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme karırının 
Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK’un 429. 
Maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri 
verilmesine, 01.06.2011 gününde oy birliği ile karar verildi.

SATIM SÖZLEŞMESİ • TESLİMİN İSPATI • MALI TESLİM ALAN KİŞİ

ÖZET: Satım sözleşmesinde malın teslim edildiği kişinin 
teslim almaya yetkili olması gerekir.
Ancak, o kişi yetkili olmamasına rağmen değişik zamanlarda 
aynı veya değişik kişilerden mal teslim almış ise zımmen 
yetkili kılındığının kabulü gerekir.
Y.HGK E: 2011/19-426 K: 2011/516 T: 13.07.2011

(….Dava, mal bedelinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine vaki itirazın 
iptali istemine ilişkindir.

Davalı vekili, davacı ile hiçbir ticari ilişkilerinin ve borçlarının olmadığını, mal 
teslim almadıklarını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.
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Mahkemece iddia, savunma ve alınan bilirkişi raporuna göre davanın kısmen 
kabulü ile davalının icra takibine vaki itirazının 21.569.00.- YTL. si üzerinden 
iptali ile takibin devamına, % 40 icra inkar tazminatının davalıdan tahsiline karar 
verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davacı, davalıya ilk parti olarak 09.01.2004 tarihinde davalı şirket elemanı 
Servet Hançer imzasına 10.649 metre (35 top) ikinci parti olarak 29.01.2004 
de davalı şirket hissedarı F….A….imzasına 21.495 Metre (71 top) kumaş teslim 
edildiğini, davalı yanca kısmi ödemelerde bulunduğunu, davalının kumaşın 11.445 
metrelik kısmını alıkoyup, geri kalanı iade edeceğini beyan ettiğinden, bu miktar için 
31.03.2004 tarih, 34.699.207.139./TL. lık fatura düzenlediğini, tahsili amacıyla icra 
takibine girişildiğini, haksız itiraz üzerine de takibin durdurulduğunu ileri sürmüş, 
davalı yan ticari ilişkiyi inkar ederek Servet Hançer’in şirket çalışanı olmadığı, 
F…A…’a ait olduğu iddia edilen imzanın da sahte olduğunu savunmuştur.

SSK Başkanlığı’nın 24.03.2006 tarih 031530sayılı yazı ekindeki davalı şirkete 
ait prim belgelerinden S…. H….’in isminin bulunmadığı, 29.01.2004 tarihli 21.495 
metre malın teslimi ile ilgili belgede atılı olan imza ile ilgili yaptırılan grafolojik 
incelemede imzanın Fatih Ak’ın eli mahsulü olduğunun belirlendiği, davacı 
tanıklarının ifadelerinden ve diğer davacı delillerinden ve davanın konusu iki adet 
irsaliye ile gönderilen kumaştan 20.000 metreye yakın kumaşın davacıya iade 
edildiği anlaşılmaktadır.

Açıklanan bu hususlar ve kısmen ödeme iddiası da gözetilerek davacının 
teslimini kanıtladığı malın miktar ve bedelinin belirlenmesi gerekirken, eksik 
araştırma ve inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir….)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan 
yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulun’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 
edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle HUMK 2494 
sayılı Yasası ile değişik 438/II. Fıkrası hükmü gereğince duruşma isteğinin 
reddine karar verilip dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:
Dava, satım sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsiline yönelik olarak 

başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Yerel Mahkemece; taraflar arasında mevcut akdi ilişki kapsamında davalıya 

ham kumaş satışı yapıldığı davalının kısmi ödemede bulunduğu, davacı şirketin 
usulüne uygun tutulmuş ve sahibi lehine delil vasfına haiz ticari defter ve 
kayıtları dikkate alınarak sabit görülerek, TTK’nın 83. Maddesi uyarınca eda 
ettirilen yemine nazaran davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Yüksek Özel Daire’ce; davacının kısmen ödeme iddiası da gözetilerek teslimini 
kanıtladığı malın miktar ve bedelinin belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ve 
inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisinin doğru görülmediğine işaretle hükmün 
bozulmasına karar verilmiştir.

Yerel mahkemece, fatura ve sevk irsaliyeleri kapsamlarıyla da doğrulanan 
tanık anlatımlarından, davalı tarafa saten dokuma kumaşın ham olarak satıldığı 
ve bu kumaş üzerinden boya-terbiye işlemleri yaptırıldığı, savunmanın aksine, 
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taraflar arasında akdi ilişkinin mevcut olduğu, davalı yanın imza itirazının da 
yerinde olmadığı, kısmi ödemeden sonra kalan miktar yönünden başlatılan 
takibe haksız olarak itiraz edilmek suretiyle takibin durdurulduğu kanaatine 
varılarak, davacı şirketin usulüne uygun tutulmuş ve sahibi lehine delil vasfına 
haiz ticari defter ve kayıtları dikkate alınarak TTK’nın 83. Maddesi uyarınca eda 
edilen yemine de dayanılarak, davanın kısmen kabulüne ilişkin önceki kararda 
direnilmiş;

Hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

İlk karar, bozma ve direnme kararlarının kapsamı itibariyle taraflar 
arasındaki akdi ilişkinin varlığı ve iade edilen mallar konusunda özel daire ile 
yerel mahkeme arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu’nun önüne gelen uyuşmazlık; kısmen 
ödeme iddiası da gözetilerek davacının teslimini kanıtladığı malın miktar ve 
bedelinin belirlenmesi noktasında toplanmaktadır.

Öncelikle, konuya ilişkin yasal düzenlemelerin irdelenmesinde yarar vardır:

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun “İki Tarafın Hak Ve Vazifeleri” başlıklı 182. 
Maddesi; “Beyi bir akittir ki onunla bayi, satılan malı müşterinin iltizam ettiği 
semen mukabilinde müşteriye teslim ve mülkiyeti ona nakleylemek borcunu 
tahammül eder. Hilafına adet veya mukavele mevcut değil ise bayi ile müşteri 
borçları aynı zamanda ifa etmekle mükelleftirler.

Hale göre tayini mümkün olan semen, tesmiye edilmiş hükmündedir.” 
Hükmü yer almaktadır.

Bu noktada satılanın tesliminin ispatı önem arz etmekte; bu bağlamda 
eldeki uyuşmazlık yönüyle tesliminin tanıkla kanıtlanıp kanıtlanamayacağı 
hususunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Hemen belirtmelidir ki, satılanın tesliminin “hukuki işlem” niteliğinde olup, 
buna ilişkin savunmanın hangi delilerle kanıtlanabileceğinin belirlenmesinde, 
hukuki işlemlerin varlığının kanıtlanmasına ilişkin genel usul hukuku 
kurallarının (1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 288 ve 
devamındaki hükümler) göz önünde tutulması gerekir.

Bunun sonucu olarak ta; herhangi bir hukuki işlem gibi, teslim de anılan 
hükümdeki senetle (yazılı delille) ispat kuralı çerçevesinde, ilişkin bulunduğu 
malın miktar ve değerine göre belirlenmelidir (Kuru Baki, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 

İstanbul 1990 5. Basım, C:2,S:1534, S:1603, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 06.11.2002 gün 

2002/13-875 E., 2002/885 K. sayılı ilamı da bu yöndedir.)

Somut olaya gelince;

Eldeki uyuşmazlık yönüyle  satış bedelinin miktarı itibariyle, teslim 
savunmasının 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 288. 
Maddesi uyarınca yazılı delille kanıtlaması zorunlu bulunduğu gibi, aynı 
Kanun’un 293. Maddesinde gösterilen, tanıkla kanıtlama olanağının tanındığı 
hallerden herhangi birinin  varlığı da, davacı tarafça ileri sürülmemiştir.

Yine, somut olayda, davalının, teslim savunması yönünde davacının tanık 
dinletmesine açık bir muvafakati olmadığı gibi; tersine, davalı vekili, buna 

348 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



muvafakat etmediğini açıkça bildirmiştir. Bu durumda, davacı satıcı, dava 
konusu satılanı davalı alıcıya teslim etmiş olduğu yönündeki savunmasını yazılı 
delille kanıtlamak zorundadır. Mahkemenin buna rağmen dinlediği tanıkların 
beyanlarına itibar edilemez.

Davacı tarafından davalı adına 31.03.2004 tarih 910216 numaralı 11.445 
metre kumaşla ilgili olarak 34.699.207.137.- TL. lık fatura tanzim edilmiş olduğu, 
bu faturanın üzerinde 29.01.2004 tarih ve 193915 numaralı irsaliyenin yazılı 
olduğu, bu faturanın davalı şirket adresine iadeli taahhütlü posta ile gönderildiği, 
ancak faturanın hanede bulunmadığını belirtilerek iade edildiği anlaşılmaktadır. 
Bu durumda davacının tebliğ edilmeyen fatura delillerine de dayanamayacağı 
açıktır.

Ancak, dava dosyasında davalı adına tanzim edilmiş 09.01.2004 tarihli mal 
teslimi ile ilgili belgede 35 top 10.649 metre kumaşın yazılı olduğu altında S…. 
H….. imzasının bulunduğu, diğer 29.01.2004 tarihli mal teslimi ile ilgili belgede 
71 top 21.495 metre kumaşın yazılı olduğu altında F…A… imzasının bulunduğu 
görülmüştür.

SSK Başkanlığı Sigorta İşleri Genel Müdürlüğü İstanbul Sigorta İl Müdürlüğü 
tarafından gönderilen 24.03.2006 tarih 031530 sayılı yazıları ekindeki davalı 
şirkete ait 2002/1,2,3 dönemi, 2003/1,2,3 dönemi ve 2004/2 dönemi dönem 
bordroları ile 2004/5 ve 2004/12. Aylara ait aylık prim belgelerinin incelenmesinde 
S….. H…..  isminin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

05.06.2006 havale tarihli uzman bilirkişi raporunda “29.01.2004 tarihli 21 
top 21.495 metre malın teslimi ile ilgili belgede atılı olup davalı şirket ortağı 
M….F…. A…..’a izafe edilen imzanın M….F…. A….’ın mahsulü olduğu tespit 
edilmiştir.

Mahkemece hükme esas alınan 24.03.2008 tarihli bilirkişi kurulu raporu 
ile davacının kendi defterlerinde davalı ile olan hesabı incelendiğinde davacı 
şirketin davalı şirketten 15.02.2004 ve 02.03.2004 tarihlerinde 5.000,00 USD 
çek ve 5.000,00 USD nakit olmak üzere toplam 10.000,00 USD avans aldığı 
ve bu tutarların Türk Lirası karşılığı olarak (-) 13.130.050.000.- TL’yi davalı 
alacağı olarak hesaba işlendiği, bu avans ile ilgili olarak ta davacı tarafından 
davalı adına 31.03.2004 tarihinde 910216 nolu 34.699.207.139.- TL tutarlı 
fatura tanzim edildiği ve hesaba davalı borcu olarak kaydedildiği, bu işlemlerin 
sonucunda da takip tarihi olan 24.05.2004 itibari ile davacının davalı 
şirketten 21.569.157.139.- TL alacaklı olduğu, davalı tarafından ibraz edilen 
ticari defterlerinin incelenmesinde davacının takip konusu yaptığı fatura ve 
yine davacının dilekçesinde davalıdan aldığını iddia ettiği (5.000 USD çek + 
5.000 Nakit) toplam 10.000 USD ile ilgili herhangi bir borç ve alacak kaydının 
olmadığının görüldüğü, ayrıca yine inceleme günü davalı şirkete ait 2004 yılı 
Yevmiye defterinin kapanış maddesinde de davacı şirket ile ilgili herhangi bir 
kaydın olmadığı belirtilmiştir.

Davacı tarafın defterleri kesin delil vasfına haiz olup, davacı kendi defterlerine 
göre davalıdan alacaklıdır.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’nun 86. Maddesine göre, taraflardan 
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birinin defteri kanuna uygun olup da, diğerinin ki olmaz veya hiç defteri bulunmaz 
yahut ibraz etmek istemezse; defterleri muntazam olan tacirin birbirini teyit 
eden defterlerindeki kayıtlar, diğeri aleyhine delil olur. Defterler usulüne uygun 
tutulmamış dahi olsa aleyhine delil teşkil edeceği kuşkusuzdur.

Ticari defterlerle ispat usulünde diğer koşulların bir arada bulunduğunu 
tespit eden mahkeme, ticari defterleri lehine delil sayılan tarafa TTK. Md. 83 
doğrultusunda son olarak verdiği tamamlayıcı yemin davacı tarafından eda ve 
yeminde sebat edilmiştir.

Defter sahibi, mahkemenin kendisine verdiği tamamlayıcı yemini ederse 
mahkeme bu yemin ile bağlıdır. Yani ticari defterdeki kayıt sahibi lehine kesin 
delil teşkil eder. Ancak, defterdeki kayıtlara dayanarak yapılan belgelerin de 
kayıtları doğrulaması gerekir. Buna göre, davacı toplamda 32.144 metrelik mal 
teslimi yapılmış olduğunu, davalının bu malların bir kısmını iade edildiğini, 
davalının iade etmediği malların toplam 11.445 metre olduğunu iddia etmektedir. 
Davalı yan önce ticari ilişkiyi inkar ederek S…. H…..’in şirket çalışanı olmadığını, 
F…A….’a ait olduğu iddia edilen imzanın da sahte olduğunu savunmuş ise de 
F…A…. İmzasının sahte olmadığının anlaşılması karşısında F…A… imzası ile 
teslim alınan malın hatalı çıkması üzerine iade edildiğini, S… H…. İmzası ile 
teslim alınan bir mal bulunmadığını, S…. H….’in kendi çalışanları olmadığını 
belirterek kabul etmemiştir.

Önemle vurgulanmalıdır ki, satım sözleşmesinde malın teslim edildiği 
kişinin teslim almaya yetkili olması gerekir. Ancak yetkili olmamasına rağmen 
daha önce değişik zamanlarda, aynı veya değişik kişilerden mal teslim almış ise 
zımmen yetkili kılındığının kabulü gerekir.

Davacı şirket tarafından davalı şirket ortağına 21.495 metrelik mal teslim 
etmiş olduğu, yaklaşık 20.000 metre kumaşın iade edildiği konusunda bir 
uyuşmazlık bulunmamaktadır.

Ancak davacının sunmuş olduğu 09.04.2004 tarihli 10.649 metrelik malın 
S… H…. İsimli şahsa teslim edildiğine ilişkin sevk irsaliyesi davalı yan tarafından 
kabul edilmemiştir.

Şu hale göre, mahkemece, 09.01.2004 tarihli irsaliyede malı teslim alan S… 
H…’in davalı adına mal teslim almaya açık ya da zımmi olanak yetkili kılınıp 
kılınmadığı, davalı çalışanı olup olmadığı, davalı şirketin diğer ticari ilişkilerinde 
de yer alıp almadığı, buna ilişkin belgelerde imzası bulunup bulunmadığının 
yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde araştırılıp incelenmesi ve oluşan sonuca 
göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde verilen 
direnme kararının bu değişik nedenle bozulması gerekmiş; bozma nedenine göre 
diğer hususlar şimdilik inceleme dışı bırakılmıştır.

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının 
yukarıda belirtilen değişik gerekçe ve nedenlerle (BOZULMASINA), bozma 
nedenine göre sair temyiz nedenlerinin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, 
oy çokluğu ile karar verildi.
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YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

BAŞKASININ ARAZİSİNE YAPILAN İNŞAAT • İMAR UYGULAMASI

ÖZET:  Bir kimse kendisine ait veya yasanın himaye ettiği 
hakka dayanarak üçüncü kişiye ait taşınmaz üzerine yapı 
inşa etmiş ve imar uygulaması sonucunda bu yer davacıya ait 
parsel içinde kalmış ise, o kimse kendi arzu ve iradesi dışında 
oluşan bu durumdan sorumlu sayılmaz.[1]

Y.1.HD E: 2010/12858 K: 2010/13607 T: 20.12.2010 

Dava, çaplı taşınmaza el atmanın önlenmesi ve yıkım isteklerine ilişkindir. 
Mahkemece, el atmanın önlenmesi isteğinin kabulüne, yıkım isteğinin reddine 
karar verilmiştir.

Dosya içeriği ve toplanan delillerden, çekişmeli taşınmazın öncesini 352 ada 
16 parsel sayılı kadastral parselin teşkil ettiği, anılan parselin paylı mülkiyet 
üzere olup, bir çok paydaşının bulunduğu ve paydaşlar arasında taşınmazın 
kullanımı açısından fiili bir durum yaratılmadığı gibi, harici bir takbimin de 
bulunmadığı, davalının taşınmazın paydaşı olan dava dışı kişiden, B.K. 213 
maddesi hükmü uyarınca Mersin 2. Noterliği’nce düzenlenen 22.05.1983 tarihli 
gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile pay satın aldığı ve buna dayalı olarak 
üzerine değişik nitelikte yapılan inşa ettiği ve daha sonradan imar uygulamasına 
tabi tutulduğu ve üzerinde yapılar bulunan bölümün 1 nolu imar porseli olarak 
davacıya özgülendiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, yasal ayrıcalıkların dışında ayrılmaz parçanın (mütemmim 
cüz’ün) mülkiyeti ve buna bağlı olarak tasarruf hakkı üzerinde bulunduğu arza 
bağlıdır. Bu husus M.K.’nın 684. Maddesinde açıkça vurgulanmıştır. Ne varki, 
yürürlükten kalkmış olan 6785 sayılı yasanın1605 sayılı yasa ile değişik 42/c 
ve halen yürürlükte bulunan 3194 sayılı imar yasasının 18. Maddelerinde özel 
hükümler getirilmek suretiyle ayrılmaz parça (mütemmim cüz) olan yapı ile arz 
arasındaki hukuki ilişki kesilmiş bazı durumlarda yapı, üzerinde bulunduğu 
yerin malikinden başkasına bırakılarak imar parselinin oluşturulabileceği 
öngörülmüştür. Böylece yapıların bedellerin ilgili parsel sahiplerince yapı sahibine 
ödenmediği veya aralarında bu yönde bir anlaşma yapılmadığı yada ortaklığın 
giderilmesi davacı açılmadığı sürece bu yapıların ömürlerini dolduruncaya kadar 
eski sahiplerine kullanma imkanı sağlanmıştır.

Öte yandan, zeminin maliki olan kişinin taşınmazı bizzat kullanma yetkisi 
sınırlanmış, ayrılmaz parça (mütemmim cüz) durumunda olan yapı üzerinde 
tasarruf etme gücü “özel yasa” ile kısıtlanmıştır.

1  Gönderen Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu Başkanı



2981 Sayılı Yasanın 3290 Sayılı Yasa ile değişik 10/c maddesi de aynı 
doğrultuda hüküm getirmiştir.

Gerçekten, bir kimse kendisine veya yasanın himaye ettiği bir hakka 
dayanarak üçüncü bir şahsa ait bir taşınmaz üzerine ayrılmaz parça (mütemmim 
cüz) niteliğinde yapı inşa etmiş imar uygulaması sonucu bu yer davacıya ait 
imar parseli içerisinde kalmış ise, kendi arzu ve iradesi dışında idari kararla 
oluşan bir durum söz konusu olduğundan kusurlu sayılmaz. İşte bu nedenle 
yukarıda denildiği gibi yasa koyucu imar parseli malikine karşı yapı sahibini 
koruma zorunluluğunu duymuştur.

Somut olaya gelince, mahkemece muhtesatın kaim değerleri belirlenerek, 
davalıya dönmek üzere depo edilmesi yönünde davacıya süre verildiği, davacının 
bedel ödemeyeceğini bildirmesi üzerine yıkım isteğinin reddine ve el atmanın 
önlenmesine karar verildiği görülmektedir.

Oysa, yukarıda değinilen ilkeler gözetildiğinde kaim değerin ödenmesi 
keyfiyetinin el atma isteklerini de kapsayacağı tartışmasızdır.

Öyleyse, davacı tarafından kaim değer ödenmeyeceği bildirildiğine göre, 
el atmanın önlenmesi isteğinin de reddine ve davanın kamusal tasarruf olan 
imar şuyulandırması nedeniyle açıldığı, davanın açılmasına davalının sebebiyet 
vermediği gözetilerek yargılama giderlerinin de davacı üzerinde bırakılmasına karar 
verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere karar verilmiş olması isabetsizdir.

Davalı, tarafın temyiz itirazları yerindedir. Kabulü ile hükmün açıklanan 
nedenlerle HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin 
harcın temyiz edene geri verilmesine, 20.12.2010 tarihide oy birliğiyle karar 
verildi.
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YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

BOŞANMADA EŞİT KUSUR • TAZMİNAT TAKDİRİ

ÖZET:  Boşanmaya neden olan olaylarda eşlerin eşit kusurlu 
oldukları anlaşıldığından, eşit kusurlu eş lehine tazminat 
takdiri doğru olmamıştır.
Zira, eşit kusur durumunda tazminattan söz edilemez.
Y.2.HD E: 2011/16032 K: 2011/15579 T: 12.10.2011

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere 
ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacı-davalı 
kocanın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Toplanan delillerden tarafların birbirlerine hakaret ettikleri ve birlik 
görevlerini yerine getirmedikleri, boşanmaya neden olan olaylarda eşlerin eşit 
kusurlu bulundukları anlaşılmaktadır. Mahkemenin davacı-davalı kocayı, 
davalı-davacı kadına göre daha fazla kusurlu bularak karar oluşturması doğru 
olmamıştır. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminat verilemez. Türk 
Medeni Kanunu’nun 174/1-2. Maddesi koşulları oluşmamıştır. Davalı-davacı 
kadının maddi ve manevi tazminat isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde 
hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdr.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. Bentte gösterilen sebeplerle 
kusur ve davalı-davacı kadın lehine hükmedilen tazminatlar bakımından 
BOZULMASINA, hükmün bozma kapsamı dışında kalan temyize konu diğer 
bölümlerinin ise yukarıda 1. Bentte gösterilen nedenlerle ONANMASINA, 
duruşma için takdir olunan 825.00 TL vekalet ücretin A…’dan alınıp E…’e 
verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu 
kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
oybirliğiyle karar verildi. 



YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

HİSSELİ TAŞINMAZDA ECRİMİSİL • İNTİFADA MEN KOŞULU

ÖZET:  Davacı, paydaşı olduğu taşınmazın davalı tarafından 
kiralanıp bedelleri alındığı halde verilmediğini iddia ve 28.450.-
TL nin ödetilmesini talep etmiştir.
Davalı ise, evlatlığı olan davacının, 1 dükkanın (telefoncu) 
kirasını aldığını 1 dükkan ve 1 daireyi de kullandığı halde 
intifadan men koşulu gerçekleşmediğinden ecrimisil 
istenemeyeceğini savunmuştur.
İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası yemin dahil 
her türlü delille kanıtlanabilir.
Üçüncü kişilere kiraya verilerek elde edilen gelirlerin iadesi 
BK md. 410 uyarınca vekaletsiz iş görme hükümlerine göre 
istenebilir.
Mahkemece intifadan men olgusunun (dükkan ve daire 
için ayrı ayrı araştırılması) davalının savunması üzerinde 
durulması ve çıkacak sonuca uygun karar verilmesi gerekir.
Y.3.HD E: 2009/7493 K: 2009/10277 T: 15.06.2009

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün 
kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı, hissedar olduğu taşınmazın davalı tarafından kiraya verilip kira 
bedellerinin davalı tarafından toplandığını, davalının aldığı kira gelirlerinden 
vermediğini öne sürerek 10.08.2004 – 31.12.2006 dönemi için 28.450,00 YTL 
ecrimislinin tahsiline karar verilmesi istenmiştir.

Davalı, evlatlığı olan davacının 1 dükkanın (telefoncu) kirasını aldığını, 1 
dükkan ve 1 daireyi kullandığı halde intifadan men koşulu gerçekleşmediğinden 
ecrimisil istenemeyeceğini bildirerek, yersiz olan davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece davanın kısmen kabulü ile 23.343,00 YTL ecrimisilin tahsiline 
karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmazda taraflar paydaştır. Paydaşlar kural olarak intifadan 
men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler.

İntifadan men koşulunun gerçekleşmesi ise, ecrimisil istenen süreden önce 
davacı paydaşın davaya konu taşınmazdan ya da gelirlerinden yararlanmak 
isteğinin davalı paydaşa bildirilmiş olmasına bağlıdır.

İntifadan men koşulunun gerçekleştiği iddiası yemin dahil her türlü 
delille ıspatlanabilir. Bu koşul dava şartı niteliğinde olduğundan gerçekleşip 



gerçekleşmediğinin mahkemece re’sen araştırılarak saptanması gerekir.

Üçüncü kişilere kiraya verilerek elde edilen gelirlerin iadesi BK. Md.410 
uyarınca vekaletsiz iş görme hükümlerine göre istenebilir. Bu halde intifadan 
men koşulu aranmaz.

Ancak, somut olayda bir daire ve bir dükkanı davalının kullandığı 
anlaşılmaktadır. Dava tarihinden önce davacı tarafından, taşınmazın kullanılması 
yönünde davalıya çekilmiş bir ihtarname bulunmamaktadır.

Diğer taraftan davalı, davacının aldığını kabul ettiği ve tanık beyanlarında 
telefoncu Ümit olarak ifade edilen kişiden tahsil edilen kira paraları yönünden 
takas talebinde bulunmuş ve taşınmazda hissedar olan Vakıflar idaresine ödediği  
paradan da davacının hissesine düşeni ödemediğini savunmuştur.

Mahkemece intifadan men olgusunun (dükkan ve daire için ayrı ayrı 
araştırılması, davalının savunması üzerinde durularak, takas ve mahsup defi 
de değerlendirilerek ortaya çıkacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, 
eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, 
bozmayı gerektirir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.06.2009 tarihinde 
oy birliğiyle karar verildi.

VASİYETNAMENİN TENFİZİ • İPTAL DAVASI • BEKLETİCİ MESELE

ÖZET:  Dava, vasiyetnamenin tenfizi ve tescil istemine ilişkin 
olup; görevli mahkemeyi, dava konusu malın değeri belirler. 
Bu sebeple öncelikle bu yönün tespiti ve ona göre harcın 
alınması gerekir.
Bu davanın süresinde açılıp açılmadığının anlaşılabilmesi 
için dosyadaki (vasiyetnamenin açıldığına ilişkin kararın) 
kesinleşme tarihi belirtilmelidir.
Bunun dışında, vasiyetnamenin iptali davası açılmışsa, 
beklentici mesele olduğundan sonucunun beklenmesi 
gerekir.
Kabule göre ise, davacı yanında davaya katılan Darüşşafaka 
Cemiyeti ile Mehmetçik Vakfı’nın kura mülkiyetin ve mevduatın 
adlarına tescili taleplerinin incelemesiz bırakılması, muayyen 
mal vasiyetinin bağış olarak nitelendirilmesi de doğru 
görülmemiştir.
Y.3.HD E: 2009/12750 K: 2009/13819 T: 15.09.2009
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Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün 
kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili; İ…. T…. G…. Tarafından Beyoğlu 17. Noterliği’nde düzenlenen 
13.05.2005 tarihli vasiyetname ile müvekkiline Ataköy’de 43 ve 51, Şişli’de 8, 
Bakırköy’de 22 nolu boğımsız bölümlerin ve bankadaki tüm mevduatın intifa 
hakkının vasiyet edildiğini, gayrimenkullerin kuru mülkiyetinin Darüşşafaka 
Cemiyeti’ne, ana paranın Mehmetçik Vakfı’na bırakıldığını, bu nedenle muayyen 
mal vasiyetini içeren vasiyetnamenin tenfizi ile taşınmazların intifa hakları ile 
mevduatın gelirlerinin davacıya ödenmesine karar verilmesini istemiştir.

Davaya müdahil davacı olarak katılan Darüşşafaka Cemiyeti ve Mehmetçik 
Vakfı Vekilleri ise; taşınmazların kuru mülkiyetlerinin ve ana paranın kendileri 
adına tescilini talep etmişlerdir.

Mahkemece; davanın kabulü cihetine gidilmiş, hüküm davacı katılan vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının isteğinde dayandığı müteveffa İ…. T… G…. Tarafından Beyoğlu 17. 
Noterliği’nde düzenlenen 13.05.2005 tarihli vasiyetnamenin açılması istenmiş, 
Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2006/1194-2008/594 sayılı davada 
bir kısım mirasçılar vasiyetnameye itirazda bulunacaklarını belirtmişler, ancak 
açılma işlemi tamamlanarak, 03.06.2008 tarihinde davacının muayyen mal 
alacaklısı olduğunun tespitine karar verilmiş ve karar ilgililere tebliğ edilmiştir. 
Karar sureti dosyaya konulmuş ise de, kesinleşme şerhi mevcut değildir.

Hukuk Genel Kurulu’nun 13.02.1991 gün 648-65 sayılı kararında vurgulandığı 
üzere, vasiyetnamenin tenfizi diye adlandırılan davalar bir yanı hakkın tesisi 
için değil, yalnızca Sulh Hukuk Mahkemesi’nce açılan vasiyetnamenin Türk 
Medeni Kanun’un 596 ve izleyen maddelerinde düzenlenen tebliğ işlemlerinin 
tamamlanmasından ve gerekli yasal sürelerin geçmesinden sonra, herhangi bir 
itiraza uğramadığı ve iptalinin istenmediği veya itirazların sonuçsuz kaldığının, 
bu nedenle de kesinleşmiş olduğunun tespiti içindir.

Bu tespit başlı başına aynı bir hakkın geçirimini sağlamaz.

Kendisine belirli bir mal vasiyet edilen kimsenin bu vasiyeti yerine getirmekle 
yükümlü olan varsa ona, yoksa yasal ve seçilmiş mirasçılara karşı açacağı 
istihkak davası ile malın kendisine teslimini istemesi gerekir (TMK.md.600).

Somut olayda: Davacı, vasiyetnamenin öncelikle infazını ve intifa hakkının 
adına tescilini istemektedir.

Bu tür davalarda görevli mahkemeyi davanın konusunu oluşturan malın 
değeri belirler (HUMK.md.8/1). Dava dilekçesinde değer belirtilmemiştir. Bu 
nedenle dava konusu taşınmazların değerinin tespit edilmesi ve bu değere göre 
peşin alınması gereken nisbi harcın tamamlatılması (Harçlar Kanunu md.30-
32.) ve bundan sonra davaya devam edilmesi gerekirken bu hususun incelemesiz 
bırakılması doğru görülmemiştir.

Ayrıca, vasiyetname 03.06.2008 tarihinde, açılıp okunmuş bu dava ise 
11.06.2008 tarihinde açılmış olup, 14.10.2008 tarihinde sonuçlandırılmıştır. 
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Öncelikle vasiyetnamenin açılmasına ilişkin kararın kesinleşme tarihi şerhini 
içerir onaylı sureti ilgili mahkemeden getirilerek dosya içine konulmalıdır.

Bunun dışında, vasiyetnamenin iptali davacı açılması halinde sonucunda 
verilecek hüküm, vasiyetnamenin yerine getirilmesine ilişkin bu davanın 
sonucunu etkileyecek nitelikte olduğundan bir yıllık iptal davası açma süresi 
(TMK.md.559) ve açılmış dava varsa sonucu beklenmeden hüküm tesisi usul ve 
yasaya aykırıdır.

Kabule göre ise; davacı yanında davaya katılan Cemiyet ve Vakfın kuru 
mülkiyetin ve mevduatın adlarına tescili talebinin incelemesiz bırakılması, 
muayyen mal vasiyetinin bağış olarak nitelendirilmesi de doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan 
kabulü ile hüküm HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.09.2009 tarihinde 
oy birliğiyle karar verildi.

KİRA TESPİTİ • İHBAR KOŞULU

ÖZET:  Davacı kiralayan 01.01.2008 itibariyle aylık kiranın 
tespitini istemişse de; 21.11.1996 günlü ve 19/10 sayılı 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu kararının öngördüğü 
(kiranın artırılması ihtarnamesinin kiracıya yeni kira döneminin 
başlayacağı tarihten en az on beş gün önce tebliği) koşulunu 
yerine getirmediğinden 01.01.2008 itibariyle kiranın tespiti 
mümkün değildir.
Ancak, temyiz incelemesi sırasında yeni dönemin (01.01.2009) 
başladığı da göz önünde bulundurularak, mahkemece bir 
sonraki dönem için (2009) kira parasının tespitini isteyip 
istemediği hususunun davacıdan sorularak, istemesi 
halinde bir sonraki dönem için kira tespitine karar verilmesi 
mümkündür.
Y.3.HD E: 2010/2804 K: 2010/4513 T: 16.03.2010

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün 
kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davada, 01.01.2008 tarihinde itibaren aylık kiranın net 22500 TL olarak 
tespiti istenilmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir.
21.11.1966 gün ve 19/10 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, 

kira parasının tespiti davacı her zaman açılabilir. Kira parasının arttırılması ile 
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ilgili olarak gönderilen ihtarname veya aynı amaç için açılan davanın dilekçesinin 
tebliğ tarihi, tespit edilecek kira parasının geçerli olacağı dönemin belirlenmesi 
açısından önemlidir. Dava dilekçesinin veya ihtarnamenin tebliğ tarihi ile yeni 
kira dönemin başladığı tarih arasında 15 günden fazla bir süre bulunmalıdır.

Taraflar arasındaki kira sözleşmesinde artış şartı bulunmamaktadır. Yeni 
dönemin (01.01.2008) başlamasından en az 15 gün önce gönderilmiş ihtarname 
veya açılmış dava da bulunmadığına göre 01.01.2008 günü başlayan dönem için 
kira parasının tespitine karar verilemez.

Ancak temyiz incelemesi sırasında yeni dönemin (01.01.2009) başladığı da 
göz önünde bulundurularak, mahkemece bir sonraki dönem için (2009) kira 
parasının tespitini isteyip istemediği hususunun davacı taraftan sorularak 
istemesi halinde bir sonraki dönem için kira parasının tespitine karar verilmesi 
mümkündür.

Öyle ise mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek yapılacak yargılama 
neticesinde hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanılgılı 
değerlendirme sonucu yazılı şekilde  hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açı4klanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 16.03.2010 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

PAYDAŞLAR ARASINDA ECRİMİSİL • İNTİFADAN MEN KURALI

ÖZET:  Paydaşlar intifadan men edilmedikçe birbirlerinden 
ecrimisil isteyemezler.
Bu husus dava şartı olup Mahkemece re’sen araştırılmalıdır.
İntifadan men olgusu her türlü delil ile ispatlanabilir.[1]

Y.3.HD E: 2010/9599 K: 2010/12216 T: 06.07.2010

YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün 

kağıtlar okunup gereği düşünüldü.
Davacı vekili dilekçesi ile müvekkilinin muristen intikal eden taşınmazlarda 

hisse sahibi olduğunu, davalıların haksız olarak kullanımları nedeniyle dava 
tarihinden geriye doğru 5 yıl için toplam 25.000 TL ecrimisil, dava tarihinden 
itibaren yasal faiziyle tahsilini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece; intifadan men şartı gerçekleşmediğinden bahisle davanın 

1 Gönderen: Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu Başkanı
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reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Dava konusu taşınmazda taraflar paydaştır. Paydaşlar kural olarak intifadan 

men edilmedikçe birbirlerinden ecrimisil isteyemezler. İntifadan men olgusunun 
gerçekleştiği iddiası ise, yemin dahil her türlü delille ispatlanabilir. Bu koşul 
dava şartı niteliğinde olduğundan gerçekleşip gerçekleşmediğinin mahkemece 
re’sen araştırılarak saptanması gerekmektedir.

Somut olayda, davacı tarafından davalıya bu konuda çekilmiş bir ihtarname 
bulunmamaktadır. Davacı vekili duruşmadaki beyanı ile başka delilleri olmadığını 
bildirmiş ise de; dava dilekçesinde “vs.deliller” demek suretiyle yemin deliline de 
dayanmış olduğundan, ispat yönünden, davacı taarfa yemin teklif etme hakkı 
olduğunun hatırlatılmaması doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 06.07.2010 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY BOZMASININ KAPSAMI • KESİNLEŞME

ÖZET:  Davacı avukat 5000 TL avukatlık ücretinin davalılardan 
tahsiline; davalılar da açtıkları karşılık davayla; davacı 
avukata masraf yapması için verdikleri 4598 TL’den, yaptığı 
masraflardan kalan 3434 TL’nin tahsiline karar verilmesini 
talep etmişler; mahkemece asıl davanın kabulüne; karşılık 
davanın reddine karar verilmiştir.
Dairece: “Asıl davaya ilişkin olarak verilen kararda bir 
isabetsizlik görülmemektedir. Karşılık dava yönünden ise 
konuya ilişkin olarak bilirkişi incelemesi yaptırılarak davacı 
avukat tarafından takip ettiği davalara ilişkin olarak yapılan 
masrafların tespit edilmesinden sonra hasıl olacak sonuca 
göre bir karar verilmesi gerekir” gerekçesi ile bozulmuş, 
mahkeme tarafından bozmaya uyulmuş olmakla beraber 
ilk bozma kararı ile birlikte kesinleşen asıl dava hakkında 
verilen kararı da değiştirir mahiyette karar verilmesi mümkün 
değildir.
Y.3.HD E: 2010/10992 K: 2010/15816 T: 05.10.2010

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün 
kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı (karşılık davalı) dilekçesinde, davalıların vekilleri sıfatı ile işlerini 
takip ettiğini, ancak vekalet ücretini tahsil edemediğini beyan ederek 5000 TL 
vekalet ücretinin yasal faizi ile birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini 
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talep ve dava etmiştir.

Davalılar (karşılık davacılar), karşılık davaları ile davacı avukata masraf 
yapması için toplam 4598 TL ödediklerini, yapılan masraflardan kalan bakiye 
3434 TL’nin yasal faizi ile birlikte davacıdan tahsiline karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir. Mahkemece, asıl davanın kabulüne, karşılık davanın ise reddine 
karar verilmiştir.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından karar “Asıl davaya ilişkin olarak verilen 
kararda bir isabetsizlik görülmemektedir. Karşılık dava yönünden ise konuya 
ilişkin olarak bilirkişi incelemesi yaptırılarak davacı avukat tarafından takip 
ettiği davalara ilişkin olarak yapılan masrafların tespit edilmesinden sonra 
hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir” gerekçesi ile bozulmuş, 
mahkeme tarafından bozmaya uyulmuş olmakla beraber ilk bozma kararı ile 
birlikte kesinleşen asıl dava hakkında verilen kararı da değiştirir mahiyette bir 
karar verilmiştir.

Daire’nin bozma kararı ile asıl davaya ilişkin olarak verilen karar artık davacı 
lehine kazanılmış hak teşkil ettiği için, bu kararı değiştirir mahiyette başka 
bir karar verilemez. Sadece, bozma kararında hakkında bozma kararı verilen 
karşılık dava ile ilgili ve uyma kararı verdiğine göre de, bu doğrultuda bir hüküm 
kurması gerekecektir.

Öyle ise mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek Dairemizin bozma 
kararı doğrultusunda yargılama yapılarak hasıl olacak sonuca göre bir karar 
verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm tesisi 
bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.10.2010 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

BİRDEN FAZLA KİRA SÖZLEŞMESİ
•

GERÇEK SÖZLEŞMENİN TESPİTİ

ÖZET:  Dava, sözleşmesindeki “bir aylık kira bedelinin 
kararlaştırılan tarihte ödenmemesi durumun da bütün kiranın 
muacceliyet kesbedeceği “koşuluna dayanılarak yapılan 
takibe itirazın iptali ve tahliyesine ilişkin olup; taraflar iki 
ayrı kira sözleşmesine dayandıklarından, bu sözleşmelerden 
hangisinin kiralananın bulunduğu yere ait olduğunun 
saptanmasından sonra bir hüküm verilmesi gerekir.
Y.3.HD E: 2010/296 K: 2010/7328 T: 26.04.2010
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HUMK 438. Md. Gereğince davanın niteliği gözetilerek duruşma isteminin 
reddine karar verildi.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün 
kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili dilekçesinde; kiralananda 01.02.2006 başlangıç tarihli kira 
sözleşmesi ile kiracı olarak bulunan davalının, Nisan 2008 ayına ait aylık 
2.250 TL olan kira parasını ödememesi üzerine ihtar edildiğini, ancak davalının 
cevabı ihtarı ile kira bedelinin aylık 750 TL olduğunu ileri sürerek, % 10 artışla 
Nisan ayına ait kiranın 825 TL olarak ödeneceğini bildirdiğini, PTT aracılığı 
ile gönderilen kira parasının fazlaya dair hakları saklı kalmak kaydıyla davacı 
tarafından kabul edildiğini, davalının takip eden mayıs ve haziran ayları kira 
bedellerini de 825’er TL olarak ödemesi nedeniyle temerrüde düştüğünü, 
sözleşmenin 17.maddesi gereğince temerrüt nedeniyle dönem sonuna kadar 
olan kira paralarının muacceliyet kespettiğini ve eksik ödenen kira bedelleriyle 
birlikte icra takibine başlanıldığını, ancak davalının başlatılan icra takibine 
haksız olarak itiraz ettiğini, aylık kira bedelinin 750 TL olarak karşılaştırıldığı 
bir kira sözleşmesinin davacı tarafça imzalamadığını ileri sürerek; itirazın iptali 
ile takibin devamına, davalının temerrüt nedeniyle tahliyesine karar verilmesini 
talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacı tarafça ileri sürülen sözleşmenin gerçek olmadığını, 
taraflarca imzalanan sözleşmeye göre aylık kira parasının 750 TL olarak 
kararlaştırıldığını, yine sözleşme ile belirlenen senelik artışın da zamanında 
yapıldığını, bu nedenle her iki kira sözleşmesi üzerinde imza incelemesi yapılması 
gerektiğini savunarak davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece; davacı tarafça dayanılan kira sözleşmesi konusunda taraflar 
arasında ihtilaf bulunmadığı gerekçesiyle; konusuz kalan tahliye istemi hakkında 
karar verilmesine yer olmadığına, itirazın iptali isteminin ise kısmen kabulü ile 
kira alacağına yönelik itirazın 17.775 TL kira alacağı ve 43,09 TL işlemiş faiz 
toplamı üzerinden iptaline karar verilmiş, hüküm; davalı vekili tarafından kira 
alacağına yönelik olarak verilen karar yönünden temyiz edilmiştir.

Dava, kira sözleşmesinden kaynaklanan alacağın tahsili için başlatılan takibe 
yönelik itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı (kiralayan) ile davalı (kiracı) 
arasında bir kira ilişkisinin bulunduğu yönünde uyuşmazlık bulunmamaktadır. 
Uyuşmazlık, kira bedeline ilişkindir. Davacı, sunmuş olduğu kira sözleşmesine 
istinaden kira parasının aylık 2.250 TL olduğunu ileri sürmekte, davalı ise farkı 
bir kira sözleşmesine dayanarak kira parasının iddia edilenin aksine 750 TL 
olduğunu ve davaya konu edilen dönemde kira parasının karşılaştırılan artış 
oranına göre 825 TL olarak ödendiğini savunmaktadır. Her iki taraf da karşı tarafın 
dayandığı kira sözleşmesinde bulunan imzaları inkar etmektedirler. Bundan ayrı, 
taraflarca dayanılan kira sözleşmelerinin adres kısmında Gümüşsuyu Caddesi 
yazılı olmasına rağmen numaraların farklı olduğunu anlaşılmaktadır.

Bu durumda, taraflarca dayanılan kira sözleşmelerinin, kiralananın 
bulunduğu mahale ait olup olmadığının keşfen belirlenmesi ve gerekirse imza 
incelemesi yapılarak ortaya çıkacak sonuç çerçevesinde bir hüküm kurulması 
gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar 
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verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 

şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.04.2010 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

KİRA TESPİTİ • DÖNEMLERE GÖRE TESPİT KURALI

ÖZET:  Usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş bir ihtarname 
veya açılmış bir dava olmadığına göre yeni kira dönemi için 
kira parasının tespitine karar verilemez.
Ancak, açılan davaya göre bir sonraki dönem için kira tespiti 
mümkün olabileceğinden bu husus davacıya sorularak hüküm 
kurulmalıdır.
Y.3.HD E: 2011/11305 K: 2011/11680 T: 05.07.2011

Davada, 01.01.2009 tarihinden itibaren aylık kiranın 4968 TL olarak tespitine 
karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.

Mahkemece, kira artış şartına ilişkin ihtarnamenin tebliğinin usulüne uygun 
olmadığı, bu nedenle de davanın süresinde açılmadığı gerekçesi ile davanın 
reddine karar verilmiştir.

21.11.1966 gün ve 19/10 Sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince, 
kira parasının tespiti davacı her zaman açılabilir. Kira parasının arttırılması ile 
ilgili olarak gönderilen ihtarname veya aynı amaç için açılan davanın dilekçesinin 
tebliğ tarihi, tespit edilecek kira parasının geçerli olacağı dönemin belirlenmesi 
açısından önemlidir.

Taraflar arasında yazılı kira sözleşmesi ve dolayısıyla da artış şartı 
bulunmamaktadır. Usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş ihtarname veya açılmış 
dava da bulunmadığına göre 01.01.2009 günü başlayan dönem için kira parasının 
tespitine karar verilemez. Mahkemenin gerekçesinde, ihtarın geçersizliğine 
ilişkin olarak yaptığı saptama bu ihbarla doğrudur.

Ancak temyiz incelemesi sırasında yeni dönemin (01.01.2010) başladığı da 
göz önünde bulundurularak, mahkemece bir sonraki dönem için (2010) kira 
parasının tespitini isteyip istemediği hususunun davacı taraftan sorularak 
istemesi halinde bir sonraki dönem için kira parasının tespitine karar verilmesi 
mümkündür. 

Öyle ise mahkemece, davacının bir sonraki dönem olan 2010 yılı için kira 
tespitini istemesi durumunda, bu dönem için yapılacak yargılama neticesinde 
hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken, yanlış gerekçeler ile 
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davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 

şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin 
alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 05.07.2011 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

363Yargıtay Kararları



YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

BAKIMI YAPILMAYAN ASANSÖR
•

HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞUN TESPİTİ

ÖZET:  Usulüne uygun olarak bakım ve kontrolü yapılmayan 
asansörde meydana gelen kazadan doğan zarardan site 
yönetim kurulu üyeleri ve asansör bakım şirketi birlikte 
sorumludur.[1]

Y.4.HD E: 2011/6669 K: 2011/8407 T: 14.07.2011

Davacı M….  E…. Ve diğerleri vekili Av. R…. Ö   tarafından, davalı C….A…. 
ve diğerleri aleyhine 01.07.2003 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi 
tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davalılar 
E…. D…., C…. A…., E…. K…. ile H… A…. Hakkındaki davanın kısmen kabulüne, 
diğer davalılar hakkındaki davanın reddine dair verilen 30.12.2010 günlü kararın 
Yargıtay’ca incelenmesi davacılar ile davalı Ekrem Demir vasisi taraflarından 
süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten 
sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar 
incelenerek gereği görüşüldü.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici 
nedenlere, özellikle delellerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları 
reddedilmelidir.

2-Tarafların diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, davacıların desteğinin 
bindiği asansörün düşmesi sonucunda ölümü nedeniyle maddi ve manevi 
tazminat istemine ilişkindir. Yerel mahkemece, ceza davacı sonucu kusurları 
bulunduğu belirlenen G….  Sitesi yöneticisi E….D…, asansör bakım şirketi 
müdürü C….A… ve asansör bakım şirketinin site görevlileri E…. K… ile H…. 
A…. Hakkındaki davanın bir bölümünün kabulüne, diğer davalılar hakkındaki 
davanın reddine karar verilmiştir. Karar davacılar ile davalılardan E….D… 
tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar davalarını G… Sitesi yönetimi kurulu başkanı ve üyeleri ile 
asansörün bakımını yapan A…-San Asansör Müh. Kan. Ltd. Şti’ne karşı da 
yöneltmişlerdir. Ceza Mahkemesi dosyasında tüzel kişilerin sorumluluğu 
bulunmayacağından gerçek kişiler asansör firması müdürü Cumali Akkoca ile 
sitenin yönetim kurulu başkanı E…. D…. Kusurları oranında cezalandırılmışlardır. 

1 Gönderen Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu Başkanı



Ceza Mahkemesinin hükme esas aldığı 15.03.2004 tarihli bilirkişi raporuna göre 
asansörün işletme ruhsatının olmadığı, yıllık kontrollerinin yaptırılmadığı, yetki 
belgesi olmayan personele asansörün bakım ve kontrol işlerinin yaptırıldığı ve 
eksik halat kepçesi ve düzgün çalışmayan paraşüt fren sistemi ile asansörün 
çalışmasına izin verildiği anlaşılmaktadır. Davalı site yönetim kurulu asansörün 
bakım için davalı A…. San Ltd. Şti ile sözleşme yapmıştır. Bilirkişi raporu ile de 
belirlendiği üzere hem site yönetimi hem de asansör bakım şirketi asansörlerin 
eski olduğunu, tehlike arz ettiğini, güvenlikli olmadığını bildikleri halde revizyona 
tabi tutarak yenilememeleri ve aylık bakım kartlarını düzenlememek ve kontrol 
etmemekle kusurları bulunması nedeniyle desteğin içinde bulunduğu asansörün 
düşmesine ve sonuçta da desteğin ölümüne neden olmuşlardır.

2011/6669-2011/8407

Site yönetim kurulu kusurları nedeniyle yönetim kurulu başkanı E… D… 
ile birlikte sorumlu tutulmaları gerekir. Davalı site yönetim kurulu başkanı 
E… D…’in mahkum olması diğer yönetim kurulu üyelerini sorumluluktan 
kurtarmaz. Davalı asansör bakım şirketi A….San şirketinin elemanları da 
kusurlu bulunmuş olup çalışanlarının ihmal ve kusurlarından dolayı şirket 
olarak sorumlu olması gerekir. Yerel mahkemece yönetim kurulu başkanı E… 
D… yanında yönetim kurulu üyeleri N… E…., H….B….., C…. D…. Ve O…. D….’in 
A… San asansör müh. San Ltd. Şti’nin de diğer sorumlu tutulan davalılar ile 
birlikte uğranılan zarardan müteselsilen sorumlu tutulmaları gerekirken adı 
geçen davalılar yönünden davanın reddine karar verilmiş olması usul ve yaysa 
aykırı bulunduğundan kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) sayılı bentte gösterilen nedenlerle 
taraflar yararına bozulmasına, tarafların diğer temyiz itirazlarının ilk bentteki 
nedenle reddine ve temyiz eden taraflardan peşin alınan harçların istekleri 
halinde geri verilmesine 14/07/2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan: Ş…Ö…. Üye: S…D….  Üye: S…. B…. Üye:A… K…. Üye: A….A…..         
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YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

KİRACININ YAPTIĞI FAYDALI MASRAFLAR • KİRACININ HAKLARI

ÖZET:  Kiracı kiralanan yere yaptığı onarım ve tadilat ile ilgili 
masrafların tahsilini sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 
her zaman taşınmaz malikinden isteyebilir.
Ancak, söz konusu faydalı masraflardan dolayı sözleşmede 
belirlenen kira parasını ödeme yükümlülüğünden 
kurtulamaz.
Y.6.HD E: 2010/5769 K: 2010/11476 T: 25.10.2010

Davacı vekili, 01.01.2004 başlangıç tarihli kira sözleşmesi ile taşınmazın 
davalı M…A…’a kiralandığını, kira sözleşmesi gereği aylık kira bedelinin 1.300 
USD olarak belirlendiğini her yıl Ocak ayının ilk günü T.C. Merkez Bankası 
tarafından ilan edilen ABD doları efektif satış kuru üzerinden Türk lirasına 
çevrilerek ödenmesinin kararlaştırıldığını, davalı kiracının sözleşmenin ilk ayı 
2004 yılı Ocak ayı kira parasını davacı alacaklıya peşin olarak ödendiğini, 2004 
yılı Şubat ayı dahil olmak üzere dava tarihine kadar kira bedelinin ödenmediğini, 
davalı kiracının 2004 yılı Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, 
Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve 2005 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan kira borcunun 
ödenmemesi üzerine bu aylara ait toplam 18.200 USD kira alacağı ödenmesi 
için BK’nın 260. Maddesi uyarınca noter ihtarı gönderildiğini, gönderilen ihtara 
rağmen kira paralarının ödenmediğini bildirerek kira sözleşmesinin feshi ile 
davalının tahliyesine ve 25.240.800.000 TL birikmiş kira alacağının temerrüt 
faizi ile birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir. Davalı, dava konusu 
binanın tarihi eser vasfında eski ve yıkılmaya yüz tutmuş bir halde iken, 
taraflar arasında yapılan noter sözleşmesi ile, inşaat onarım işleri karşılığında 
10 yıllığına kiraya verildiğini, binanın kullanılabilir hale getirilmesi için masraf 
yaptığını anıtlar kurulundan, izin alarak binanın yıkım işleri yapıldığını, yeni 
bir bina inşaatı tamamlandığını, bina ile ilgili yapılan harcamaların esaslı inşaat 
olduğunu belirterek on yıllık kira bedeline karşılık sayılmasına karar verilmesini 
savunmuştur. Mahkemece, davalı kiracının 10 yıllık kira bedeli kadar binaya 
harcama yaptığından davanın reddine karar verilmiştir.

Davaya dayanarak yapılan ve hükme esas alınan 01.01.2004 başlangıç 
tarihli ve 10 yıl süreli kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında uyuşmazlık 
bulunmamaktadır. Bu kira sözleşmesine göre kira bedeli her ayın 2. Günü T.C. 
Merkez Bankası efektif satış kuru olarak ait olduğu yılın ilk günü belirlenecek 
Türk lirası karşılığı 1.300-USD olarak ödeneceği ve yine 2/c maddesi ile 
binada yapılacak onarım ve tadilat giderleri ile ilgili olarak davalı kiracı 
tarafından yapılan hiçbir masrafın talep edilmeyeceği kararlaştırılmıştır. Kira 



sözleşmesindeki bu koşullar geçerli olup tarafları bağlar. Uyuşmazlığa konu 
dönemde aylık kira bedelinin 1.300.- USD  olduğu hususunda taraflar arasında 
herhangi bir uyuşmazlık yoktur. Kira sözleşmesi, tarafların ortak iradesiyle 
ya da yargı kararıyla sona erdirilmedikçe geçerlidir Kiracı, sözleşmeden 
kaynaklanan edimlerini yerine getirmek, bu kapsamda, kira borcunu da 
ödemek zorundadır. Davalı kiracı kiralanana yaptığı onarım ve tadilat ile ilgili 
faydalı masrafların tahsilini sebepsiz zenginleşme hükümleri gereği her zaman 
taşınmazın maliklerinden isteyebilir. Bu durumda sözleşme hükümleri göz 
önüne alınarak uyuşmazlığa konu dönemdeki kira bedellerinin ödenmesi için 
açılan davada bir usulsüzlük yoktur Davalı kiracı talep edilen aylara ilişkin kira 
bedellerini ödemediğini yargılama aşamasında kabul ettiğinden, temerrüt olgusu 
gerçekleşmiştir. Mahkemece, temerrüt nedeni ile kiralananın tahliyesine ve 
talep edilen dönemlere ilişkin kira alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesi 
gerekirken yazılı şekilde kiralanana yapılan tadilat ve onarım masraflarının kira 
bedeline karşılık olarak sayılmasına karar verilmiş olması doğru olmadığından 
hükmün bozulması gerekmiştir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA ve istek 
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 25.10.2010 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

MİRASÇILIK SIFATININ İSPATI • DELİLLERİN TOPLANMASI

ÖZET: Davacı, cinsi vakıf olan taşınmazın tapu kaydında adı 
geçen kişinin tek mirasçısının kendisi olduğunu iddia ederek 
İstanbul Vakıflar Bölge Müd. aleyhine, mirasçılık belgesi 
verilmesi davası açmış, mahkemece de bu yolda karar vermiş; 
Dairece de karar onaylanmış ise de, karar düzeltme istemi 
üzerine yapılan incelemede:
Taşınmazın; vakıflar idaresinde tapuda adı yazılı 
“Haralambos” kayyımı aleyhine açılan davada Kadıköy 3. 
A.H.H.nin 1983/592 s.kararıyla vakıftan adına tesciline karar 
verildiği; ancak, tapuda adı yazılı “Haralambos” ile davacının 
miras bırakanı olduğu ileri sürülen “Haralambos” un aynı kişi 
olup olmadığının saptanabilmesi bakımından davacı taraftan 
iddiasını kanıtlamaya yarayacak bütün delillerini bildirmesinin 
istenmesi, toplanan deliller doğrultusunda karar verilmesi 
gerekir.
Y.7.HD E: 2008/5070 K: 2008/758 T: 19/03/2009

Taraflar arasında görülen doğan dava sonucunda verilen hükmün 
bozulmasına ilişkin olarak dairemizce verilen 09.07.2008 gün ve 2008/3361 E, 
2008/3107 K. sayılı ilamın karar düzeltme yoluyla incelenmesi davacı tarafından 
istenilmekle, raportör üyenin raporu ve dosyadaki belgeler okundu. Gereği 
görüşüldü.

Dava mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulü ile davacı miras bırakan Harlambos İ……’nun 
tek mirasçısı olduğundan mirasının tamamının davacıya verilmesine karar 
verilmiş ise de, toplanan deliller hüküm vermeye yeterli olmadığı gibi, varılan 
sonuç da davanın niteliğine ve yasal düzenlemelere uygun düşmemiştir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesinin birinci fıkrası 
hükmünde, başvuru üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere sulh 
mahkemesince mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verileceği açıklanmış, 
mirasçılık belgesi verilmesinin istenebilmesi mirasçı olma dışında başka bir 
koşula bağlanmamıştır. Kural olarak mirasçılık istemlerinin mirasçılardan biri 
veya kendisine mahkemelerce yetki verilen kişiler tarafından hasımsız olarak 
görülüp sonuçlandırılması gerekir. Ne var ki, davacının mirasçılık sıfatına 
karşı çıkılması ve çekişme yaratılması halinde çekişme çıkartan kişiler hasım 
gösterilerek hasımlı dava açılması da mümkün bulunmamaktadır. Bu halde 



hasımlı açılan dava sonucunda verilecek hükmün davanın tarafları arasında 
kesin hüküm oluşturacağı kuşkusuzdur.

Somut olaya gelince davacı vekili dava dilekçesinde müvekkilinin miras 
bırakan Y…. Ve K….’dan olma H…… İ…..’nun tek mirasçısı olduğunun hasımsız  
açılan dava sonucu verilen Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/372 esas 
ve 2007/439 karar sayılı dosyasında verilen mirasçılık belgesi ile sabit olduğunu, 
davalı vakıflar idaresinin miras bırakana ait taşınmaza ek koyduğundan iş bu 
davayı açmak zorunda kaldıklarını öne sürerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü 
hasım göstererek mirasçılık belgesi verilmesi isteminde bulunmuştur. 

Dosya içeriğinde toplanan delillerden taraflar arasındaki çekişme konusu 
Altunizade İ. Paşa Vakfı’ndan icareli, 12.826 m2 yüzölçümündeki 985 ada 4 
parsel sayılı taşınmazın 1950 yılında kadastro sırasında “H……..”  adına tespit 
ve tescil edildiği, adı geçeni bilen ve tanıyan bulunmadığından ve ölü mü sağ mı 
olduğu da bilinmediğinden İstanbul Defterdarlığı’nın talebi üzerine Kadıköy 2. 
Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1972/1079 esas, 1973/126 karar sayılı ilamı ile Av. 
Y…. G….’in kayyum tayin edildiği, daha sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
H….. kayyumunu hasım göstererek açtığı dava sonucunda Kadıköy Asliye 3. 
Hukuk Mahkemesi’nin 1983/592 esas, 1983/834 karar sayılı ilamı ile icareli 
tarlanın mutasarrıfının firari eşhastan olduğu ve vakfına rücu ettiği gerekçesiyle  
kayyumluk karırının kaldırılmasına ve taşınmazın H….. adına olan kaydının 
iptali ile Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tesciline karar verildiği, verilen bu 
kararın 12.03.1984 tarihinde temyiz edilmeyerek kesinleştiği anlaşılmaktadır. 
Taşınmazın önceki tapu kaydına göre maliki olan H….’un mirasçısı olduğunu 
öne süren davacının mahkeme hükmü ile gerçekleşen bu tescilin yolsuz 
olduğunu öne sürerek tapu iptal ve tescil davası açma hakkının bulunduğu 
kuşkusuzdur. Davacı önceki davada taraf olmadığından kesinleşen tescil 
hükmünün açılacak bu davada kesin hüküm oluşturacağından ve davacıyı 
bağlayacağından da söz edilemez. Miras bırakanların mirasçılarını ve miras 
paylarını gösteren mirasçılık belgesi verilmesi istemlerine ilişkin davaların 
münhasıran Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin görevine girdiği, bu olgunun tapu 
iptal ve tescil tavacına bakacak mahkemede tartışılıp değerlendirilemeyeceği, 
daha önce davacı tarafından Beyoğlu 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2007/372 
esas, 2007/439 karar sayılı dosyasında “Y….. oğlu K…..’dan olma 01.07.1880 
doğumlu, 27.10.1953 tarihinde ölen H….. İ….’nun mirasçısı olduğuna ilişkin 
mirasçılık belgesi verilmesi dosyasında davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
taraf olmadığı gözetildiğinde bu mirasçılık belgesinin de açılacak tapu iptal 
davasında kesin hüküm oluşturmayacağı, tapu maliki ile davacının mirasçılık 
belgesi aldığı miras bırakanı H…… İ….’nun kayden aynı kişi olmadıkları 
anlaşılmaktadır. Taşınmazın davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tesciline 
esas ilamın verildiği dosyada “Kadıköy Osmanağa Mahallesi Tepe Sokağı Hane: 
108, Cilt: 4, Sahife:111 de kayıtlı, ölü Vasil oğlu T…..’den olma 1291-1289 doğumlu 
A…..H….” yönünden araştırma yapılıp tescil kararı verilmiş ise de, bu kişinin 
adına tespit ve tescil yapılan H….. ile aynı kişi olup olmadığı dahi araştırılmadan 
tescil kararı verilmiştir. Hal böyle olunca tapu malikinin mirasçısı olduğunu 
öne süren ve “H….. İ…..” nun mirasçısı olduğu hasımsız mirasçılık belgesi ile 
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belirlenen davacının tapu maliki “H….” İle miras bırakanın aynı kişi olmadığını 
savunan ve uyuşmazlık çıkartan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü hasım göstererek 
tapu maliki “H…..” un da mirasçısı olduğunu gösterir mirasçılık belgesi verilmesi 
istemiyle dava açmakta hukuki yararı bulunduğunun kabulü gerekir. Tapu 
maliki H…..’un da mirasçısı olduğunu, miras bırakanı ile tapu malikinin aynı 
kişi olduğunu öne süren davacıya böyle bir davayı açma hakkı 4721 sayılı Türk 
Medeni Kanunu’nun 598. Maddesi hükmü ile tanınan bir hak olduğundan ve 
anılan maddede mirasçılık belgesi verilmesi istemine ilişkin dava açma hakkı 
başkaca bir koşula da bağlanmadığından davacının daha önce tapu iptal ve 
tescil davası açmamış olması hukuki yararının bulunmadığını göstermez ve bu 
gerekçe ile davanın reddine karar verilemez. Bu olgu gözetildiğinde dairemizce 
verilen bozma ilamındaki gerekçenin yanılgılı olduğu kuşkusuzdur.

Ne var ki, davanın hasımlı olarak açıldığı ve verilecek hükmün ileride 
açılacak tapu iptal ve tescil davasında kesin hüküm oluşturacağı gözetildiğinde 
davada sağlıklı bir sonuca varılabilmesi için, davanın sonucuna etkili bütün 
delillerin eksiksiz toplanması, taşınmazın topluma tespit tutanağı ve dayanak 
belgelerinin, ilk tesis ve tedavülleri ile birlikte tapu kayıtlarının getirilmesi, 
Kadıköy 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 1972/1079 esas, 1973/126 karar 
sayılı dosyası ile Kadıköy Asliye 3. Hukuk Mahkemesi’nin 1983/592 esas, 
1983/834 karar sayılı dosyasının dosya içine alınması, iddianın her türlü delille 
kanıtlanabileceği ve kanıtlama yükünün de davacı üzerinde olduğu gözetilerek 
davacı taraftan iddiasını kanıtlamaya yarayacak tüm delillerinin sorularak 
saptanması, gösterilecek delillerin toplanması, getirtilen dosya içerikleri ile 
toplanan ve toplanacak tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre 
bir karar verilmesi gerekirken eksik araştırma ve soruşturma ile yazılı şekilde 
hüküm verilmesi isabetsizdir. Yerel mahkeme hükmünün açıklanan bu gerekçe 
ile bozulması gerekirken yanılgı sonucu hukuki yarar yokluğu nedeniyle 
bozulduğu anlaşıldığından, davacı tarafın karar düzeltme isteminin kabulü ile, 
dairemizce verilen 09.07.2008 günlü ve 2008/3361 esas, 2008/2107 karar sayılı 
ilamın ORTADAN KALDIRILMASINA, davacı tarafın yerinde görülen temyiz../.. 
itirazlarının kabulü ile bozma sebebinin değiştirilerek hükmün yukarıda 
açıklanan değişik gerekçe ile BOZULMASINA, peşin ödenen 28,90 YTL karar 
düzeltme harcının istek halinde davacı tarafa iadesine, 19.03.2009 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

YILLIK İZİN ÜCRETİ • ZAMANAŞIMI • MEVSİMLİK İŞÇİ

ÖZET: Yıllık izin ücretinin ücrete dönüşüp işverenden 
istenebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermesi şarttır. İş 
sözleşmesi devam ederken işverenden izin ücreti istenemez.
İzin hakkı özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda 
önceki dönem zaman aşımına uğramaz.
Mevsimlik işçinin yıllık izin ücreti hakkı yoktur.
Y.9.HD E: 2010/3038 K: 2010/4950 T: 25.02.2010

Davalı, davacının hak düşürücü süre geçtikten sonra dava açtığını, 
zaman aşımının olduğunu, 16.12.2005 tarihinde imzalanan protokol uyarınca 
devir tarihinden sonra leh ve aleyhe açılacak davalardan doğacak hak ve 
yükümlülüklerin Türk-Şeker’e ait olduğunu, davacının daimi işçi olmadığını, 
kampanya dönemine kadar hizmet akitleri askıya alındığını, TIS 4. Ve 5. 
Maddesinde kampanya ve kampanya dışının anlamının belirtildiğini, isteğin 
yerinde olmadığını savunmuş;

Mahkemece, bilirkişi raporundaki miktara göre, isteğin kabulüne karar 
verilmiştir.

Taraflar arasında uyuşmazlık, davacı işçinin kullandırılmayan izin sürelerine 
ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. Maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir 
nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait 
ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının 
ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona 
erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.

İşçinin işe iade davası açması durumunda, izin ücretinin talep edilip 
edilmeyeceği davanın sonucuna göre belirlenmelidir. Gerçekten işçinin dava 
sonucu işe başlatılması durumunda, önceki fesih ortadan kalkmış olmakla ve 
iş ilişkisi devam ettiğinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 59. Maddesi uyarınca izin 
ücreti istenemez. İşçinin işe başvurusuna rağmen yasal bir alık işe başlatma 
süresi içinde işe alınmaması halinde ise başlatmama anı fesih tarihi olarak 
kabul edildiğinden, izin alacağı bu tarihte muaccel olur.

Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren 
yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile 
kanıtlanmalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif 
edebilir.



Akdin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret işçinin 
kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde 
kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zaman 
aşımı da, iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 54. Maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak 
için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde 
çalıştıkları sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
durumda işçinin daha önce aynı işverenin bir yada değişik işyerlerinde geçen 
hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate 
alınması gerekir. Kamu kurumu ve kuruluşlarında geçen hizmetlerin de aynı 
gerekçeyle izin hesabı yönünden birleştirilmesi gerekir. Bununla birlikte, işçiye 
önceki feshe bağlı olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmemişse, 
bu dönemin sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün olmaz. 
Ancak, önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı 
ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri de aynı işverenin bir ya da 
değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene 
ait işyerinde çalışması halinde önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek 
feshedilmiş olması, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz. 
Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan 
arta kalan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki 
çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenir. Yıllık izin, özde bir dinlenme 
hakkı olup, aralıklı çalışmalarda önceki dönem zamanaşımına uğramaz.

İş sözleşmesinin işverence feshedilmesi halinde 17. Maddede belirtilen 
yasal ya da arttırılmış bildirim önelleri ile 27. Madde uyarınca işçiye verilmesi 
gereken iş arama izinleri, yıllık ücretli izin süreleri ile iç içe girmez. Kanundaki 
bu düzenleme karşısında işçi tarafından ihbar önelli fesih halinde bildirim öneli 
ile yıllık izin süresinin iç içe girebileceği kabul edilmelidir.

Kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin 
bir ödeme günü belirlenmiş değildir.

Sözleşmenin feshi anı, yıllık ücretli izin hakkının ücrete dönüşmesi, bir başka 
anlatımla izin ücretine hak kazanma zamanı olarak Kanunda belirtilmiştir. İş 
sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı 
bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.

Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş 
anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 34. 
Maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar 
verilemeyeceği kabul edilmiştir (Yargıtay 9. HD 24.10.2008 gün 2007/30158 E., 
2008/28418 K.). O halde, izin ücreti için uygulanması gereken faiz, yasal faiz 
olmalıdır.

Sözleşmenin feshi üzerine ödenmesi gereken izin ücretinden takdiri indirim 
yapılması doğru değildir.

İşe iade davası sonunda işçinin işe başlatılmadığı tarihte iş sözleşmesi 
feshedilmiş sayıldığından izin ücreti hesabında işçinin işe başlatılmadığı tarihte 
alması gereken ücret dikkate alınmalıdır.

372 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



İşverenin işçiyi işe başlatması durumunda, iş ilişkisi kesintisiz devam 
ettiğinden, kullandırılmayan izin ücretine de hak kazanılması söz konusu olmaz. 
Daha önce işçiye kullandırılmayan izinler karşılığı olarak ödenmiş olan izin 
ücretleri de işverence geri istenebilir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesinde 
işçinin yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemeyeceği kurala bağlandığına göre, 
işçinin daha önce ödenen izin ücretinin işe iade sonunda işçinin işe başlaması 
halinde işçinin kullanmadığı izin hakkına sayılması da doğru olmaz.

Yıllık izin hakkı anayasal temeli olan bir dinlenme hakkı olup, işçinin iş 
sözleşmesinin devamı sırasında ücrete dönüşmez ve bu haktan vazgeçilemez. 
İşçinin iş sözleşmesinin devamı süresinde kulanmadığı yıllık izinlere ait ücreti 
istemesi mümkün değildir. Bu nedenle, işçinin iş sözleşmesinin devamı sırasında 
izin hakkının bulunduğunun tespitini istemesinde hukuki menfaati vardır.

Somut olayda; toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından davacı işçinin, 
davalı işverenin şeker fabrikası işyerinde 06.03.1990-04.12.2003 tarihleri 
arasında pancar kampanya dönemlerinde ve mevsimlik işçi olarak çalıştığı 
anlaşılmaktadır. Mevsimlik ve kampanya dönemlerinde çalışan davacının bu 
dönemler için yıllık ücretli izin alacağı talep etmesi mümkün değildir (Dairemizin 
2007/15724 E., 2007/37875 K. no’lu emsal durumdaki kararları da bu yöndedir). 
Bu nedenle yıllık ücretli izin alacağı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken 
yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten (BOZULMASINA), 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.02.2010 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.

ALTI GÜNLÜK HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ • İŞE İADE GEÇERLİ FESİH

ÖZET: İş Kanunu’nun 26. Maddesindeki 6 günlük hak düşümü 
süresi aynı Kanun 25. Maddesindeki haklı fesih kapsamında 
devreye sokulacak olan kuralıdır.
Geçerli-geçersiz fesih ve işe iade iddialarında 6 günlük hak 
düşümü süresine uyulmaksızın da geçerli fesih gerçekleşmesi 
mümkündür.
Y.9.HD E: 2009/42026 K: 2010/38109 T: 16.12.2010

Davalı vekili, davacıyla süreli sözleşme yapılmış olduğunu ve davacının bir 
bayanlar oteldi kalarak masraf bildirimine bu otel harcamalarını da kattığının 
anlaşıldığını bu nedenle davacıya sözleşmesinin yenilenmeyeceğinin bildirilmiş 
olduğunu belirterek davanın reddi gerekeceğinin savunmuştur.

Mahkemece davalı işveren tarafından davacının iş akdinin geçerli bir nedene 
dayalı olarak feshedildiğinin ispat edilemediği gerekçesiyle davanın kabulüne 
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karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili tarafından temyiz etmiştir.
Dosya kapsamına göre, feshe dayanarak teşkil eden olayın meydana geliş şekli 

ve davacı işçinin savunmasının alınma tarihinden itibaren 6 iş günü içerisinde 
akit haklı nedenle feshedilmemişse de, otel kayıtları, masraflara dair faturalar 
ve davacının alınan savunmasındaki tevil yollu anlatımları nazara alındığında, 
feshe neden olan eylemin iş düzenini bozucu nitelik taşıdığı anlaşılmakla bu 
olayın geçerli fesih nedeni kabul edilerek işe iadeye dair talebin reddine karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi hatalı olup 
4857 sayılı İş Yasası’nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde 
karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan gerekçe ile;
1-Mahkemenin kakarının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-Davanın REDDİNE,
3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

davalının yaptığı 30.00 yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100 TL ücreti vekaletin 
davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine,
Kesin olarak 16.12.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

İBRANAME • İBRANAMENİN GEÇERLİ OLABİLMESİ
•

İŞ YASASINA, ESKİ VE YENİ BORÇLAR YASASINA GÖRE 
İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ

ÖZET: ….davalı tarafından sunulan ibranamede davacının 
fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram, genel tatil ücretlerini 
aldığı belirtilmişken davalı işveren garson olan davacının 
çalışma saatlerini kendisinin ayarlayabileceğini bu sebeple 
isteklerinin haklı bir tarafı bulunmadığını savunmuştur. 
Davalının savunması ile ibranamenin içeriği çelişkili olup, 
ibranameye değer verilemez.
Y.9.HD E: 2009/7492, K: 2011/7308, T: 17.03.2011

Davacı işçi gerekçe gösterilmeden iş akdinin feshedildiğini ileri sürerek kıdem 
ve ihbar tazminatlarının hüküm altına alınmasını istemiştir.

374 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



Davalı işveren ise davacının almış olduğu yüzdelerle geçinmediğini kendi 
isteği ile ayrıldığını belirterek davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece iş sözleşmesinin haksız olarak davalı tarafından feshedildiğinin 
kanıtlanamadığı gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar 
verilmiştir.

Kararı yasal süresi içindi davacı temyiz etmiştir
1-Taraflar arasında akdin kimin tarafından feshedildiği ve haklılığı 

uyuşmazlık konusudur.
Davacı iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız feshedildiğini savunurken 

davalı davacının işyerini haklı bir nedeni olmadan terk ettiğini savunmaktadır.
Davalı işyerinde çalışan davacı tanığı davacının işverenden ödenmeyen 

haklarını istediğinde işveren tarafından işten çıkarıldığını ifade etmiştir.
Davalı tanıkları ise işyerinde memnun olmadığını, iş bulduğunda ayrılacağını 

söylediğini, akdin işveren tarafından feshedilip edilmediğini bilmediklerini ifade 
etmişlerdir.

İşveren tarafından düzenlenmiş bir fesih bildirimi veya devamsızlık tutanağı 
bulunmadığı gibi işverenin davacının devamsızlık savunmasını doğrulayacak işe 
devam etmeme nedeninin araştırılmasına yönelik davacıya tebliğ edilmiş olan 
bir ihtarname de mevcut değildir.

İş akdinin feshedildiği sonucuna varabilmek için sözleşmeyi feshettiği iddia 
edilen tarafta fesih iradesinin bulunması gerekir.

Somut olay yönünden davalı işveren iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini 
ispatlayamamıştır. Mahkemece ispat yükünün davacı tarafta olduğu kabul 
edilerek akdin haksız olarak davalı tarafından feshedildiğinin kanıtlanamadığı 
gerekçesiyle ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddedilmesi hatalıdır. Anılan 
isteklerin kabulü gerekir.

2-Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği olup olmadığı da 
uyuşmazlık konusudur.

İbra sözleşmesi, İsviçre Borçlar Kanunu’nun 115. Maddesinde düzenlendiği 
halde, halen yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda bu yönde bir 
düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Türk hukukunda ibra sözleşmesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek 
olan 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup, kabul edilen Yasa’nın 
132. Maddesine göre “Borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir 
şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları 
ibra sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.”

İhbarnameyle ilgili olarak daha önemli bir düzenleme 6098 sayılı Borçlar 
Kanunu’nun 420. Maddesinde yer almıştır. 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe 
girecek olan sözü edilen hükme göre “İşçinin işverenden alacağına ilişkin ibra 
sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden 
başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın 
türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına nazaran 
noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları taşımayan ibra 

375Yargıtay Kararları



sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.
Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya 

ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak 
makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış 
olması zorunludur.

İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, destekten yoksun kalanlar ile işçinin 
diğer yakınlarının isteyebilecekleri dahil, hizmet sözleşmesinden doğan bütün 
tazminat alacaklarına da uygulanır”.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde iş sözleşmesinin 
sona ermesinden bir ay içinde yapılan sözleşmelere geçerlilik tanınmayacağı 
bildirilmiştir. Aynı maddede alacağın bir kısmının ödenmesi şartına bağlı ibra 
sözleşmeleri (ivazlı ibra) ancak ödemenin banka kanalıyla yapılmış olması 
halinde geçerli sayılmıştır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. Maddesinde feshe 
itiraz bakımından bir aylık hak düşürücü süre öngörülmüş olmakla feshi 
izleyen bir ay içinde işçinin işe iade davası açma hakkı bulunmaktadır. Bu 
noktada feshi izleyen bir aylık süre, işçinin eski işine dönüp dönmeyeceğinin 
tespiti bakımından önemlidir. O halde feshi izleyen bir aylık sürede işverenin 
olası baskılarını azaltmak iş güvencesinin sağlanması için de gereklidir. Geçerli 
ve haklı neden iddialarına dayanan fesihlerde dahi ihbarname düzenlenmesi 
için feshi izleyen bir aylık sürenin beklenmesi gerekir. Bir aylık bekleme süresi 
kısmi ibra açısından işçinin bir kısım işçilik alacaklarının ödenmesinin bir ay 
süreyle gecikmesi anlamına gelse de temelde işçi yararına bir durumdur. Hemen 
belirtelim ki bir aylık bekleme süresi ibra sözleşmelerinin düzenlenme zamanı 
ile ilgili olup ifayı ilgilendiren bir durum değildir. Başka bir anlatımla işçinin 
fesih ile muaccel hale gelen kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve izin ücreti gibi 
haklarının ödeme tarihi bir ay süreyle ertelenmiş değildir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun ilgili maddesinde işverence yapılacak olan 
ödemelerin banka yoluyla yapılması zorunluluğunun getirilmesi de ödemeye dair 
ispat sorunlarını ortadan kaldırabilecektir. Sözü edilen yasal düzenleme sadece 
işçinin alacaklı olduğu durumlar için işçi yararına kısıtlamalar öngörmektedir. 
İşverenin cezai şart ve eğitim gideri talep ettiği yine işçinin vermiş olduğu 
zararın tazminine dair uygulamalarda ve hatta sebepsiz zenginleşme hükümleri 
çerçevesinde işçinin işverene borçlu olduğu durumlarda, taraflar, herhangi bir 
sınırlamaya tabi olmaksızın işçinin borçlarını ibra yoluyla sona erdirebilirler.

Sözü edilen hüküm 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olup belirtilen 
tarihten sonra düzenlenen ibra sözleşmeleri için yasal koşulların varlığı 
aranmalıdır. Başka bir anlatımla 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe 
girmediği dönem için ibranamenin geçerliliği sorunu, dairemizin konuyla 
ilgili ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmelidir. Feshi izleyen bir aylık süre 
içinde ibraname düzenlenememesi ve ödemelerin banka kanalıyla yapılması 
zorunluluğu 01.07.2.12 tarihinden sonra düzenlenecek ibra sözleşmeleri için 
geçerlidir.

İbra sözleşmesi çalışma ilişkilerinde “ibraname” adıyla yaygın bir uygulama 
alanı bulmaktadır. İbra sözleşmelerinin geçerliliği sorunu, İş Hukukunda “işçi 
yararına yorum” İlkesi çerçevesinde değerlendirilmiş ve ağırlıklı olarak Yargıtay 
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kararı ışığında bir gelişim izlemiştir.

İşçi emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile kendisinin 
ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin 
nedensiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. 
İş Hukukunda ibra sözleşmeleri dar yorumlanmaktadır. İşverenin işçiye olan 
borçlarının asıl sona erme nedeni ifa olarak ele alınmaktadır. Borcun sona erme 
şekillerinden biri olan ibra sözleşmelerine İş Hukuku açısından sınırlı biçimde 
değer verilmektedir.

Dairemizin kökleşmiş içtihatları çerçevesinde iş ilişkisi devam ederken 
düzenlenen ibra sözleşmelerinin geçersizdir. İşçi bu dönemde tamamen işverene 
bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını 
sağlamak veya bir kısım işçilik alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi 
dışında ibra sözleşmesi imzalamaya yönelmiş sayılmalıdır. Dairemizin kararlılık 
kazanmış olan uygulaması bu yöndedir (Yargıtay 9. HD. 15.10.2010 gün, 2008/41165 

E,2010/29240 K.)

İbranamenin tarih içermemesi ve içeriğinden de fesih tarihinden sonra 
düzenlendiğinin açıkça anlaşılmaması durumunda ibranameye değer verilemez 
(Yargıtay 9. HD. 05.11.2010 gün, 2008/37441 E, 2010/31943 K).

İbranamenin geçerli olup olmadığı 01.07.2012 tarihine kadar yürürlükte 
olan 818  sayılı Borçlar Kanunu’nun irade fesadını düzenleyen 23/31. Maddeleri 
yönünden değerlendirilmelidir. İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin 
esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla 
karşılaşması halinde ibra iradesine değer verilemez.

Öte yandan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 21. Maddesinde sözü edilen aşırı 
yararlanma (gabin) ölçütünün de ibra sözleşmelerinin geçerliliği noktasında 
değerlendirilmesi gerekir. İbranamedeki irade fesadı hallerinin 818 sayılı Borçlar 
Kanunu’nun  31. Maddesinde öngörülen bir yıllık hak düşürücü süre içinde ileri 
sürülmesi gerekir (Yargıtay 9.HD. 26.10.2010 gün, 2009/27121 E, 2010/30468 K). Ancak işe 
girerken alınan matbu nitelikteki ibranameler bakımından iş ilişkisinin devam 
ettiği süre içinde bir yıllık süre işlemez.

İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız olan bir borcun sona erdirilmesine dair 
bir yol olmakla, varlığı şüpheli ya da tartışmalı olan borçların ibra yoluyla sona 
ermesi de mümkün olmaz. Bu nedenle işveren tarafından işçinin hak kazanmadığı 
ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez. Savunma ve işverenin 
diğer kayıtları ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu kabul edilmelidir 
(Yargıtay 9. HD. 04.11.2010 gün 2008/37372 E, 2010/31566 K).

Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise alacağın tamamen ödenmiş olması 
durumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme 
hallerinde Dairemizin kökleşmiş içtihatlarında ibraya değer verilmemekte ve 
yapılan ödemenin makbuz hükmünde olduğu kabul edilmektedir (Yargıtay 9. HD 

21.10.2010 gün 2008/40992 E, 2010/39123 K.) Miktar içeren ibranamenin çalışırken 
alınmış olması makbuz etkisini ortadan kaldıramaz (Yargıtay 9. HD. 24.06.2010 gün 

2008/33748 E, 2010/20389 K.)

Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise geçerlilik sorununu titizlikle ele 
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alınmalıdır. İrade fesadı denetimi uygulanmalı ve somut olayın özelliklerine 
göre ibranamenin geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır (Yargıtay 9. HD. 
27.06.2008 gün 2007/23861 E, 2008/17735 K.) Fesihten sonra düzenlenen ve 
alacak kalemlerinin tek tek sayıldığı ibranamede irade fesadı haller ileri sürülüp 
kanıtlanmadığı sürece ibra iradesi geçerli sayılmalıdır (Yargıtay HGK. 21.10.2009 gün, 

2009/396 E, 2009/441 K).

İşçinin ibranamede yasal haklarını saklı tuttuğuna dair ihtirazi kayda 
yer vermesi ibra idaresinin bulunmadığını gösterir (Yargıtay 9. HD. 04.11.2010 gün 

2008/40032 E,2010/31666 K).

İhbarnamede yer almayan işçilik alacakları bakımından borcun sona 
erdiğinden söz edilemez. İbranamede yer alan işçilik alacaklarının bir kısmı 
yönünden savunma ile çelişkinin varlığı ibranameyi bütünüyle geçersiz 
kılmaz. Savunma ile çelişmeyen kısımlar yönünden ibra iradesine değer 
verilmelidir (Yargıtay 9. HD. 24.06.2010 gün, 2008/33597 E,2010/20380 K). Başka bir 
anlatımla ibranamenin bölünebilir etkisinden söz edilebilir. Bir ibraname bazı 
alacaklarbakımından makbuz hükmünde sayılırken, bazı işçilik hak ve alacakları 
bakımından ise çelişki sebebiyle geçersizlikten söz edilebilir. Aynı ibranamede 
çelişki bulunmayan ve miktar içermeyen kalemler bakımından ise borç ibra 
yoluyla sona ermiş sayılabilir.

İbraname savunması hakkı ortadan kaldırabilecek itiraz niteliğinde olmakla 
yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir (Yargıtay HGK. 27.01.2010 gün 2009/9-

586 E,2010/31 K.; Yargıtay 9. HD. 13.07.2010 gün, 2008/33764 E, 2010/23201 K.) Hukuk 
Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 75. Maddesi uyarınca hakim, şüpheli ve 
çelişkili gördüğü iddia ve sebepler hakkında açıklama isteyebilir. Davanın her 
aşamasında gerekli delillerin ibrazını talep edebilir (Yargıtay 9.HD. 14.10.2010 gün 

2008/37132 E, 2010/29075 K).

Somut olay yönünden davalı tarafından sunulan 13.04.2005 tarihli 
ibranamede davacının fazla çalışma, hafta tatili ve ulusal bayram genel tatil 
ücretlerini aldığı belirtilmişken davalı işveren garson olan davacının çalışma 
saatlerini kendisinin ayarlayabileceğini bu sebeple isteklerinin haklı bir tarafı 
bulunmadığını savunmuştur. Davalının savunması ile ibranamenin içeriği 
çelişkili olup ibranameye değer verilemez.

Dosya içeriği itibariyle deliller değerlendirilerek fazla çalışma ve ulusal 
bayram genel tatil ücretleri yönünden sonuca gidilmelidir. Yazalı gerekçe ile 
isteklerin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 17.03.2011 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNDE HAKKANİYET İNDİRİMİ
•

VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Dairemizce eski görüşümüzden dönülmüş ve fazla 
çalışma alacağından yapılan indirimlerden reddine karar 
verilen miktar bakımından kendisini vekile temsil ettiren 
davalı yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul 
edilmiştir
Somut olayda mahkemenin fazla çalışma ve genel tatil 
ücreti alacaklarına uyguladığı indirim 2/3 oranındadır. 
Bu oran çalışma süresi ve yapılan iş dikkate alındığında 
yüksek olup mahkemece anılan alacaklardan hakkaniyete 
uygun bir miktarda indirim yapılması için kararın bozulması 
gerekmiştir.
Y.9.HD E: 2009/18221, K: 2011/19574, T: 30.06.2011

Davacı 15.09.2005 / 24.11.2007 tarihleri arası davalı işyerinde çalışıp, 
işyerinin kapatılması nedeniyle işten çıkarıldığını, ayda net 750.00 TL ücret 
aldığını ileri sürerek kıdem, ihbar tazminatı ve fazla çalışma ile genel tatil ücreti 
alacağı isteğinde bulunmuştur.

Davalı davacının net ücretinin 585.00 YTL olduğunu, işyerinin bulunduğu 
gayrimenkul satıldığını için iş sözleşmesinin feshedilip kıdem tazminatının 
ödendiğini savunmuştur.

Mahkemece davacı tanıklarının davacının maaş miktarını davacıdan 
duyduklarını beyan ettikleri, davacı tanıklarından birisinin işverenin çalışanı 
olmadığı, diğerinin ise işyerinden davacıdan çok önce ayrılmış olup davalı işverenle 
arasında husumet olduğu, davalı vekilinin cevap dilekçesinde davacının aldığı 
son ücretin miktarının net 585.00 TL olduğunu beyan ettiği, bilirkişi raporuna 
karşı beyan dilekçesinde ise davacının ücretinin net 600.00 TL olduğunu ve 
bilirkişi tarafından 600 TL net ücret üzerinden hesaplama yapılması gerektiğini 
belirttiği, bu nedenle bilirkişi raporundaki ikinci seçenekteki hesaplamasının 
dikkate alındığı belirtilerek anılan isteklerin bir kısmi hüküm altına alınmıştır.

Kararı yasal süresi içinde davacı temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre davacının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazları yerinde değildir.

2-Mahkemece davalının davacının ücretinin net 600.00 TL olduğu ve 
bilirkişinin bu miktar üzerinden hesaplanma yapması gerektiği kabul edildiği 
halde 585.00 TL net ücret üzerinden yapılan hesaplamaya değer verilerek hüküm 
kurulması hatalıdır.
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3-Davacı işçinin istek konusu süre içinde fazla çalışma ücreti isteklerinin 
kabulüne karar verilmiştir.

Fazla çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek 
çıkması halinde Yargıtay’ca son yıllarda indirim yapılması gerektiği istikrarlı 
uygulama halini almıştır (Yargıtay 9. HD. 12.11.2009 gün, 2009/15176 E,2009/31514 K.; 

Yargıtay, 9.HD 18.07.2008 gün 2007/25857 E, 2008/20636 K.). Ancak, fazla çalışmanın 
takdiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren 
kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.

Dairemiz kararlarında fazla çalışma ücretlerinden yapılan indirim kabul 
edilen fazla çalışma süresinden indirim olmakla davalı tarafın kendisini avukat 
ile temsil ettirmesi durumunda reddedilen kısım için davalı yararına avukatlık 
ücretine hükmedilmesi gerektiği ifade edilmişse de (Yargıtay 9. HD. 11.02.2010 gün 

2008/17722 E, 2010/3192 K.) işçinin davasını açtığı veya ıslah yoluyla dava konusu 
arttırdığı aşamada mahkemece ne miktarda indirim yapılacağı bilinememektedir. 
Dairemizce 2011 yılı itibarıyla maktu ve nispi vekalet ücretlerinin yüksek oluşu 
da dikkate alınarak konunun yeniden ve etraflıca değerlendirilmesine gidilmiş 
ve her türlü indirimden kaynaklanan ret sebebiyle davalı yararına avukatlık 
ücretine karar verilmesinin adaletsiz sonuçlara yol açtığı sonucuna varılmıştır. 
Özellikle seri davalarda indirim sebebiyle kısmen reddine karar verilen az bir 
miktar için dahi her bir dosyada zaman zaman işçinin alacak miktarını da 
aşan maktu avukatlık ücretleri ödetilmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Yine 
daha önceki kararlarımızda fazla çalışma asıl alacaktan indirim sebebiyle ret 
vekalet ücretine hükmedilmekte ancak Borçlar Kanunu’nun 161/son, 325/son 
maddeleri ile 43 ve 44. Maddelerine göre ve yine 5953 Sayılı Yasa’da öngörülen 
yüzde beş fazla ödemelerden yapılan indirim sebebiyle reddine karar verilen 
miktar için avukatlık ücretine hükmedilmemekteydi Bu durum uygulamada 
hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açmaktadır. Konuyla ilgili olarak Avukatlık 
Asgari Ücret Tarifesinde bir kurala yer verilmediğinden Dairemizce eski 
görüşümüzden dönülmüş ve fazla çalışma alacağından yapılan indirimlerden 
reddine karar verilen miktar bakımından kendisini vekille temsil ettiren davalı 
yararına avukatlık ücretine hükmedilemeyeceği kabul edilmiştir.

Somut olayda mahkemenin fazla çalışma ve genel tatil ücreti alacaklarına 
uyguladığı indirim 2/3 oranındadır. Bu oran çalışma süresi ve yapılan iş dikkate 
alındığında yüksek olup mahkemece anılan alacaklardan hakkaniyete uygun bir 
miktarda indirim yapılması için kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 30.06.2011 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK • GECİKMİŞ PRİM BORCU ÖDEMESİ

ÖZET: 01.05.2003 tarihinden önce isteğe bağlı sigortalı olup 
da, prim borcunu bu tarihten itibaren altı ay içinde gecikme 
zammı ile birlikte ödeyen sigortalının sigortalılığı devam eder 
ve tahsis şartları da gerçekleşmişse sigortalıya yaşlılık aylığı 
bağlanır.[1]

Y.10.HD E: 2009/13165 K: 2011/2235 T: 24.02.2011

İnceleme konusu olayda; 01.12.2002 tarihi itibariyle isteğe bağlı SSK 
sigortalılığı başlayan davacının, 2003 yılı 6 ve 7. Ay primlerini 27.10.2003 tarihinde, 
8 ve 9 ay primlerini 20.11.2003 tarihinde, 10. Ay primini 30.12.2003 tarihinde 
ve 11. Ay primini de 27.01.2004 tarihinde süresinden sonra olmakla birlikte 
gecikme zammıyla birlikte, diğer primleri ise süresi içerisinde Kurum’a ödediği; 
06.03.2006 günlü tahsis başvurusu üzerine, 2003 yılı 6/11. Ay primlerinin 
süresinden sonra ödenmiş olması nedeniyle, 4842 sayılı Yasayla değişik 506 
Sayılı Yasa’nın 85/D/c bendi gereğince art arda 3 ay ödememe sebebiyle, 2003 
yılı 6. Ay ve sonrası dönem isteğe bağlı sigortalılığın tamamının iptal edildiği 
anlaşılmaktadır.

Davacı, iş bu dava ile, isteğe bağlı sigortalılığı iptal eden kurum işleminin 
iptalini, 01.12.2002 – 28.02.2006 tarihleri arası dönemdeki isteğe bağlı 
sigortalılığın geçerliliğini ve tahsis talep tarihiden itibaren yaşlılık aylığı 
bağlanarak aylıkların yasal faiziyle birlikte ödenmesini istemiştir.

Mahkemece, 01.11.2003 – 28.02.2006 tarihleri arası dönemdeki isteğe bağlı 
sigortalılığın geçerliliğine karar verilirken, tahsis istemine ilişkin talebin bu 
aşamada reddine karar verilmiştir.

506 Sayılı Kanun’un 85. Maddesinin 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten 
önceki hükmünde; isteğe bağlı sigorta primlerinin ödenmemesi, isteğe bağlı 
sigortalılığı sona erdiren nedenlerden biri olarak sayılmamışsa da, anılan 
maddede 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle; 01.05.2003 tarihinden sonraki 
döneme ilişkin olarak isteğe bağlı sigortalı priminin art arda üç ay ödenmemesi 
isteğe bağlı sigortalılığı sona erdiren bir neden olarak öngörülmüştür. (506 Sayılı 
Kanun’un madde 85/D-c)

4842 Sayılı Kanun’un 01.05.2003 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 34. 
Maddesiyle 506 sayılı kanuna eklenen geçici 85. Maddenin c bendi ise; bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten (=01.05.2003) önce isteğe bağlı sigortalı 
olup da Kuruma prim borcu bulunanların, bu borçlarını, 01.05.2003 tarihinden 
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itibaren 6 ay içinde gecikme zammı ile birlikte ödemeleri halinde sigortalılıklarının 
devam edeceği, ancak, bu süre içinde borcun ödenmeyen kısmına ait sürelerin 
sigortalılıktan sayılmayarak sigortalılığın sona ereceği hükmünü içermektedir. 
Yine, bu tarihten önce sigortalı olup da 01.05.2003 tarihinden sonraki süreye 
ilişkin olarak art arda üç ay prim ödemeyenlerin sigortalılıkları da, primi ödenmiş 
son ayın bitimi itibariyle sona erecektir.

Ne ki, 4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu’nun geçici 1. Maddesinin 
K. bendi hükmü ile de; 30.06.2003 tarihi itibariyle Kuruma isteğe bağlı sigorta 
prim ve gecikme zammı borcu bulunmakla birlikte, anılan Kanun’un yayımlandığı 
tarihi izleyen 30 gün içinde Kuruma yazılı müracaat ederek borçlarını yeniden 
yapılandırma talebinde bulunan ve anılan maddede öngörülen yükümlülükleri 
yerine getiren sigortalılar hakkında, 506 Sayılı Kanun’un geçici 85. Maddesinin 
c bendi hükmü uygulanmayarak bu döneme ilişkin isteğe bağlı sigortalılık 
sürelerine geçerlik tanındığı gibi; Kanun’un yayımlandığı tarihten itibaren otuz 
gün içerisinde 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun  değişik 85. Maddesinin 
(D) bendinin (c) alt bendine göre isteğe bağlı sigortalılığı sona erenlerden talepte 
bulunanlar hakkında da aynı hükmün uygulanacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki maddi ve hukuki olgular karşısında; dava konusu uyuşmazlıkta, 
süresinde ödenmediği iddia edilen isteğe bağlı primlerin, anılan yasal mevzuat 
gereği gecikme zammıyla birlikte süresinde ödendiğinin kabulüyle, davacının 
01.12.2002-28.02.206 tarihleri arası isteğe bağlı sigortalılığın geçerliliğine karar 
verilmesi ve bu çerçevede tahsis şartlarının da yeniden değerlendirilerek varılacak 
sonuç  uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar tesisi, usul ve 
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, taraflar vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 24.02.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

TAKSİ ŞÖFÖRÜNÜN HİZMET TESPİT DAVASI
•

HASILAT KİRASI – İŞ SÖZLEŞMESİ

ÖZET: İşyeri olan araçta taksi sahibi de çalışıyor, daha 
sonraki süreçte şoföre veriyorsa; buradaki ilişki hasılat kirası 
anlamındadır. Taksi sahibinin bedeni çalışması yoksa; sadece 
şoför veya şoförler çalışıyorsa, aradaki ilişki iş sözleşmesi 
ilişkisidir. 
Y.10.HD E: 2009/15268, K: 2011/2910, T: 07.03.2011
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Davacı, 21,10.1984 – 17.03.2001 tarihleri arasında davalıya ait ticari taksilerde 
şoför olarak kesintisiz çalıştığını iddia etmiş; mahkemece taraflar arasındaki 
ilişkinin hasılat kirası olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hasılat kirası; Borçlar Kanunu’nun 270-298 maddelerinde düzenlenmiş olup, 
hasılat veren bir mal veya hakkın semerelerinden yararlanılmak ve işletmek üzere 
bir bedel karşılığında kiralayan tarafından kiracıya devredilmesinin taahhüt 
edilmesidir. Bir başka ifadeyle, hasılat kirasında kiralayan hasılat getiren bir 
malı ya da hakkı, kiracının bu malın semeresinden yararlanmasını da içerecek 
şekilde kiralamaktadır. Hasılat kirasının konusunu, hasılat getiren bir taşınır 
veya taşınmaz, yahut bir ticari işletme veya hak oluşturabilir. (Doç. Dr. Hüseyin 
Altaş, Hasılat ve şirket kirası, Yetkin Yayınları 2009, sayfa:73) Hasılat kirasında 
kiracı, kiralanan şeyi işletmekle yükümlüdür.

Borçlar Kanunu’nda, hasılat kirasının geçerliliği herhangi bir biçim koşuluna 
bağlanmamış, yine süresi ile ilgili bir düzenleme yer almamıştır. Ancak, anılan 
yasanın 285. Maddesine göre, süre konusunda sözleşme veya mahalli adette 
aksine bir hüküm belirlenmemişse, iki taraftan her biri en aşağı altı aylık bir ihbar 
sürecine uyarak sözleşmeyi feshedebilir. Bu hükmün mefhumu muhalifinden 
hasılat kiralarının minimum altı aylık sürelerle yapılabileceğini söylemek 
yanlış olmaz. Yine, Borçlar Kanunu’nun 287. Maddesinde düzenlenen zımmi 
yenilemenin hasılat kirasında bir yıl olması nedeniyle, bu sözleşmelerin  bir 
yıllık sürelere tabi olduğu da söylenebilir. Ancak, günün sosyolojik ve teknolojik 
gelişimine göre daha kısa süreli hasılat kiraları da mümkün olabilecektir.

Uyuşmazlığın çözümünde davanın yasal dayanağını oluşturan (mülga) 
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79/10 maddesinin irdelenmesinde ve 
hukuki niteliği ile ispat koşulları üzerinde durulmasında yarar vardır.

Anayasa’nın 12. Maddesine göre: “Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz 
devredilmez, vazgeçilmez, temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” Sosyal güvenlik 
hakkı, bireylerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan bir insan hakkıdır. 
Aynı zamanda “sosyal güvenlik, sosyal hukuk devleti içerisinde yer alan ve bu 
ilkeyi oluşturan temel kavramlardan birisidir”. Bu esası göz önüne alan anayasa 
koyucu “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlığı altında sosyal güvenlik 
hakkını da düzenlemiş ve 60. Madde ile “Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. 
Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmünü 
getirmiştir. Bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, sosyal güvenlik hakkının 
kişiye sıkı sıkıya bağlı dokunulmaz ve vazgeçilemez bir hak olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6. Maddesinde de, bu ilke 
aynen benimsenerek, çalışanların işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı 
olduğu, bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacağı ve 
vazgeçilemeyeceği, sözleşmelere sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak 
veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamayacağı belirtilmiştir. Bu 
haliyle sigortalı olmak, kişi bakımından sadece bir hak olmayıp aynı zamanda 
bir yükümlülüktür.
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506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 79/10 maddesinde; “Yönetmelikle 
tespit edilen belgeleri işveren  tarafından  verilmeyen veya çalıştıkları  
kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıkları hizmetlerinin geçtiği yılın 
sonunda başlayarak 5 yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam 
ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç 
toplamları ile prim ödeme gün sayıları nazara alınır” hükmü yer almaktadır.

(Mülga) Sosyal Sigortalar Kanunu anlamında sigortalı niteliğini kazanmanın 
koşulları başlıca üç başlık altında toplanmaktadır. Bunlar: a) Çalışma ilişkisinin 
kural olarak hizmet akdine dayanması, b) işin işverene ait yerde yapılması, c) 
çalışanın  506 Sayılı Kanun’un 3. Maddesinde belirtilen istisnalardan olmaması 
şeklinde sıralanabilir. Sigortalı olabilmek için bu koşulların bir arada bulunması 
zorunludur.

İşçi ve sigortalı kavramlarının tanımında hizmet sözleşmesinden hareket 
edilmekteyse de yürürlükten kalkan 1475 sayılı İş Kanunu ile, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanunu’nda bu sözleşmenin tanımına ilişkin bir hükme 
yer verilmemiştir. Yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu’nun 8. Maddesinde, “İş 
sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) 
da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.” Tanımlaması yapılmıştır. 
Belirtmek gerekirse, 4857 sayılı İş Kanunu’nda “Hizmet akdi” sözcüğü terk 
edilmiş, yerine “İş sözleşmesi” ifadesi kullanılmıştır.

Borçlar Kanunu’nun 313/1 maddesinde, hizmet sözleşmesi; “Hizmet akdi, 
bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamanda 
hizmet görmeyi ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder.” Şeklinde 
tanımlanmıştır. Bu tanımda sadece hizmet ve ücret unsurları belirginken, 4857 
sayılı yeni İş Kanunu’nda, daha önce Anayasa Mahkemesi ve öğretinin de kabul 
ettiği gibi “bağımlılık” unsuruna da yer verilmiştir.

Hizmet sözleşmesi her şeyden önce bir iş görme edimini zorunlu kılar. Bu 
sözleşmeyle sigortalıya yüklenen borç, işveren yararına bir iş görmek, hizmet 
sunmaktır.

Ücret, BK m. 313 anlamında hizmet akdini oluşturan unsurlardandır ve 
bu unsurun yokluğu durumunda; çalışma, ya vekalet sözleşmesine, ya da , bir 
sözleşme ilişkisi bulunmaksızın hatır, yardım, dayanışma, arkadaşlık gibi bir 
nedene dayanmaktadır. 506 sayılı Kanuna göre sigortalılık niteliği için ücret 
zorunlu unsur değildir. Bu husus, anılan Kanunun 3-I-B, 6 ve 78/2. Maddeleri 
hükmünde açıkça görülmektedir.

Bilindiği gibi çalıştırılanlar, işe alınmalarıyla sigortalı olurlar  (506 SK.m.6). 
maddenin “çalıştırılanlar” sözüne yer verip, aksine, hizmet akdi ile çalıştırılanlar 
ifadesine yer vermemesi karşısında, zaman ve bağımlılık koşulu gerçekleşmiş ise 
ücret koşulu gerçekleşmese de, kişi sigortalı sayılmalıdır.

Bir diğer düzenleme olan 506 Sayılı Kanun’un 78.2. maddesinde günlük 
kazanç sınırları düzenlenirken “…ücretsiz çalışan sigortalıların günlük kazançları 
alt sınır üzerinden… hesaplanır.” Hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemenin 
gerekçesinde, maddenin, ücretsiz çalışanların prim kesintilerinin belirlenmesi 
amacıyla kaleme alınmış olduğu belirtilmektedir.
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506 sayılı Kanunda hizmet akdine dayalı çalışmanın ücretsiz de 
olabileceğinden söz edilmesinin nedenine gelince, 506 Sayılı Kanun’un sistematiği 
dikkate alındığında, yasa koyucunun,Sosyal Sigortalar Kanunu bakımından 
ücreti hizmet akdinin zorunlu bir unsuru olarak öngörmediği, bu anlamda, 506 
sayılı Kanunda anılan hizmet akdinin,  Borçlar Kanununda tanımlanan şekliyle 
hizmet akdine göre özellikler gösteren bir (hizmet) sözleşme biçiminde olduğu 
söylenebilir.

Konu doktrinde de ele alınmış ve ücret almadan yapılan çalışmalarında 
sigorta kapsamına alınması gerektiği genel olarak kabul görmüştür.

Diğer unsur olan bağımlılık ve bu kapsamda ele alınması gereken zaman 
unsuru, hizmet akdinin ayırt edici özelliğidir. 

Bağımlılık, iş ve sosyal güvenlik hukuku uygulamasında temel bir ilke olup, 
bu unsur, hizmetini işverenin gözetimi ve yönetimi altında yapmayı ifade eder. 
Ne var ki, iş hukukunun dinamik yapısı, ortaya çıkan atipik iş ilişkileri, yeni 
istihdam modelleri, bu unsurun ele alınmasında her somut olayın niteliğinin 
göz önünde bulundurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bazı durumlarda, taraflar 
arasında sıkı bir bağımlılık ilişkisi bulunmasa da, işverenin iş organizasyonu 
içinde yer alınmaktaysa bu unsurun varlığının kabulü gerekecektir. Önemli yön, 
işverenin her an denetim ve buyurma yetkisini kullanabilecek olması, çalışanın, 
edimi ile ilgili buyruklara uyma dışında çalışma olanağı bulamayacağı nitelikte 
teknik ve hukuki bir bağımlılığın bulunmasıdır. Genel anlamda bağımlı çalışma, 
işverenin belirleyeceği yerde ve zamanda işverence sağlanacak teknik destek ve 
işverenin denetim ve gözetiminde yapılan çalışmadır. İşverenin yönetim (talimat 
verme) hakkı karşısında işçinin talimatlara uyma (itaat) borcu yer alır. Bir işin 
görülmesi sürece içinde işçinin faaliyeti, çalışma şekli, yeri, zamanı ve işyerindeki 
davranışları düzenleyen talimatlar veren işveren onu kişisel bağımlılığı altında 
tutar. Bu sözleşmede var olan otorite/bağımlılık ilişkisi taraflar arasında 
kaçınılmaz olarak bir hukuki hiyerarşi yaratır. Bu nedenle iş akdinde bağımlılık 
hem işçinin kişiliğini ilgilendirmekte hem de bir hukuki bağımlılık niteliği 
taşımaktadır.

Bütün bu açıklamalar ışığında somut olaya bakıldığında; uygulamada ticari 
taksi sahiplerinin taksi plakalarını altı ay veya bir yıllığına kiraya verdikleri, ticari 
taksinin işletilmesinin tamamen aracı kiralayan kişiye bırakıldığı görülmektedir. 
Bu durumda taraflar arasındaki ilişkinin hasılat kirası olduğunda kuşku yoktur. 
Bir diğer uygulama ise, taksi sahibi esas olarak kendisi çalışmakta, günün belli 
bir diliminde (12 saatliğine veya 24 saatliğine) aracı başka bir şoföre tahsis 
etmektedir. Bunun karşılığında, elde edilen gelir ne olursa olsun sabit bir miktar 
taksi sahibine ödenmekte veya taraflar arasındaki güven ilişkisinin niteliğine 
göre elde edilen gelirin belli bir oranı ticari taksi sahibine verilmektedir. Bu 
durumda, taraflar arasındaki ilişkinin, hasılat kirası mı, yoksa bağımlılık, zaman 
ve ücret unsurunu içerecek şekilde hizmet akdi mi olduğu hususu uyuşmazlık 
konusudur. Dairemizin ve 9. Hukuk Dairesi (19.06.2006 tarih ve 2006/13004 E. 
2006/17679 K.)’nin içtihatlarına göre, ikinci uygulamadaki gibi çalışan şoförlerin 
çalışmaları, hizmet akdine dayalı çalışma olarak nitelendirilmiştir. Zira, hasılat 
kirasının unsurlarını taşıyacak nitelikte taksinin işletilmesi tamamen şoföre 
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bırakılmamakta, zorunlu nedenlerle taksi sahibinin devamlı olarak çalışmasının 
fiilen imkansız olması nedeniyle kısa bir süre için tahsis edilmektedir. İşverenin 
vardiyalı çalışmayı düzenleme yetkisinin bulunması ve bu kadar uzun süreyi 
kapsayan bir dönemde yazılı bir kira sözleşmesinin bulunmaması nedeniyle 
taraflar arasında bağımlılık ilişkisinin varlığının kabul edilmesi gerekir. Aksinin 
bunu iddia eden tarafından yeterli delillerle ispatlanması gerekmektedir. 
Kuşkusuz, hizmet akdi olarak kabul edilmesi durumunda, davacının başka 
işverenlere ait işyerinde sigortalı çalışmalarının bulunması nedeniyle, çalışması 
kesintiye uğradığından 01.12.1995 tarihi öncesi dönem yönünden hak düşürücü 
sürenin geçtiği gözetilmelidir. Yine, bu tarih sonrası çalışmaları, çevre işyeri, 
işveren ve çalışanların beyanları ile, taraflarca sunulan kanıtlar yanında 
re’sen araştırmadan elde edilecek bilgiler ışığında değerlendirme yapılarak, 
çalışan süreler belirlenmeli, iddianın gerçekliği şüpheden uzak biçimde ortaya 
konulmalıdır.

Mahkemece, sıralanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin, eksik 
inceleme ve araştırmaya dayalı olarak hüküm kurulması, usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli 
ve karar bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 07.03.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

TÜZEL KİŞİLİĞİN ORTADAN KALKMASI • İHYA KURALI

ÖZET: Dava esnasında davalı şirketin tüzel kişiliğinin 
ortadan kalktığı anlaşılırsa; davalı şirketin ihya edilip tüzel 
kişiliğinin kazandırılmasının sağlanması için davacıya mehil 
verilmelidir.[1]

Y.10.HD E: 2011/2059 K: 2011/5105 T: 11.04.2011

Dosyanın Dairemizin kararı ile geri çevrilmesi sonucu gelen davalı şirketin 
sicil kayıtlarından, şirketin, 29.12.2006 tarihli tasfiye kapanışı yapılmış ve kaydı 
sicilden silinmiş olduğuna göre, yargılama sırasında tüzel kişiliğinin ortadan 
kalktığı anlaşılmış ise de, tüzel kişilik, ticaret sicilindeki kaydının terkini ile 
sona ermekte; tüzel kişiliğin sona erdiğinin hukuk açısından kabul edilebilmesi 
için, tasfiye işleminin eksiksiz tamamlanmış olması gerekmektedir. Eğer tasfiye 
işlemleri gerçek olarak tamamlanmamış ve tasfiyede gereken hususlar eksik 
bırakılmışsa, tüzel kişilik ticaret sicilinden terkin edilse bile, şirketin tüzel 

1 Gönderen Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu Başkanı
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kişiliğinin sona erdiğinden söz edilemez. Bu nedenle; davalı şirketin ihya edilip 
tüzel kişilik kazandırılması için iflas idaresine ve Ticaret Sicil Memurluğu’na 
husumet tevcihi suretiyle dava açmasının sağlanması bakımından, davacı 
Kuruma mehil verilmesi ve müflis davalı şirketin ihya olunması (tüzel kişilik 
kazanması) sağlandıktan sonra, tüzel kişiliğin temsilcisinin huzuru ile davanın 
sonuçlandırılması gerekirken, eksik inceleme ile yargılamaya devamla hüküm 
kurulmuş olması, bozma nedenidir. 

O halde, davacı Kurum ve davalılardan A…. Y…. İle, M… D… vekillerinin bu 
yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan A…. Y…. Ve M…D…
.’ya iadesine, 11.04.20011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

65 YILINI DOLDURANLARA BAĞLANAN MUHTAÇ VE GÜÇSÜZLERE 
İLİŞKİN MAAŞ ANLAŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Davalı SGK Başkanlığı (devredilen Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı)’na yönelik iş mahkemesine açılan ve 
görülen inceleme konusu davada, taraflar arasındaki hukuki 
uyuşmazlığın çözümünde 506, 1479 veya 5510 Sayılı 
Kanun’un uygulama yeri bulunmadığından, sözü edilen 134, 
70 ve 101. Madde hükümlerine göre sınırlı yetki ile donatılmış 
iş mahkemeleri görevli olmayıp, bu tür davalar idari yargının 
görev alanı içerisinde yer almaktadır.
Y.10.HD E: 2010/16468, K: 2011/6782, T: 05.05.2011

Dava, 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanması gerektiğinin tespiti 
ile aksine Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın konusuz kalması nedeniyle 
karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Hükmün, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteklerinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporlarla 
dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki kara 
tespit edildi.

01.01b1977 tarihinde yürürlüğe giren 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz 
ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 2022 Sayılı 
Kanun’un 2. Maddesinde anılan Kanunun 1 ve ek 1. Maddelerinde öngörülen 
koşulların varlığı durumunda hak sahiplerine aylıkların Emekli Sandığı aracılığı 
ile bağlanacağı ve ödeneceği belirtilmiş, 3. Maddesinde, bu aylıkların başlangıç 
tarihinin, ilgilerin Emekli Sandığına yapacakları yazılı başvuruları izleyen ay başı 
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olduğu açıklanmıştır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun 1. Maddesiyle; 
Maliye Bakanlığı’na bağlı olmak ve bu Kanunda yazılı emeklilik işlerini görmek 
üzere Ankara’da, tüzel kişiliğe sahip Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
kurulmuş ise de, 20.05.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’nun 43. Maddesiyle, 5434 
Sayılı Kanun’un bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmış, devredilen kurumlar 
ve devre ilişkin hükümler içeren geçici 1. Maddesiyle de, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı, hiçbir işleme gerek kalmaksızın, bu Kanunun yürürlük tarihi 
itibarıyla, görevleri ile birlikte, 1. Maddeye dayanılarak kurulan kamu tüzel 
kişiliğine sahip Sosyal Güvenlik Kurumu’na devredilmiştir.

Diğer taraftan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası 
Kanunu’nun 106. Maddesi ile mülga 1479 Sayılı Kanun’un 70. Ve mülga 506 
Sayılı Kanun’un 134. Maddesinde bu Kanun’un uygulanmasından doğan 
uyuşmazlıkların, yetkili iş mahkemelerinde veya bu davalara bakmakla 
görevli mahkemelerde görüleceği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 
Sigortası Kanunu’nun 01.10.2008 günü yürürlüğe giren 101. Maddesinde de, 
bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan durumlarda, bu Kanun hükümlerinin 
uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıkların iş mahkemelerinde görüleceği 
hüküm altına alınmıştır.

İdari nitelikteki bir davanın hukuk mahkemesine açılması durumunda 
izlenecek sürece ilişkin 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile 
2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nda birbirini tamamlayan düzenlemeler 
yer almaktadır. 2577 Sayılı Kanun’un “İdari Dava Türleri  Ve İdari  Yargı 
Yetkisinin  Sınırı” başlıklı 2. Maddesinde; İdari işlemler hakkında yetki, şekil, 
sebep, konu ve amaç yönlerinden biri ile hukuka aykırı  olduklarından  dolayı  
iptalleri iç  menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları ile idari 
eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan zarar görenlerce açılan 
tam yargı davaları idari dava türleri olarak sıralanmış; “Görevli Olmayan Yerlere 
Başvurma” başlığını taşıyan 9. Maddesinde; çözümlenmesi Danıştay’ın, idare ve 
vergi mahkemelerinin görevlerine girmesine karşın, adli yargı yerlerine açılmış 
bulunan davaların görev noktasından reddi durumunda, bu konudaki kararların 
kesinleşmesini izleyen günden itibaren otuz gün içinde görevli mahkemede 
dava açılabileceği, görevsiz yargı makamına başvuru tarihinin, Danıştay’a, 
idare ve vergi mahkemelerine başvurma tarihi olarak kabul edileceği, adli 
yargı yerlerine açılan ve görevsizlik sebebiyle reddedilen davalarda, görevsizlik 
kararının kesinleşmesinden sonra, anılan otuz günlük süre geçirilmiş olsa da, 
idari dava açılması için öngörülen süre henüz dolmamış ise bu süre içinde 
idari dava açılabileceği bildirilmiştir. Belirtilmelidir ki, hukuk mahkemesince 
verilecek görevsizlik kararı üzerine yapılacak işlemler söz konusu 9. Maddede 
düzenlendiğinden, bu aşamada 1086 sayılı Hukuk Usulü Mahkemeleri 
Kanunu’nun 193. Maddesi hükmünün uygulama alanı bulunmamaktadır. 
Adli ve/veya idari yargı yerlerine açılan davalarda yargı yolu yanlışlığına ilişkin 
olarak, taraflarca yargılama sonuna kadar itiraz ileri sürülebileceği gibi, 
bu hususun mahkemelerce de kendiliğinden gözetilmesi zorunludur. 1086 
Sayılı Kanun’un 7. Maddesinde; diğer bir mahkeme veya idari makam ya da 
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yargı merciin görevine giren bir dava veya iş kendisine arz olunan mahkeme 
tarafından, davanın her aşamasında kendiliğinden görevli olmadığı yönünde 
karar verilebileceği belirtilerek, yargı yolu itirazında verilecek karar “görevsizlik 
kararı” olarak tanımlanmış olmakla, burada ifade edilen karar, yargı yolunu 
değiştirici niteliktedir. 2577 Sayılı Kanun’un 3. Ve devamı maddeleri dikkate 
alındığında ise; hukuk mahkemesince görevsizlik kararı verilirken, ayrıca, idari 
yargı düzenindeki hangi mahkemenin görevli olduğu ve dava dosyasının ilgili 
mahkemeye gönderilmesi yönünde hüküm kurulması olanaksızdır. Anılan 
maddelerde idari davalarda izlenmesi gereken dava açma yöntemi belirtilmiş 
olup, davanın idari nitelikte olduğunun anlaşılması üzerine dosyanın idare 
mahkemesine gönderilmesine karar verilmekle, başlangıçta adli yargı yerine 
açılmış olan davanın idari yargı yerine açılması sağlanamaz. İdari eylem ve 
işlemlere karşı açılacak davalar hak düşürücü süreye bağlanmış olup,2577 sayılı 
Kanun hükümlerine bakıldığında, davanın süresinde açılmamasının yaptırımı, 
usul yönünden “reddine” karar verilmesidir (2577 Sayılı Kanun’un 14/3-e 
ve 15/1-b madde düzenlemeleri). Nitekim Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 
27.02.2008 gün ve 2008/21-139 Esas, 2008/204 karar sayılı ilamında da aynı 
yaklaşım ve görüş benimsenmiştir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığı altında yapılan değerlendirmeye göre; davalı 
SGK Başkanlığı (devredilen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı)’na yönelik iş 
mahkemesine açılan ve görülen inceleme konusu davada, taraflar arasındaki 
hukuki uyuşmazlığın çözümünde 506, 1479 veya 5510 Sayılı Kanun’un uygulama 
yeri bulunmadığından, sözü edilen 134, 70 ve 101. Madde hükümlerine göre 
sınırlı yetki ile donatılmış iş mahkemeleri görevli olmayıp, bu tür davalar idari 
yargının görev alanı içerisinde yer almaktadır.

Bu maddi ve hukuki olgular göz önünde bulundurularak yargı yolu yanlışlığı 
nedeniyle davanın reddine karar verilme gerekirken, yanılgılı değerlendirme 
sonucu, işin esasına girilerek, hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı 
olup, bozma nedenidir.

O halde, taraf vekillerinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 
(BOZULMASINA), temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 05.05.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

ANONİM ŞİRKETTE AZINLIK HAKLARI • ŞİRKETİN ORGANLARI

ÖZET: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin görev 
sürelerinin bitmesiyle şirketin kendiliğinden organsız 
kaldığından söz edilmez
Şirket azınlığının genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma 
hususunda yetki isteyebilmesi için önce Yönetim Kuruluna 
ve Denetçilere başvurması gerekir. Bu durum bir dava şartı 
olup mahkemece re’sen dikkate alınması gerekir.
Y.11.HD E: 2009/5463 K: 2009/6666 T: 01.06.2009

Davacı, davalı şirketin 1/10 oranında paya sahip ortağı olduğunu, davalı 
şirketin en son genel kurul toplantısının 31.03.2003 tarihinde yapıldığını, 
şirketin A ve B grubu hisse senetlerini temsilen ayrı ayrı oluşturulan yönetim 
kurullarının görev sürelerinin 31.03.2005 tarihinde, denetim kurullarının görev 
sürelerinin ise 31.03 2004 tarihinde sona erdiğini, davalı şirketin 2003,2004 ve 
2005 yılı genel kurul toplantılarının yapılamadığını, şirketin organsız kalması 
nedeniyle bu toplantıların yapılamadığını ileri sürerek, davalı şirketin genel 
kurulunun olağan üstü toplantıya çağırılması için gerekli işlemleri yapmak 
üzere kendisine izin ve yetki verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava dilekçesindeki iddia ve beyanların doğru olduğunu, açılan 
davayı kabul ettiklerini belirtmiştir.

Davalı şirketin görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinden olan 
Kayhan vekili, davaya müdahale talebinde bulunarak davalı şirketin genel kurul 
toplantısının yapılması için gerekli hazırlık işlemlerinin yapılmakta olduğunu, 
toplantı tarihi belirlenerek gerekli ilanların yapıldığını savunarak, davanın 
reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, TTK’nın 366. 
Maddesi uyarınca, şirket sermayesinin en az 1/10 payına sahip ortağın yazılı 
talebi üzerine yönetim kurulunun şirket genel kurulunu olağanüstü toplantıya 
çağırmak zorunda olduğu, TTK’nın 367. Maddesine göre de bu yöndeki talebin 
yönetim kurulunca ve TTK’nın  355. Maddesi uyarınca yapılacak başvuru 
sonucu denetim kurulunca yerine getirilmezse, şirket merkezinin bulunduğu 
yer mahkemesinden genel kurulun toplantıya çağrılmasına yetki verilmesi 
istenebileceği, ancak bu prosedürün işletilebilmesi için şirketin usulüne uygun 
seçilmiş, yetki ve görevi devam eden yönetim ve denetim organları bulunması 
gerektiği, TTK’nın 435. Maddesine göre, şirketin yasal zorunlu organlarından 
birinin mevcut olmaması veya genel kurulun toplanamaması halinde ise 



paydaşlardan veya şirket alacaklılarından birinin veya bakanlığın talebi üzerine 
mahkemece tanınacak uygun süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde 
şirketin feshine karar verileceği, böyle bir talep görülürken, mahkemece gerekli 
önlemlerin alınabileceği, bu önlemler arasında organsız kalan şirketi temsil 
etmek üzere kayyım atanması ve atanacak kayyımın eksiklikleri giderici önlemler 
alması hususunun da yer aldığı, bu itibarla şirketin zorunlu organlarının mevcut 
olmadığı nedenine dayanılarak TTK’nın 357. Maddesine göre, zorunlu organların 
oluşturulması için genel kurulu toplantıya çağrı izni istemiyle açılan davanın 
dinlenme olanağının bulunmadığı, davalı şirket vekilinin kabul beyanının hukuki 
değer taşımadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı ve davalı vekilleri temyiz etmiştir.

Dava, TTK’nın 367. Maddesine göre, zorunlu organların oluşturulması için 
genel kurulu toplantıya çağrı izni istemine ilişkindir. Mahkemece, TTK’nın 
435. Maddesine göre, şirketin yasal zorunlu organlarından birinin mevcut 
olmaması veya genel kurulun toplanamaması halinde paydaşlardan veya şirket 
alacaklılarından birinin veya bakanlığın talebi üzerine mahkemece tanınacak 
uygun süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde şirketin feshine 
karar verileceği, böyle bir talep görülürken, mahkemece gerekli önlemlerin 
alınabileceği, bu önlemler arasında organsız kalan şirketi temsil etmek üzere 
kayyım atanması ve atanacak kayyımın eksiklikleri giderici önlemler alması 
hususunun da yer aldığı, bu itibarla şirketin zorunlu-organlarının mevcut 
olmadığı nedenine dayanılarak TTK’nın 367. Maddesine göre, zorunlu organların 
oluşturulması için genel kurulu toplantıya çağrı izni istemiyle açılan davanın 
dinlenme olanağının bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. 
TTK’nın 367. Maddesi hükmüne ve Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, 
şirket azınlığının genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma hususunda yetki 
verilmesi talebinde bulunabilmesi için sırasıyla ve öncelikle yönetim kuruluna ve 
denetçilere başvuruda bulunması ve anılan maddenin yollamasıyla aynı Yasa’nın 
356/son maddesi uyarınca sahip oldukları pay senetlerini usulünce tevdi 
etmeleri gerekir. Anılan bu hususlar davanın yasal ön koşulları olup, mahkemece 
de re’sen araştırılması icap eder. Yine, anonim şirketlerde görev süresi biten 
yönetim kurulu üyelerinin bu sıfatlarının kendiliğinden düşeceğine dair bir 
hüküm bulunmaması nedeniyle yönetim kurulunun yeni yönetim seçilene kadar 
zorunlu görevlerine devam edeceklerini kabulü gerekir (Dairemizin 30.11.1992 
tarih 6220/11024 sayılı kararı). Bu durumda yönetim kurulu ve denetim kurulu 
üyelerinin görev süresinin bitmesiyle şirketin kendiliğinden organsız kaldığından 
söz edilemez. Bu cümleden olarak ve Dairemizin emsal uygulamalarında yönetim 
kurulunun görev süresi bitmiş olsa bile genel kurulu toplantıya davet edebilir (11. 
HD. 07.10.1997 T.,E: 4267, K: 5165). Açıklanan ilkeler ışığında davanın reddine 
karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddi yerinde değilse de 
sonucu itibariyle doğru olan hükmün gerekçesi açıklanan şekilde değiştirilerek 
onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı ve davalı vekilinin tüm temyiz 
itirazlarının reddi li sonucu itibariyle doğru olan hükmün değişik gerekçeyle 
(ONANMASINA) 01.06.2009 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ANONİM ŞİRKET • GENEL KURULUN TOPLANMASI YÖNTEMİ

ÖZET: Anonim şirkette genel kurulların toplantıya çağrılması 
yasanın belirlediği şekil kurallarına bağlanmıştır.
Ancak, tüm pay sahiplerinin birlikte hareket etmesiyle anonim 
şirketin genel kurulu kendiliğinden toplanabilir.
Y.11.HD E: 2009/12744 K: 2011/6060 T: 17.05.2011

Davacılar vekili, müvekkillerinin 5 ortaklı olan davalı şirketin büyük 
hissedarları olduklarını, 26.08.2005 ve 19.12.2006 tarihlerinde yapılan genel 
kurullara kanıtlamadıkları halde adlarına atılan sahte imzalar ile genel kurullarda 
var gösterilerek kararlar alındığını, bu nedenle anılan genel kurulların yoklukla 
malul olduğunu ileri sürerek, 26.08.2005 tarihli ve 19.12.2006 tarihli genel 
kurullarda alman kararların iptalini talep ve dava etmiştir.

Davalı, davaya cevap vermemiştir.
Fer’i müdahil vekili, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına 

göre, davaya konu genel kurul Haziran cetvellerinde ki imzaların davacılara ait 
olmadığının ispat edilmediği, davacıların hazır oldukları genel kurullarda alınan 
kararlara muhalefetlerini tutanaklara geçirmedikleri ve davanın 3 aylık hak 
düşürücü sürede açılmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
1-Dava, davalı anonim şirketi 26.08.2005 ve 16.12.2005 tarihli olağanüstü 

genel kurul toplantılarında alınan kararların iptali istemine ilişkindir.
Anonim şirketlerde genel kurulun toplantıya ne şekilde ve hangi merasime tabi 

olarak çağrı yapılacağı TTK’nın 368. Maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Bu madde hükmüne göre, usulüne uygun bir çağrının kabul edilebilmesi için 
asgari İki şartın gerçekleşmesi gerekir. Bunlar, toplantıya davetin TTK’nın 37. 
Maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmesi, ayrıca bütün 
nama yazılı pay sahipleri ve varsa şirkete önceden hamile yazılı pay senetlerini 
ibraz ederek ikametgahlarını bildiren diğer ortaklara, taahhütlü mektupla 
bildirme koşullarıdır.

Devlete ilişkin hükümlerle güdülen asıl amaç, bütün pay sahiplerinin 
genel kurul toplantısına katılabilmesini sağlamaktır. TTK’nın 368. Maddesinin 
İstisnası aynı Yasa’nın 370. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, 
şayet bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı 
takdirde genel kurul toplantılarına dair olan diğer hükümler saklı kalmak 
şartıyla, çağrı hakkındaki merasime riayet etmeksizin de genel kurul olarak 
toplanabilir. Diğer bir anlatımla, anılan Yasa hükmünden de anlaşılacağı üzere, 
kanun koyucu çağrısız bir genel kurulun var sayılmasını, bütün pay sahipleri 
veya temsilcilerinin hazır bulunmaları ve pay sahiplerinin bu toplantı şekline 
İtiraz etmemiş bulunmaları şartlarının gerçekleşmesi durumunda kabul 
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etmektedir. Tek bir payın sahibi veya temsilcisi hazır bulunmaz veya toplantıyı 
terk ederse ya da katılıp toplantı şekline itiraz ederse,y bir genel kuruldan 
bahsedilemez. Doktrine göre de, toplantıya katılmayan veya itirazı olan pay 
sahibinin genel kurulun gidişini etkileyebilecek durumda olup olmaması da 
durumu değiştirmez (Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu, TTK’na göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul 

Kararı’nın Hükümsüzlüğü, Ankara 1993 Bası, s.76). O halde, TTK’nın 370. Maddesinde 
öngörülen iki şart gerçekleşmeden yapılan genel kurul hukuken yoktur ve alınan 
kararlar da yoklukla maluldür. (Dairemizin 29.12.1998 tarih, 1998/7636 E., 1998/7820 K. 

sayılı, 15.02.1999 tarih, 1998/9105 e., 1999/801 K. sayılı ve 26.02.2001 tarih, 2000/10968 E., 

2001/1616 K. sayılı ilamları bu yöndedir).

Yukarıdaki açıklamaların ışığında dava konusu olaya dönülecek olursa; 
davacılar, iptalini istediği genel kurul tarihlerinde pay sahibi olduklarını ve 
kendilerinin çağrılmadıkları ve katılmadıkları genel kurul toplantılarına katılmış 
gibi gösterilerek gerçeğe aykırı tutanak düzenlendiğini iddia etmişlerdir. Gerçekten 
de, iptali istenen her iki genel kurul toplantı tutanağında da toplantının TTK’nın 
370. Maddesine göre çağrısız yapıldığı yazılı olup, dosya içinde mevcut grafoloji 
uzmanı tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda toplantı tutanağında davacı 
Nihal adına atılı imzanın bu kişiye ait olmadığı tespit edilmiş olup, davacı Ahmet 
adına atılı imzanın da ceza dosyasında alınan bilirkişi raporunda bu kişiye ait 
olmadığı belirlenmiştir.

Bu durumda, mahkemece, davacı tarafın iddiaları üzerinde durularak, 
iptali istenen genel kurul toplantı tutanaklarının gerçeğe aykırı olarak tutulup 
tutulmadığı, buna göre TTK’nın 370. Maddesinde öngörülen her iki şartın 
da yerine getirilip getirilmediği araştırılarak sonucuna göre karar verilmesi 
gerekirken, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, 
kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

2-Fer’i müdahil vekilinin temyiz itirazlarına gelince, hüküm, fer’i müdahil 
vekili tarafından katılma yolu ile temyiz edilmiş ise de, temyiz dilekçesinin temyiz 
defterine kaydı yapılmadığı gibi, temyiz harcı da yatırılmamıştır. Bu durumda, 
usulüne uygun ve süresinde bir temyiz başvurusu bulunmadığından, HUMk’nın 
432/4. Maddesi uyarınca fer’i müdahil vekilinin temyiz isteminin süre yönünden 
reddine karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 no’lu bentte açıklanan nedenlerle davacılar vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulüyle kararın, davacılar yararına (BOZULMASINA), 2 
no’lu bentte açıklanan nedenle, fer’i müdahil vekilinin temyiz isteminin süre 
yönünden reddine, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz eden 
iadesine, 17.05.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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ANONİM ŞİRKET • AYNİ SERMAYE • İPOTEKLİ TAŞINMAZ

ÖZET: Kural olarak ipotekli bir taşınmazın bir şirkete aynı 
sermaye olarak konulması mümkündür.
Ancak, bu taşınmazın bedelinin onu kısıtlayan ipotek 
bedelinden fazla olması gerekir. İpotekli taşınmaz ipotek 
bedelini aşan miktar kadar ayni sermaye olabilir.
Y.11.HD E: 2009/11773 K: 2011/7602 T: 16.06.2011

Davacı vekili, müvekkilinin davalılardan olan alacağın teminatı olarak 
davalı şirket ortaklarından İ…., M…. Ve A… adlarına kayıtlı iken daha sonra 
şirkete aynı sermaye olarak konulmasına karar verilen 6 adet taşınmaz üzerine 
1. Dereceden ipotek konulduğunu, alacaklarının bu taşınmazların satışı 
yoluyla karşılanabilme imkanı varken, şirket ortağı ve yetkilisi olan davalı 
maliklerce söz konusu taşınmazların, iflasın ertelenmesi talebinde bulunan 
şirkete, üzerlerindeki ipoteklerle yükümlü olarak ve tahminlerine göre, İİK’in 
179/b maddesi uyarınca satışlarının önlenmesi amacıyla kötü niyetle aynı 
sermaye olarak konulduğunu, 14.12.2007 tarihli genel kurul toplantısında bu 
yönde karar oluşturulduğunu, bu kararın geçersiz ve mutlak butlanla malul 
olduğunu, alacaklı sıfatıyla bu konuda süreye bağlı olmaksızın dava açma hak 
ve yetkilerinin bulunduğunu, gerçekte bir sermaye artışı yapılmadığını, çünkü 
genel kurulda şirket sermayesinin TTK’nın 303. Maddesine göre 0.314.464,45 
YTL artırılmasına, bunun ayın olarak karşılanmasına karar verildiğini, oysa 
söz konusu taşınmazların müvekkili bankaya 7.050.000,00 YTL bedelle ipotekli 
olduğunu, taşınmazların değerinin Denizli Birinci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
2007/70 Esas sayılı dosyasında alınan ekspertiz raporu ile toplam, 1.297.00,00 
YTL olduğunun tespit edildiğini, toplamda bu değerle satılmaları halinde dahi, 
şirket sermayesine ilave edilecek her hangi bir bakiye kalmayacağını, bilirkişilerin 
bu hususu ve taşınmazlar üzerindeki ipotekleri dikkate almayarak, Ticaret Sicil 
Memurluğu’nu ve alacaklıları yanılttığını, ipotekli taşınmazların aynı sermaye 
olarak konulmalarına yasal bir engel yoksa da, taşınmazların gerçek değerlerinin 
üzerindeki ipotek bedelinden daha fazla olması gerektiğini, aksi halde sermaye 
artışının hayali ve ayrıca emredici kurallara ve kamu düzenine aykırı olup, yokluk 
ve butlanla malul olduğunu, gerçek amacın şirket ortaklarına ait taşınmazların, 
iflas ertelenmesi ve tedbir kapsamında, satışının önlenmesi olduğunu ileri 
sürerek sermaye artışına dair kararın butlanla malul ve geçersizliğinin tespitine 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, davacı bankanın dava açma ehliyeti bulunmadığını, 
davanın üç aylık hak düşürücü sürede açılmadığını, husumetin sadece şirkete 
yöneltilebileceğini, şirket ortağı davalılara husumet tevcih edilemeyeceğini, 
ipoteklerin ortakların kişisel değil, kefillikleri nedeniyle şirket borcundan 
dolayı konulduğunu, şirketin borç yükünü artırmayıp, pasifte oluşacak azalma 
nedeniyle aktifine olumlu katkı yapacağını savunarak davanın reddini talep 
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etmiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, ekonomik kriz 

nedeniyle darboğaza giren ve pasifleri toplamı, aktifler toplamını geçerek borca 
batık hale gelen ve mahkemenin 2007/507 Esas sayılı dosyası ile iflasın ertelenmesi 
talebine konu olan, davalı D… San. Ve Tic. A.Ş.’nin ilgili dava dosyasına sunulan 
ve erteleme talebine dayanarak gösterilen, iyileştirme projesi kapsamında, şirket 
ortağı olan diğer gerçek kişi davalılar adına kayıtlı ve davalıların şirket borcuna 
olan kefillik ve sorumlulukları nedeniyle üzerlerine davacı bankaca ipotek 
konulan 6 adet taşınmazın, şirkete aynı sermaye olarak konulmasına karar 
verildiği, davaya konu iddiaların, BK’nın 19 ve 20. Maddelerine dayandırılması 
nedeniyle davanın süreye bağlı olmaksızın her zaman açılabileceği, davalıların 
da, ipotekle yükümlü taşınmazların önceki tapu malikleri olmaları karşısında, 
davada hasım gösterilebilecekleri, davacı vekili tarafından ipotekli taşınmazların, 
ayni sermaye olarak konulamayacağına ilişkin iddiaların, iflasın ertelenmesi 
dosyasında da öne sürüldüğü, bu dosyada alınan bilirkişi raporunda, ipoteklerin, 
ortakların kişisel borçlarından dolayı değil, kefil oldukları şirket borcundan 
dolayı konulmaları nedeniyle, taşınmazların toplam değeri kadar bir tutarda, 
şirketin borç yükünden kurtulacağı bu işlemin, şirkete olumlu katkı sağlayacağı 
bildirildiği ve mahkemece erteleme kararı verildiği, her ne kadar karar Yargıtay 
On dokuzuncu Hukuk Dairesi’nce bozulmuş ise de, bozma kararının sermaye 
artışına dair kararın geçersizliği yönünden değil, iyileştirme projesine katkı yapıp 
yapmayacağının değerlendirmesi yönünden bozulduğunu, kararın geçersiz ve 
butlanla malul oluşu farklı, iyileştirme projesine katkı sağlayıp, sağlamayacağı 
hususlarının farklı konular olduğu, ortada sermaye artışına ilişkin genel kurul 
kararının butlanla (yokluk) malul olduğuna ilişkin başkaca da yeterli kesin ve 
inandırıcı delil ve nedenler bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar 
verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davalı şirketin sermaye artırımına ilişkin 14.12.2007 tarihli genel kurul 

kararının iptali istemine ilişkindir. 
Mahkemece, ipoteklerin, ortakların kişisel borçlarından dolayı değil, kefil 

oldukları şirket borcundan dolayı konulmaları nedeniyle, taşınmazların toplam 
değeri kadar bir tutarın, şirketin borç yükünden kurtulacağı bu işlemin, şirkete 
olumlu katkı sağlayacağı, ortada genel kurul kararının butlanla malul olduğuna 
ilişkin başkaca delil ibraz edilmediğinden davanın reddine karar verilmiştir.

Dava dosyası kapsamına göre, davacı bankanın davalı D…. Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’ye yüksek mevlağlı kredi kullandırdığı, bu kredilerin teminatını oluşturmak 
üzere davalı şirket ortaklarına ait 6 parça taşınmaz üzerinde toplam 7.050.000 
YTL bedelli 1. Derece ipotek alındığı, davalı şirketin borç taksitlerini ödeyemediği 
bankanın hesabı kat ederek şirket ve onun lehine ipotek veren ortaklan 
aleyhine 02.01.2008 tarihinde ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla icra takibi 
yapıldığı, (1.956.190,37 Euro+50.139.22 YTL ana para için), bundan kısa bir 
süre önce 14.11.2007 tarihinde davalı şirketin iflasın ertelenmesi davası açtığı, 
yine davalı şirketin 14.12.2007 tarihinde yaptığı genel kurulda 12.000.000 YTL 
olan sermayesinin 9.400.000 YTL  arttırılarak 21.400.000 YTL’ye çıkartıldığı, 
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artırıma ilişkin ana sözleşme değişikliği kararı ticaret siciline tescil ve ilan 
edilerek taşınmazların  31.12.2007 tarihinde D… A.Ş. adına tescil edildiği, 
sermaye artırıma ilişkin taşınmazların değerinin ise kıymet takdir raporuna 
göre 1.297.000 YTL olduğu esasen bu hususlarda taraflar arasında bir ihtilaf 
bulunmadığı anlaşılmıştır.

Davacı vekili, taşınmaz değerlerinin, ipotek değerlerinden düşük olduğunu, 
ipotekli taşınmazın sermaye artırımına konu olabilmesi için taşınmaz 
değerlerinin daha fazla olmasının gerektiğini, aksi takdirde sermaye konulması 
ve taahhüdünün geçerli olmayacağı bu nedenle yapılan sermaye artışının mutlak 
butlanla malul olduğunu iddia ederek işbu davayı açmıştır.

Kural olarak ipotekli bir taşınmazın bir şirkete ayni sermaye olarak 
konulmasına hukuken bir engel yoktur. Ancak bu taşınmazların gerçek 
değerlerinin, onu kısıtlayan ipotek bedelinden fazla olması gerekir. İpotekli 
taşınmaz bu artık değeriyle ve artık değeri kadar sermaye olur. Aksi halde, 
sermaye taahhüdü ve konulması hayali (fiktif) bir işlem olur.

Anonim ortaklıklarda sermaye paylarının her türlü muvazaadan ari olarak 
taahhüdü (TTK md. 285/1, 286/1) ve ödenmesi (TTK md. 405/11, 404,409/3, 
419/2), dolayısıyla anonim ortaklığının malvarlığının gerçeğe (yani ana 
sözleşmesinde gösterilen itibari rakama) uygun olarak oluşturulması emredici 
bir ilkedir. Kanun koyucu anonim ortaklıkta bir yandan pay sahiplerinin sınırlı 
sorumluluklarını benimserken, diğer yandan, şirket alacaklarının başlıca 
teminatlarını oluşturan malvarlığının ortaklığa esas sermaye rakamına uygun 
değerde getirilmesine ve korunmasına Özel özen göstermiştir.Anonim ortaklığı 
sermaye olarak konulacak ayınlara mahkemece atanan bilirkişilerce kıymet 
takdir edilmesi zorunluluğu TTK’nun 392/1. Maddesi yollamasıyla sermaye 
artırımlarında da cari olan TTK’nun 305 ila 307. Maddeleri hükümlerine göre, 
kuruluş ve sermaye artırımlarında İstinat edilen belgelerin doğru olmamasının, 
esas sermaye hakkında yanlış beyanlarda bulunulmasının ve aynı sermayeye 
değer biçilmesinde bir hile yapılmasının tazminat ve ceza yaptırımın bağlanmış 
olması da söz konusu özenden kaynaklanmaktadır. Bu hükümler ayrıca, sermaye 
paylarının ortaklığa gerçek değerleriyle gösterilmesi ve korunması ilkesinin 
emredici nitelikte olduğunu göstermektedir.

Diğer taraftan davalı şirket Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak 
İİK’in 179 vd. maddelerine müsteniden borca batık olduğunun tespiti ile iflasın 
1 yıl süreyle ertelenmesini talep etmiştir.

TTK’nın 324. Maddesine göre son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının 
karşılıksız kaldığının anlaşılması durumunda yönetim kurulunun derhal 
toplanarak durumu genel kurula bildirmesi, şirketin aciz halinde bulunduğu 
şüphesini uyandıran emareler mevcut ise yönetim kurulunun şirket aktiflerinin 
satış fiyatları esas alınarak bir ara bilanço düzenlenmesi ve sermayenin 2/3’ünü 
karşılıksız kaldığının belirlenmesi durumunda genel kurulca ya sermayenin 
tamamlanmasına ya da mevcut 1/3 sermaye ile yetinmeye karar vermesi 
gerekmektedir. Şirketin aktiflerinin şirket borçlarını karşılamaya yetmediği 
takdirde yönetim kurulunun durumu derhal mahkemeye bildirmesi zorunludur. 
Şirket genel kurulu bunlar dışında şirketin feshine mütedair karar hariç başka 
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bir karar, bu arada sermayenin arttırılmasına dair bir karar ittihaz edemez. 
Kanun genel kurula bu yetkiyi vermemiştir. Binaenaleyh, genel kurulun yetkisi 
mevcut olmadığı halde aldığı karar muteber bir karar olamaz. Bu halde BK’nun 
20. Maddesinin tatbiki ile alınan sermayenin artırılmasına dair kararın batıl 
olduğunun kabulü gerekir.

Somut olayda sermaye artırıma esas kıymet takdir raporunda taşınmazların 
değeri ipotekler ve üzerindeki hacizler nazara alınmadan 1.297.000 YTL olarak 
takdir edilmiş aynı taşınmazlar bankaya 7.050.000 YTL bedelle ipotek edilmiş 
bulunduğundan, bu şekilde sermaye artışı ile ilgili yasanın emredici kurallarına 
aykırı bir şekilde artış gerçekleştirildiğinden genel kurul kararının butlanla 
malul olduğu, davacının dava hakkı bulunduğu nazara alınarak davanın kabulü 
gerekirken, yazılı gerekçelerle davanın reddi doğru olmamış, kararın bozulması 
gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının 
kabulü ile hükmün davacı yararına (BOZULMASINA), ödediği temyiz peşin 
barem isteği halinde temyiz edene iadesine, 16.06.2011 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.
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YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

HACZİN UYGULANMASI • KİLİTLİ YERLER
•

İCRA MEMURUNUN YETKİSİ

ÖZET:  İcra memurunun  haciz  yapıp  yapmama  konusunda 
takdir yetkisi yoktur; haciz işlemi zor kullanmayı 
gerektirdiğinden tarafların ayrıca talebine gerek olmaksızın 
icra memuru gerekiyorsa kilitli yerleri de açtırma yetkisine 
sahiptir.[1] 
Y.12.HD E: 2011/2395 K: 2011/17394 T: 03.10.2011

Alacaklı vekili icra mahkemesine başvurusunda borçlular Y….. P…. Ve G….. 
Y….. hakkında İstanbul 5. İcra Müdürlüğünün 2009/37025 Esas ve İstanbul 
5. İcra Müdürlüğü’nün 2009/30805 Esas sayılı dosyalarıyla ilamsız takibe 
geçildiğini, takiplerin kesinleşmesi üzerine borçlulara ait menkul malların haciz 
ve muhafazası amacıyla Bakırköy 5. İcra Müdürlüğü’nün 2010/178 talimat 
ve 2010/718 Talimat sayılı dosyalarından talimat alındığını, icra memurunun 
22.10.2010 tarihinde haciz mahallinde verdiği kararla, haciz talimatında 
“borçlunun kapısının çilingir marifeti ile açılması” ibaresinin geçmediğinden 
bahisle, kapalı olan kapıları açtırmayıp haciz ve muhafaza işlemi yapmaktan 
imtina ettiğini, İcra Müdürlüğü’nün 22.10.2010 tarihli kararının kaldırılmasına 
karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, “Şikayetin kabulü ile; Talimatta yazılması zorunlu olmayıp 
alacaklı veya vekilinin talebi halinde kapalı yerlerin icra müdürlüğünce 
açtırılmasına, icra müdürlüğünün 22.10.2010 tarihli kararının kaldırılmasına,” 
karar verilmiştir.

İİK’nın 80. Maddesinde; “icra memuru haczi kendi yapabileceği gibi yardımcı 
veya katip’lerinden birine de yaptırabilir. Borçlu haciz sırasında malın bulunduğu 
yerde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, gıyabında 
yapılır.

Talep vukuunda borçlu kilitli yerleri ve dolapları açmaya vesair eşyayı 
göstermeye mecburdur. Bu yerler icabında zorla açtırılır.” Hükmü yer 
almaktadır.

Haciz mahallinde alacaklı veya borçlunun bulunma zorunluluğu olmayıp, 
haciz talebi üzerine 3 gün içinde haczin yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. 
(İİK Md.79/1) İcra memurunun haciz yapıp yapmama konusunda takdir yetkisi 
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bulunmamaktadır. (HGK’nın 31.03.2004 tarih ve 2004/12/202 Esas, 196 s.lı 
kararı) Haciz işlemi bizatihi zor kullanmayı gerektirdiğinden tarafların ayrıca 
talebine gerek olmaksızın icra memuru haciz işlemi için gerekiyorsa kilitli yerleri 
açtırma yetkisine haizdir.

O halde mahkemece, yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda hüküm 
tesisi yerine yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. Maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), 03.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BELEDİYE MALVARLIĞI • HACZEDİLMEZLİK OLGUSU

ÖZET: Haciz konulan belediye parasının vergi, resim, harç 
niteliğinde olup olmadığı veya fiilen Kamu hizmetinde 
kullanılıp kullanılmadığı bilirkişi marifetiyle incelenmeli ve 
sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.
Y.12.HD E: 2011/20071 K: 2011/17583 T: 04.10.2011

Kamulaştırma Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair 5999 Sayılı 
Kanun’un 1. Maddesi ile 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na eklenen  geçici  
6. Maddesinde; “Kamulaştırma işlemleri tamamlanmış veya kamulaştırması hiç 
yapılmamış olmasına rağmen 09.10.1956 tarihi ile 04.11.1983 tarihi arasında 
fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu yararına ilişkin ir ihtiyaca tahsis 
edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlar veya kaynaklara kısmen veya 
tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek sureti ile malikin rızası olmaksızın 
fiili olarak el konulması sebebi ile malik tarafından ilgili idarede tazminat 
talebinde bulunulması halinde, öncelikle uzlaşma oyuna gidilmesi esastır” 
düzenlemesine yer verilmiş, aynı maddenin son fıkrasında ise; “Bu madde 
uyarınca ödenecek olan tazminatın tahsili sebebi ile idarelerin mal, hak ve 
alacaklarının haczedilemeyeceği“ düzenlenmiştir.

29.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanun’un geçici 2. 
Maddesinde; “Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş yıl süre ile 
geçerli olmak üzere 04.11.1983 tarihli ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 
geçici 6. Maddesi hükmü, 04.11.1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el 
atma işlemlerine de uygulanır…” hükmü düzenlenmiştir.

Belirtilen kanun maddeleri uyarınca sadece kamulaştırmasız el atmadan 
doğan tazminatın tahsili için idarelerin mal, hak ve alacakları haczedilemeyecektir. 
Somut olayda, takip konusu ilamda kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat 
alacağına hükmedilmemiş olup tersine 2981 Sayılı ve 3194 Sayılı Yasalar uyarınca 
yapılan imar uygulaması sonucu temin edilen ipotek bedellerinin artırımına 
ilişkindir. Bu nedenle yukarıda belirtilen hükümler uyarınca borçlu belediyenin 
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mallarının haczinin mümkün olmadığından bahsedilemez.

Mahkemece, 5393 Sayılı belediye Kanunu’nun 15/son maddesi uyarınca, 
haciz konulan borçluya ait banka hesaplarındaki paraların vergi, resim, harç 
niteliğinde olup olmadıkları veya fiilen kamu hizmetinde kullanılıp kullanılmadığı 
banka hesap dökümleri ve belediyeye ait defter ve kayıtları bilirkişi marifeti ile 
incelenmek sureti ile tespit edilerek oluşacak sonuca göre hüküm kurulmalıdır. 
Bu konuda mahkemece yaptırılan 22.03.2011 tarihli rapor hüküm vermeye 
elverişli olmadığından, bilirkişiden yukarıda belirtilen ilkelere uygun olarak 
yineden ek rapor alınmalıdır.

Mahkemece, 5393 Sayılı Kanun’un 15/son maddesine dayalı bir araştırma 
yapmaksızın olayda uygulama alanı bulunmayan 2942 Sayılı Kanun’un geçici 
6. Maddesi ve 6111 Sayılı Kanun’un geçici 2. Maddesine dayalı olarak şikayetin 
kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un  428. Maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), 04.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİNDEN
KAYNAKLANAN BORCUN TAKİBİ

•
TÜKETİCİ YASASI

ÖZET: Alacağın tüketici kredisinden kaynaklanması halinde, 
borçlunun temerrüde düşüp düşmediği, alacağın muaccel 
olup olmadığı, ne miktarının tahsil edilebilir olduğu faiz miktar 
ve oranlarının tespiti, tüketici yasası koşullarında yargılama 
yapılmasını gerektirir.
O halde İİK’in 68/b ve İİK’in  150/ı maddesinin tüketici 
kredilerinde uygulama olanağı yoktur.
Y.12.HD E: 2011/2443 K: 2011/17743 T: 10.10.2011

İİK’nin 68/b maddesinde;

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde 
krediyi kullandıran taraf, krediye kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği 
adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, 
uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 
on beş gün içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır 
(bu fıkraya 17.07.2003 tarihinde 4949 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi ile eklenen 
cümlede). Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin 
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noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirmesi halinde sonuç doğurur; 
yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi halinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı 
tarih tebliğ tarihi sayılır.

Süresi içinde gönderilen hesap özetinin muhtevasına alındığından itibaren 
bir ay içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap özetinin gerçeğe 
aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir.

Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri 
ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş 
diğer belge ve makbuzlar bu konunun 68. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
belgelerden sayılırlar. Krediyi kullanan taraf itiraz etmediği imzayı kabul etmiş 
sayılır.

Yine 17.07.2003 tarih 4949 Sayılı Kanun’la eklenen İİK’in 150/ı 
maddesinde;

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen nakdi 
veya gayri nakdi bir krediyi kullandıran tarafın ibraz ettiği ipotek akit tablosu 
kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını ihtiva etmese dahi, krediyi kullandıran 
taraf, krediyi kullanan tarafa ait cari hesabın kesilmesine veya kısa, orta, 
uzun vadeli kredi hesabının muaccel kılınmasına ilişkin hesap özetinin veya 
gayri nakdi kredinin ödenmiş olması nedeniyle tazmin talebinin veya borcun 
ödenmesine ilişkin ihtarın noter aracılığıyla krediyi kullanan tarafa kredi 
sözleşmesinde yazılı yada ipotek akit tablosunda belirtilen adrese gönderilmek 
suretiyle tebliğ edildiğini veya 68/b maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayıldığını 
gösteren noterden tasdikli bir sureti icra müdürlüğüne ibraz ederse icra müdürü 
149. Madde uyarınca işlem yapar… düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıdaki maddelerde, 4949 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler bankalar 
lehine getirilmiş uygulamalar olup, borçluların, cari hesabın kesilmesine, 
hesap özetine ve tazmin talebine ilişkin tebligatları almamak suretiyle 
takibin başlatılmasını geciktirmeleri önlenmiş bulunmaktadır. Yapılan bu 
düzenlemelerle kredi sözleşmelerindeki adrese çıkarılan hesap özetlerine bir ay 
içinde itiraz edilmemesi halinde hesap özetinin içeriği takip hukuku yönünden 
kesinleşecektir. Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş 
hesap özetleri ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne 
uygun düzenlenmiş diğer belge ve makbuzlar İİK’in 68/1. Maddesinde belirtilen 
belgelerden sayılırlar. Borçlu, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcu 
ödedikten sonra genel mahkemece açacağı bir dava ile ileri sürebilecektir. Aynı 
şekilde İİK’in 150/ı maddesi kapsamında ipotekli takiplerde tebligatın İİK’in 68/b 
koşullarında yapılmış sayılması ve itiraz edilmemiş olması halinde ilamlı takip 
kesinleşmiş kabul edileceğinden icra mahkemesinin incelemesi, ancak borcun 
sona erdiği veya ertelendiği iddiaları yönünde olabilecek, borçlu yetkili mercilerce 
re’sen düzenlenmiş veya usulüne göre tasdik etilmiş yahut icra dairesinde, icra 
mahkemesinde yada mahkeme önünde ikrar olunmuş senetle tevsik edebildiği 
takdirde borcundan kurtulabilecektir.

Görüldüğü üzere ilgili hükümler bankalar lehine konulmuş ve borçlunun 
durumunu ağırlaştırıcı niteliktedir. İtiraz edilmeyen bir ihtarname ile alacaklar 
68’deki belge veya ilam niteliği kazanmaktadır.
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Yasa koyucu bankalardan kredi kullanan bir kısım kredi (tüketici kredisi) 
lehtarını bu ağırlaştırıcı hükümlerden ayrık tutmak amacını güttüğünden 
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a 4822 Sayılı Yasa’nın 
15. Maddesi ile eklenen 10. Maddesinde; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal 
veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir.” 
Şeklinde tanımlandıktan sonra maddede bu tür sözleşmelerin yapılma koşulları 
ile borcun muaccel kılınabilmesi ve temerrüt koşulları gibi farklı ve özel şartlara 
yer verilmiştir. Yasaya eklenen 10/A maddesinde; kredi kartı ve nakit çekim sureti 
ile kullanılan kredilerde 10. Madde hükümlerinin uygulanacağı belirtildikten 
sonra, kredi verenin yükümlülükleri aynı Yasa’ya 21.02.2007 tarihli 5582 Sayılı 
Yasa’nın 24. Maddesi ile eklenen 10/B maddesinde ise; “Konut Finansman 
Sözleşmeleri”nde bu yasa kapsamında değerlendirilerek konut finansman 
sözleşmelerinin düzenlenme koşulları, borçlunun temerrüdü durumunda 
finansman sağlayan bankanın yükümlülükleri borcun muaccel kılınabilmesini 
ve muacceliyet uyarısının koşulları gibi hususlar özel olarak ve ayrıca 
düzenlenmiştir. Açıklandığı üzere Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 
kredi kartı ve “Konut Finansmanı Kredisi” gibi tüketici kredisi kullanan borçluları 
diğer kredi borçlularından ayrı tutmak, tüketicinin koşullarını iyileştirmek ve 
kolaylaştırmak amacıyla getirilmiş özel bir yasa olup, bu kanun kapsamında 
verilen krediler nedeniyle borçluların temerrüde düşüp düşmedikleri, borcun 
muaccel olup olmadığı, muaccel olan borç miktarının ve faizinin yapılan özel 
sözleşmelerin şartlarında değerlendirilmesi gerekir. Tüketici Yasasına göre daha 
genel bir Yasa olan İİK’in ilgili maddeleri (İİK 68/b, İİK 150/ı) bu özel yasanın 
kapsamında kalmayan krediler için uygulanabilir olup, yasa koyucunun 
anılan kredilere açıkça Tüketici Yasasında yer vermiş olması da, maksadının 
bu olduğunu ortaya koymaktadır. Aksinin kabulü halinde tüketici kredilerinde 
de İİKK’in 68/b koşullarında çekilen ihtarla başlatılan ilamsız veya ilamlı 
takip kesinleştirilmiş olacak, özel yasada düzenlenen muacceliyet ve temerrüt 
koşulları taştırılmadan alacağın tahsili, gayrimenkulün satışı gerçekleşecek 
tüketici, lehine getirilen yasa maddelerine rağmen diğer kredi borçluları ile aynı 
koşullar da icra takibine muhatap kılınarak mağdur edilecektir. Bu durumda 
alacağın tüketici kredisinden kaynaklanması halinde, borçlunun temerrüde 
düşüp düşmediği, alacağın muaccel olup olmadığı, ne miktarının tahsil edilebilir 
olduğu faiz miktar ve oranlarının tespiti, tüketici yasası koşullarında yargılama 
yapılmasını gerektirir.

O halde İİK’in 68/b ve İİK’in 150/ı maddesinin tüketici kredilerinde uygulama 
olanağı yoktur.

Somut olayda, “Konut Kredi Sözleşmesi” kapsamında alınan ipoteğe dayalı 
olarak ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe geçilip borçluya İİK’in 150/ı 
maddesi kapsamında icra emri gönderilmiştir. Borçlu ihtarnamenin kendisine 
tebliğ edilmediğini belirtip, faiz istemi ve borca itiraz etmiş, takibin iptalini 
istemiştir. Yukarıda açıklandığı üzere alacağın varlığı ve miktarı 4077 Sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yargılama yapılmasını 
zorunlu kıldığından mahkemece takibin iptaline karar verilmesi gerekirken dar 
yetkili icra mahkemesinde tüketici yasası koşulları tartışılarak yazılı şekilde 
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sonuca gidilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. Maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), 10.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TÜKETİCİ KREDİSİ • KREDİ KARTI BORCU • GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Bankanın tüketici kredisinden ya da kredi kartından 
doğan alacaklarına ilişkin davalara Tüketici Mahkemesinde 
bakılacaktır. Bu nedenle kredi sözleşmelerine ilişkin hükümler 
uygulanarak uyuşmazlığın dar yetkili İcra Mahkemesinde 
çözülmesi mümkün değildir.[1]

Y.12.HD E: 2011/22031 K: 2011/19216 T: 18.10.2011

Borçlu cari hesap veya kısa, orta, uzun vadeli kredi şeklinde işleyen kredilerde 
krediyi kullandıran taraf, krediyi kullanan tarafın kredi sözleşmesinde belirttiği 
adresine, borçlu cari hesap sözleşmesinde belirtilen dönemleri veya kısa, orta, 
uzun vadeli kredi sözleşmelerinde yazılı faiz tahakkuk dönemlerini takip eden 
on beş gün içinde bir hesap özetini noter aracılığı ile göndermek zorundadır 
(bu fıkraya 17.07.2003 tarihinde 4949 Sayılı Kanun’un 18. Maddesi ile eklenen 
cümlede). Sözleşmede gösterilen adresin değiştirilmesi, yurt içinde bir adresin 
noter aracılığıyla krediyi kullandıran tarafa bildirmesi halinde sonuç doğurur; 
yeni adresin bu şekilde bildirilmemesi halinde hesap özetinin eski adrese ulaştığı 
tarih tebliğ tarihi sayılır. Süresi içinde gönderilen hesap özetinin muhtevasına 
alındığından itibaren bir ay içinde itiraz etmeyen krediyi kullanan taraf, hesap 
özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcunu ödedikten sonra dava edebilir.

Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri 
ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş 
diğer belge ve makbuzlar bu kanunun 68. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen 
belgelerden sayılırlar. Krediyi kullanan taraf itiraz etmediği imzayı kabul etmiş 
sayılır.

Yukarıdaki maddelerde, 4949 Sayılı Yasa ile yapılan değişiklikler bankalar 
lehine getirilmiş uygulamalar olup, borçluların, cari hesabın kesilmesine, 
hesap özetine ve tazmin talebine ilişkin tebligatları almamak suretiyle takibin 
başlatılmasını geciktirmeleri önlenmiş bulunmaktadır. Yapılan bu düzenlemelerle 
kredi sözleşmelerindeki adrese çıkarılan hesap özetlerine bir ay içinde itiraz 
edilmemesi halinde hesap özetinin içeriği takip hukuku yönünden kesinleşecektir. 
Kredi sözleşmeleri ve bunlarla ilgili süresinde itiraz edilmemiş hesap özetleri 
ile ihtarnameler ve krediyi kullandıran tarafından usulüne uygun düzenlenmiş 

1 Gönderen: Av. Tolga ALKAN
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diğer belge ve makbuzlar İİK’in 68/1. Maddesinde belirtilen belgelerden sayılırlar.
Borçlu, hesap özetinin gerçeğe aykırılığını ancak borcu ödedikten sonra genel 
mahkemece açacağı bir dava ile ileri sürebilecektir.

Görüldüğü üzere ilgili hükümler bankalar lehine konulmuş ve borçlunun 
durumunu ağırlaştırıcı niteliktedir. İtiraz edilmeyen bir ihtarname ile alacaklar 
68’deki belge ve ilam niteliği kazanmaktadır.

Yasa koyucu bankalardan kredi kullanan bir kısım kredi (tüketici kredisi) 
lehtarını bu ağırlaştırıcı hükümlerden ayrık tutmak amacını güttüğünden 
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a 4822 Sayılı Yasa’nın 
15. Maddesi ile eklenen 10. Maddesinde; “Tüketici kredisi, tüketicilerin bir mal 
veya hizmet edinmek amacıyla kredi verenden nakit olarak aldıkları kredidir.” 
Şeklinde tanımlandıktan sonra maddede bu tür sözleşmelerin yapılma koşulları 
ile borcun muaccel kılınabilmesi ve temerrüt koşulları gibi farklı ve özel şartlara 
yer verilmiştir. Yasa’ya eklenen 10/A maddesinde; kredi kartı ve nakit çekim sureti 
ile kullanılan kredilerde 10. Madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Açıklandığı üzere Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un kredi 
kartı alarak kredi kullanan borçluları diğer kredi borçlularından ayrı tutmak, 
tüketicinin koşullarını iyileştirmek ve kolaylaştırmak amacıyla getirilmiş özel 
bir yasa olup, bu kanun kapsamında verilen krediler nedeniyle borçluların 
temerrüde düşüp düşmedikleri, borcun muaccel olup olmadığı, muaccel olan 
borç miktarının ve faizin yapılan özel sözleşmelerin şartlarında değerlendirilmesi 
gerekir. Tüketici Yasasına göre daha genel bir Yasa olan İİK’in ilgili maddeleri (İİK 
68/b) bu özel yasanın kapsamında kalmayan krediler için uygulanabilir olup, 
yasa koyucunun anılan kredilere açıkça Tüketici Yasasında yer vermiş olması 
da, maksadının bu olduğunu ortaya koymaktadır. Aksinin kabulü halinde 
tüketici kredilerinde de İİK’in 68/b koşullarında çekilen ihtarla başlatılan 
ilamsız veya ilamlı takip kesinleştirilmiş olacak, özel yasada düzenlenen 
muacceliyet ve temerrüt koşulları tartışılmadan alacağın tahsili, gayrimenkulün 
satışı gerçekleşecek tüketici, lehine getirilen yasa maddelerine rağmen diğer 
kredi borçluları ile aynı koşullar da icra takibine muhatap kılınarak mağdur 
edilecektir. Bu durumda alacağın tüketic kredisinden kaynaklanması Halide, 
borçlunun temerrüde düşüp düşmediği, alacağın muaccel olup olmadığı, ne 
miktarının tahsil edilebilir olduğu faiz miktar ve oranlarının tespiti, tüketici 
yasası koşullarında yargılama yapılmasını gerektirir.

O halde İİK’in 68/b ve İİK’in 150/ı maddesinin tüketici kredilerinde uygulama 
olanağı yoktur.

Somut olayda alacaklı banka kredi kartı üyelik sözleşmesinden doğan borca 
dayalı olarak genel haciz yolu ile ilamsız icra takibi başlatarak borçluya örnek 
7 ödeme emri göndermiştir. Borçlu süresinde icra müdürlüğüne verdiği itiraz 
dilekçesinde asıl alacağa ve ferilere itiraz etmiş alacaklı icra mahkemesinden 
itirazın kaldırılmasını talep etmiştir.

Yukarıda açıklandığı üzere alacağın varlığı ve miktarı 4077 Sayılı Tüketicinin 
Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında yargılama yapılmasını zorunlu 
kıldığından, mahkemece itirazın kaldırılması talebinin reddine karar verilmesi 
yerine, dar yetkili icra mahkemesinde tüketici yasası koşulları tartışılarak itirazın 
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kaldırılmasına karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının 
yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’un 428. Maddeleri uyarınca 
(BOZULMASINA), 18.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

KREDİ KARTINDAN DOĞAN DAVA • ZAMANAŞIMI

ÖZET: Kredi kartı sözleşmesinden doğan dava on yıllık zaman 
aşımına tabidir. Burada sebepsiz zenginleşmeye ilişkin zaman 
aşımı hükmünün uygulanacağı düşünülemez.
Y.13.HD E: 2011/4736 K: 2011/11579 T: 18.07.2011

Davacı, davalı ile kredi kartı üyelik sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme 
gereği 2007 yılı içerisinde yıllık üyelik ücreti olarak davalı hesabından 40.00 TL 
kesinti yapıldığını, davalının Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvurarak, 
yapılan kesintinin iadesini istediğini, Altındağ Tüketicisi Sorunları Hakem 
Heyetinin 10.03.2010 tarihli kararı ile bu kesintinin davalıya iadesine karar 
verildiğini davalı talebinin yasal dayanaktan yoksun olduğu gibi sözleşmeye 
aykırı olduğunu davalının talep hakkının bir yıllık zaman aşımına uğradığını 
belirterek Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararının iptalini istemiştir.

Davalı, davacının kredi kartı üyelik ücreti talep etmesinin yasaya aykırı 
olduğu gibi sözleşme hükmünün haksız şart niteliğinde bulunduğunu savunarak 
reddini istemiştir.

Mahkemece, davalı talebinin sebepsiz zenginleşmeye dayalı olduğu , BK 
66 maddesi gereğince davalı, hesabından kesinti yapıldığını öğrendiği tarihten 
itibaren 1 yıllık zaman aşımı süresinde dava açması gerektiğini, kredi kartı 
sahibinin kesintiyi öğrendiği tarihten itibaren 1 yıllık sürede talepte bulunmadığı 
için istirdat talebinin zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle, davacı itirazının 
kabulüne Altındağ Kaymakamlığı  Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 
10.03.2010 tarihli kararının iptaline dair verdiği karar, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında 20.11.2006 tarihli kredi kartı üyelik sözleşmesi imzalandığı, 
bu sözleşmeye dayanarak Koray’a kredi kartı verildiği, Bankanın 2007 yılı 
için Koray’ın hesabından 40.00 TL kredi kartı üyelik ücreti kestiği, bunun 
üzerine Koray’ın 2010 yılında yapılan kesintinin iadesi için Tüketici Sorunları 
Hakem Heyetine başvurduğu, yapılan inceleme sonucunda talebin kabulüne 
40.00 TL kredi kartı üyelik ücretinin, kart hamiline iadesine karar verildiği, 
Bankaca bu kararın iptali için Tüketici Mahkemesi’ne itiraz edilmesi üzerine 
yapılan yargılamada kredi kartı sahibinin kesintinin yapıldığı 2007 yılından 3 
yıl sonra istirdat talebinde bulunduğu, oysa; kart hamilinin istirdat talebinin 
yasal dayanağının sebepsiz zenginleşme olup BK 66 maddesi gereğince öğrenme 
tarihiden itibaren 1 yıllık sürede talepte bulunmadığı için istirdat talebinin zaman 
aşımına uğradığı gerekçesiyle itirazın kabulüne, Tüketici Sorunları Hakem 
Heyeti kararının iptaline karar verildiği toplanan deliller ve dosya içeriğinden 



anlaşılmaktadır.
Yukarıda açıklandığı üzere, taraflar arasında sözleşme ilişkisi kurulduğu 

ve 40.00 TL kredi kartı üyelik ücretinin bu sözleşmeye dayalı olarak davalı 
hesabından mahsup edildiği saptandığına göre uyuşmazlık, sözleşme ilişkisinde 
uygulanması gereken BK 125 maddesindeki 10 yıllık zaman aşımına tabidir. 
Uyuşmazlıkta sebepsiz zenginleşme hükümlerine ilişkin BK 66 maddesi 
uygulanması mümkün değildir. HGK 2010/13-93/88 sayılı kararı da bu 
doğrultudadır. Mahkemece BK 66 maddesinde 1 yıllık zaman aşımı süresi esas 
alınarak itirazın kabulü ile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararının iptaline 
karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanun yararına bozma isteminin 
kabulü ile mahkeme kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına 
BOZULMASINA, 18.07.2011  gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

BELEDİYEYE AİT TAŞINMAZIN SATILMASI • İSPAT KOŞULU

ÖZET: Dava, (belediye encümeni kararıyla) miras bırakanlarına 
satıldığı iddia edilen taşınmazın kendi adlarına tescili istemine 
ilişkin olup; belediyeye, ait taşınmazın satılması yetkisi 
(belediye meclisine ait bulunduğundan) davacıların bu yönü 
kanıtlamaları gerekir.
Y.14.HD E: 2009/6512 K: 2009/7295 T: 11.06.2009

Davacılar, davalı Belediyeye ait 6611 oda 9 parsel sayılı taşınmazın 141/372 
payına isabet eden 143 m2’lik kesimin 12.12.1988 tarihli 2309 sayılı Şişli 
Belediyesi Encümen Kararı ile miras bırakanları K….. Ş…..’e satıldığını, satış 
bedelinin ödendiğini ileri sürerek, tapu iptali ve tescil istemişlerdir.

Davalı vekili, Büyükşehir Belediyesince satış yapılmadığını, Şişli Belediyesine 
satış yetkisi de verilmediğini savunmuş ve davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İstemin dayanağını 12.12.1988 günlü Belediye Encümen Kararı teşkil 
etmektedir. Zira, dava konusu taşınmazın davacılar miras bırakını K…. Şeker’e 
satışı anılan encümen kararına göre yapılmıştır. Gerek satışın yapıldığı tarihte 
yürürlükte bulunan 1580 sayılı Belediye Kanunu’nun 70. Maddesi, gerekse 
yürürlükteki 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddeleri hükmü gereğince 
belediyeye ait taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin 
değiştirilmesine veya tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın 
kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına karar 
verme yetkisi belediye encümenine değil, belediye meclisine aittir. Davacılar, 
miras bırakanına satışın belediye meclisi tarafından yapıldığını kanıtlamadan 
tescil isteminde bulunamazlar.

Mahkemece, açıklanan bu yön nazara alınmadan davanın kabulü doğru 
olmamış, hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz itirazlarının yukarıda açıklanan nedenlerle kabulü ile 
hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatırana 
iadesine, 11.06.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



İMAR AFFIYLA TAHSİS EDİLEN TAŞINMAZIN SATILMASI

ÖZET: Dava, 2981 sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca kendisine 
taşınmaz tahsis edilen kişinin bu taşınmazı başkasına temliki 
sonucu temellük edenin açtığı tescil davası olup; Kanun’un 
uygulamasına ilişkin Yönetmeliğin 25. Maddesi temellük 
edene bu tür bir dava açma hakkı vermekle birlikte; temellük 
edenin, 2981 Sayılı Kanun’un 13/2 maddesinde aranan 
koşullara sahip olup olmadığının araştırılması gerekir.
Y.14.HD E: 2011/1613 K: 2011/1983 T: 21.02.2011

Davacı, dava konusu taşınmazın 2981 sayılı İmar Affı Kanunu uyarınca hak 
sahibi olan dava dışı A… K… adına tahsis edildiğini, tahsis edilen taşınmazın 
kamu malı niteliğindeki yol üzerinde kalması nedeniyle kendisine enkaz bedeli 
ödenerek 21.06.1993 encümen kararı ile tahsis en 7213 ada 5 sayılı parselin 
bedeli karşılığı satışı yapıldığını, 11.01.1996 tarihinde ise dava dışı A… K….’ın 
hakkını satış sözleşmesiyle temlik aldıklarını belirterek adına tesciline karar 
verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini savunmuştur

Mahkemece, dava kabul edilmiş, davalının temyizi üzerine hüküm Dairemizin 
16.12.2010 tarihli ilamıyla onanmıştır.

Davalı karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

1-Mahkemece yapılan yargılama, toplanan deliller ve Dairemizce de 
benimsenen yerel mahkeme gerekçesine göre davalının, aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan HUMK’un 440. Maddesindeki nedenlerden hiç birisine 
uymayan diğer karar düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

2-Uygulamada kısaca, İmar Affı Kanunu olarak bilinen 2981 sayılı yasanın 
1. Maddesi hükmüne göre kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına 
aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütün yapılar hakkında uygulanacak 
işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, 
uygulama ve duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektedir.

Görülüyor ki; kanun imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa 
edilmiş ve inşa halindeki yapı maliklerini hedeflemiştir. Başka bir anlatımla, 
kanunda yazılanlar dışındaki kişilerin İmar Affı Kanunu’na dayanarak istemde 
bulunma olanakları yoktur. Ne var ki, 3290 sayılı Kanun ile bazı maddeleri 
değiştirilen ve bazı maddeler eklenen 2981 Sayılı Kanun’un Uygulamasına Dair 
Yönetmeliğin 25. Maddesi, kanun kapsamında kalan kişilere yapılan tahsisin 
bunlar tarafından üçüncü kişilere temlikine imkan tanınmıştır. Ancak bu gibi 
durumlarda da tahsis sahiplerinden devralan kişilerin 2981 Sayılı Kanun’dan 
yararlanıp yararlanamayacağı hususunun araştırılması gerekir. 2981 Sayılı 
Kanun’un 13/a hükmüne göre, arsa tahsis edilecek kimselerin kendisinin veya 
eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırları 
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içinde ev yapmaya müsait arsaya veya bir eve veya apartmanın bağımsız bir 
bölümüne veya bir bölümü işyeri olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması 
zorunludur.

Somut olayda; mahkemece yapılan bu saptama üzerinde durulmadan, 
davanın eksik inceleme ve araştırmayla hükme bağlanması doğru değildir. Temyiz 
olunan kararın bu nedenle bozulması gerekirken, yanılgı sonucu onandığı bu 
defa yapılan incelemede anlaşıldığından, davalının karar düzeltme isteminin 
açıklanan nedenle kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. Bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer karar 
düzeltme isteminin reddine, 2. Bent uyarınca kabulü ile onamaya ilişkin Dairemizin 
16.12.2010 tarih 2010/13188-14108 karar sayılı ilamının KALDIRILMASINA, 
temyiz olunan kararın açıklanan nedenle BOZULMASINA, 21.02.2011 tarihinde 
oybirliği ile karar verildi. 
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YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI • ARAÇ İŞLETENİN KONUMU

ÖZET: Araç işleteni kendisine ait araçta yolu olduğu esnada 
meydana gelen kazada ölse de zorunlu trafik sigortası 
hükümlerine göre üçüncü kişi sayılamayacağından, ölen 
kişinin hak sahipleri sigortacıdan destekten yoksun kalma 
tazminatı isteyemezler.
Y.17.HD E: 2009/7146 K: 2010/314 T: 25.01.2010

Davacılar vekili dava dilekçesinde, davalının zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortacısı olduğu aracın karıştığı kazada müvekkillerinin destekleri İ…. 
G….’ın öldüğünü, bu nedenle zarar gördüklerini, ileri sürerek, baba A…. G….. 
için ıslahla birlikte toplam 11.689,35 TL ve kardeş olan diğer davacılar için ise 
toplam 100,00’er TL tazminatın temerrüt faiziyle davalıdan tahsilini talep ve 
dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde, davacıların desteklerinin kendilerine sigortalı 
aracın işleteni olduğunu, bu nedenle tazminat istenemeyeceğini, davanın reddini 
savunmuştur.

Mahkemece, toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı 
babanın destekten yoksun kaldığı gerekçesiyle, davanın kabulüne, 11.689,35 
TL’nin temerrüt faiziyle davalıdan tahsiline, diğer davacılar hakkında ise 
davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş; hüküm, davalı vekilince temyiz 
edilmiştir.

Dava zorunlu mali sorumluluk sigortası sözleşmesine davalı tazminat 
istemine ilişkindir. 

2918 sayılı KTK’nın 91. Maddesi ile işletenlerin, aynı yasanın 85/1. 
Maddesine göre olan sorumlulukların karşılanmasını sağlamak üzere, trafik 
sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiş bulunmaktadır. Anılan yasanın 85/1. 
Maddesinde ise, bu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına 
veya bir şeyin zarara uğramasına sebep olması halinde, aracın işletenin bu 
tür zarara uğrayan 3. Kişilere karşı sorumluluğu düzenlenmiş bulunmaktadır. 
Keza, aynı yasanın 92/a ve b bentlerinde de aynı amaca yönelik düzenleme 
yapılmıştır. Nitekim, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartlarının 
sigortanın kapsamını belirleyen 1. Maddesinde de bu husus açık bir şekilde 
hükme bağlanmış bulunmaktadır. O halde, bu tür sigortalarda sigorta teminatı 
altına alınan zararların üçüncü kişilerin beden ve mallarında meydana gelen 
zararların olduğu tartışmasız bir husustur.

Dava konusu olayda ise, yukarıda da belirtildiği şekilde davacıların murisi 



ve desteği olan işleten, kendisine ait araçta yolcu olarak bulunduğu sırada 
meydana gelen kazada ölen kişi konumunda olsa da üçüncü kişi sayılamaz. 
Ayrıca, davacılar da bu olay sebebiyle doğrudan bedensel bir zarar görmeyip, 
işletenin bu kazada olması sebebiyle yansıma şeklinde oluşan destek zararlarını 
işletenin trafik sigortacısı olan davalı sigorta şirketinden talep etmektedirler. 
Bu itibarla, davacıların, murislerinin işleten sıfatı ile yaptırdığı zorunlu trafik 
sigortasından destekten yoksun kalma adı altında bir tazminat talebinde 
bulunmaları mümkün değildir.

O halde, mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle davanın reddine karar 
verilmesi gerekirken, yazılı şekilde incelemeye dayalı olarak karar verilmesi 
doğru olmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı sigorta vekilinin temyiz 
itirazlarının, kabulüyle, kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan 
harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 25.01.2010 tarihinde 
oybirliğiyle karar verildi.

İHTİYARİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
•

ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

ÖZET: Aynı şirkette zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi 
yoksa; ihtiyari mali sorumluluk sigorta poliçesinde güvence, 
zorunlunun limitini aşan bir zarar olursa devreye girer.
Y.17.HD E: 2010/8901 K: 2010/10736 T: 09.12.2010

Davacı vekili, davalı taraf aracının müvekkiline ait araca çarpması sonucu 
araçta 4.733 TL tutarında zarar meydana geldiğini, davalı sürücünün olayda 
tamamen kusurlu olduğunu belirterek 4.733 TL.nin olay tarihiden işleyecek 
ticari faiziyle davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı E…. İ…. Sigorta A.Ş vekili müvekkili nezdinde düzenlenen trafik 
sigortası poliçesinin kaza tarihini kapsamadığını, dosyaya ibraz edilen poliçenin 
kaza tarihinden 1 gün sonra düzenlendiğini zarardan sorumlu olmadıklarını 
belirterek davanın reddini savunmuştur.

29.11.2007 gün 2005/750-2007/1257 sayılı önceki hükmün davalı sigorta 
şirketi vekili tarafından temyizi üzerine Dairenin 22.12.2008 gün 2008/4604-
5626 sayılı ilamı ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Bozma ilamına uyulmasından sonra mahkemece davanın kısmen kabulü 
ile 3.519,94 TL tazminatın kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan 
tahsiline, davalı sigorta şirketinin dava tarihinden diğer davalıların kaza 
tarihinden itibaren faizle sorumlu olmalarına davalı sigorta şirketinin İMMS 
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poliçesi limiti ile sınırlı olarak sorumluluğuna karar verilmiş, hüküm davalı E… 
İ…. Sigorta A.Ş vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava, trafik kazasından doğan tazminat istemine ilişkindir.
Motorlu Kara Taşıt Araçları İMMS Genel Şartlarının 1. Maddesine göre 

ihtiyari mali mesuliyet sigortacısı ZMMS poliçe limitinin dışında (üstünde) kalan 
miktardan başlayıp İMMS teminat limitine kadar sorumludur.

Davalı E…İ… Sigorta A.Ş davalı taraf aracının İMMS.cısıdır. Bozma ilamı 
gereğince yapılan araştırma sonucuna göre davalı aracının olay tarihini 
kapsayacak şekilde trafik sigortası poliçesi bulunmamaktadır. Kaza tarihi 
itibariyle ZMMS poliçesi limiti 4.000 TL olup mahkemece hükmedilen tazminat 
miktarı 3.518,94 TL dir. Tespit edilen gerçek zarar ZMMS poliçe limiti içinde 
kaldığından davalı sigorta şirketinin zarardan sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu durumda mahkemece davalı E…İ… Sigorta A.Ş aleyhine açılan davanın 
reddine karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu biçimde hüküm tesisi doğru 
görülmemiştir.

2-Kabule göre de, hüküm fıkrasının 1.bendinde 3.194,94 TL tazminatın tüm 
davalılardan kaza tarihinden işleyecek yasal faizi ile tahsiline şeklinde hüküm 
kurulmuş iken, 2.bendinde sigorta şirketinin dava tarihinden diğer davalıların 
olay tarihinden itibaren faizle sorumlu tutulmak suretiyle çelişkili ve hükmün 
infazında tereddüt yaratacak biçimde hüküm tesisi de doğru değildir. 

SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 nolu bentlerde açıklanan nedenlerle davalı E…İ… 
Sigorta A.Ş Vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bu davalı yararına 
BOZULMASINA, ve peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalı sigorta 
şirketine geri verilmesine 09.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

DENİZ İŞ KANUNU • DAVADA YETKİ • SÖZLEŞME KURALI

ÖZET: Deniz İş Kanunu hükümleri yönünden, davanın hizmet 
sözleşmesinde belirlenen yer mahkemesinde açılması 
mümkündür.
Y.17.HD E: 2010/10578 K: 2011/2699 T: 25.03.2011

Dava, gemi kaptanı olarak çalışan davacının işçilik hakkından kaynaklanan 
alacağının tahsili istemine ilişkindir.

İstanbul 5. İş Mahkemesi’nce fiili çalışmanın yapıldığı yer ve davalının adresi 
itibariyle Bakırköy iş Mahkemesinin yetkili olduğu belirtilerek yetkesizlik kararı 
verilmiştir.

Bakırköy 9. İş Mahkemesi de, taraflar arasındaki hizmet akdinde 
yetkili mahkemenin İstanbul İş Mahkemesi olduğunun belirtilmesine  ve 
geminin  bağlama limanının Bakırköy İş Mahkemesi’nin yargı çevresi içinde 
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bulunmamasına göre yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

Somut olayda, davacı ile davalı arasında düzenlenen hizmet akdinin 12. 
Maddesinde ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemeleri’nin ve icra dairelerinin 
yetkili olacağı hüküm altına alınmıştır. 854 sayılı Deniz İş Kanunu’nun 46/2. 
Maddesinde ise “Hizmet akdinde ayrıca bir hüküm yoksa dava, geminin bağlama 
limanında iş davalarını bakmaya yetkili mahkemede görülür.” Hükmüne yer 
verilmiştir. Bu durumda uyuşmazlığın davanın ilk açıldığı ve taraflar arasındaki 
hizmet sözleşmesinde 854 Sayılı Kanun’un 46/2. Maddesine göre yetkilendirilmiş 
İstanbul 5. İş Mahkemesi’nde görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle; HMUK’un 25.ve 26. Maddeleri 
gereğince İstanbul 5. İş Mahkemesinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE,  
25.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SİGORTANIN AÇACAĞI RÜCUAN TAZMİNAT DAVASI

ÖZET: Davacı sigortacı söz konusu davayı ancak kendisiyle 
sözleşme yapan akidine karşı açabilecektir. Husumet kamu 
düzenine ilişkin olduğundan re’sen gözetilmesi gerekir. 
Davalı S… A…. Sigorta ettiren olmadığına göre, sözleşmenin 
tarafı değildir.
Y.17.HD E: 2010/10789 K: 2011/4025 T: 28.04.2011

Davacı vekili, müvekkili şirkete trafik sigortalı, davalı S… A… adına trafikte 
kayıtlı aracın, diğer davalı S… A…’ın idaresindeyken karıştığı trafik kazasında 
3. Kişi aracının hasarlandığını, davalı sürücünün olay anında 111 promil alkollü 
olduğunu ve kazanın münhasıran alkolün etkisiyle meydana geldiğini, 5.163 TL 
hasar bedelinin, zarar gören dava dışı 3.kişiye ödendiğini belirterek bu meblağın 
ödeme tarihinden işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar davaya cevap vermemişlerdir.

Mahkemece, davanın kabulü ile 5.163 TL tazminatın ödeme tarihinden 
işleyecek yasal faizi ile davalılardan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı S… 
A…. Tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, alkollü sürücünün sebep olduğu trafik kazasından kaynaklanan 
rücuen maddi tazminat istemine ilişkindir.

Dava dosyası incelendiğinde, aracın malikinin ve sigortalının davalı 
S…A…, sürücünün ise S… A… olduğu görülmüştür. 2918 Sayılı KTK’nun 95 
ve Trafik Sigortası Genel Şartlarının 4/d maddesi uyarınca; “ödemede bulunan 
sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine 
göre, tazminatın kaldırılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu 
edebilir” hükmü mevcuttur. Şu halde, davacı sigortacı söz konusu davayı 
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ancak kendisiyle sözleşme yapan akdine karşı açabilecektir. Husumet kamu 
düzenine ilişkin olduğundan re’sen gözetilmesi gerekir. Davalı S… A… sigorta 
ettiren olmadığına göre, sözleşmenin tarafı değildir. Bu durumda mahkemece, 
davalı sürücü hakkındaki davanın pasif sıfat yokluğu nedeniyle reddine karar 
verilmesi gerekirken, bu davalı aleyhine yazılı şekilde hüküm kurulması doğru 
görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı S… A…’ın temyiz itirazının 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma sebebine göre şimdilik davalının 
sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın 
istek halinde temyiz eden davalı S… A…’a geri verilmesine 28.04.2011 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ
•

HER BİR PAY SAHİBİNE BİR BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜŞMESİ
•

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI VE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ

ÖZET: Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine uygun olarak, 
üzerinde kat mülkiyetine elverişli yapı bulunan ortak 
taşınmazda kat mülkiyetine geçilebilmesi için, üzerindeki 
yapının mimarı projesine uygun biçimde tamamlanmış yada 
projesi olmamakla birlikte fiili durumuna göre çizdirilmiş 
imara ve fenne uygunluğu ilgili makamca onaylanmış 
projesinin olması, bağımsız bölümlerinin başlı başına 
kullanmaya elverişli bulunması (M.1) yapının tümünün kargir 
olması (M.50/2) ve her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm 
düşmesi, ayrıca 12. Maddede yazılı belgelerin (belediyeden 
onaylı proje, yapı kullanma belgesi, bağımsız bölümler 
listesi ve yönetim planı) tamamlattırılması gerekmektedir. 
Bu koşulların gerçekleşmesi durumunda anılan Yasa’nın 10. 
Maddesi hükmünce taşınmazda kat mülkiyetine geçilebilecek 
ve açılan davada ortaklığın bu yolla giderilmesine karar 
verilebilecektir.
Y.18.HD E: 2011/5302 K: 2011/7854 T: 28.06.2011

Dava, taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkindir. Davacı 
taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesini, davalı kat mülkiyeti 
kurulmasını ve bu yolda karar verilmesini istemiş, mahkemece satış yoluyla 
ortaklığın giderilmesine karar vermiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 10. Maddesi hükmüne göre kat mülkiyetine konu 
olmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasında, ortak 
maliklerden birinin yargılamanın herhangi bir aşamasında paylaşmanın kat 
mülkiyeti kurulması yoluyla yapılmasını istemesi durumunda, hakim, 12. 
Maddedeki belgeleri de tamamlattırıp taşınmaz mülkiyetinin kat mülkiyetine 
çevrilmesine ve paylar denkleştirilmek suretiyle bağımsız bölümlerin ortaklara 
ayrı ayrı özgülenmesine karar vermelidir.

Dosyada toplanan belge ve bilgilere, özellikle bilirkişi raporu içeriğine 
göre dava konusu taşınmazın üzerinde (bodrum, zemin ve 1.normal kattan 
oluşan, zemin ve 1.katta birer bağımsız bölüm bulunan) bir yapı mevcut olup, 



bu taşınmaz tapuda davacı ve davalı adlarına kayıtlıdır. Paydaş ve bağımsız 
bölümlerin sayısı itibariyle her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düştüğü, 
taşınmaz üzerindeki yapının Kat Mülkiyeti Yasasının 50/2. Maddesi hükmüne 
uygun nitelikte olduğu anlaşılmaktadır.

Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine uygun olarak, üzerinde kat mülkiyetine 
elverişli yapı bulunan ortak taşınmazda kat mülkiyetine geçilebilmesi için, 
üzerindeki yapının mimari projesine uygun biçimde tamamlanmış yada projesi 
olmamakla birlikte fiili durumuna göre çizdirilmiş imara ve fenne uygunluğu 
ilgili makamca onaylanmış projesinin olması, bağımsız bölümlerinin başlı başına 
kullanmaya elverişli bulunması (M.1) yapının tümünün kargir olması (M.50/2) 
ve her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düşmesi, ayrıca 12. Maddede yazılı 
belgelerin (belediyeden onaylı proje, yapı kullanma belgesi, bağımsız bölümler 
listesi ve yönetim planı) tamamlattırılması gerekmektedir. Bu koşulların 
gerçekleşmesi durumunda anılan Yasa’nın 10. Maddesi hükmünce taşınmazda 
kat mülkiyetine geçilebilecek ve açılan davada ortaklığın bu yolda giderilmesine 
karar verilebilecektir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında, tamamlanmış yapının fiili durumu 
ile onaylı projesi arasında aykırılıklarının bulunması yada yapının imara 
uygun  ancak  projesiz  inşa  edilmiş olması  gibi kat  mülkiyeti  kurulmasına  
engel  oluşturan eksikliklerin mevcut olduğu durumlarda hemen kat mülkiyeti 
kurulamayacağı sonucuna varılmayarak, bu eksikliklerin giderilip yasal koşullara 
uygun hale getirilmesi mümkün ise bunun isteyen tarafa tamamlattırılması 
yoluna gidilmesi gerektiği kabul edilmektedir.

Bu bakımdan somut olayda da mahkemece öncelikle davaya konu taşınmaz 
üzerindeki yapının onaylı projesinin ve sonradan değişiklik yapılmış ise buna 
ilişkin tadilat projesinin olup olmadığının taraflara ve ilgili belediyeye sorulup 
etraflıca araştırılması, proje mevcut değilse, ilgili belediyeden alınacak ön 
bilgiye göre yapının mevcut haliyle imar mevzuatına ve bulunduğu yerin imar 
durumu ile fenne aykırılık oluşturmadığı veya imara yada projeye aykırılıklar 
giderildiği takdirde onay verebileceğinin saptanması durumunda, öncelikle 
aykırılıkların giderilmesi daha sonra yapının fiili durumunu yansıtan projenin 
hazırlattırılıp, ilgili İmar Müdürlüğü’nün onayının ve buna bağlı olarak oturma 
izin belgesinin alınması, ayrıca Kat Mülkiyeti Yasası’nın 12. Maddesinde sayılan 
diğer belgelerin tamamlattırılması için kat mülkiyetine geçiş suretiyle ortaklığın 
giderilmesini isteyen davalı tarafa yetki ve yeterli süre verilmesi, bu hususlar 
eksiksiz yerine getirildiği takdirde de; dava konusu taşınmaz üzerindeki yapıda 
her bir bağımsız bölümün (konumu, yüzölçümü, kullanım amacı ve eklentileri 
yerinde incelenip irdelenerek) değeri ve bu değere göre özgülenecek arsa payı 
uzman bilirkişi aracılığıyla saptanıp varsa fiili taksime taksim yoksa çekilecek 
kura ile önce her bir paydaşa birer bağımsız bölüm özgülendikten sonra varsa 
arta kalan bağımsız bölümlerin pay oranları da gözetilmek suretiyle yine kura 
ile paydaşlara özgülenerek, gerekiyorsa bedel farkı nedeni ile ödenecek ivaz 
da belirlenmek suretiyle payların denkleştirilmesi, yönetim planı gibi belgeleri 
paydaşların (tanınan süreye rağmen) imzalamaktan kaçınması halinde bunların 
imzalanmış sayılması suretiyle araştırmanın tamamlanmasından sonra kat 
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mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın giderilmesine, belirtilen koşulların 
oluşmaması durumunda ancak, satışa karar verilmesi gerekir.

 Yukarıda açıklanan hususlar yerine getirilmeden yetersiz araştırma ve eksik 
inceleme ile satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olması doğru 
görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde 
hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü 
ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin 
harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.06.2011 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.

BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE AİT ARSA PAYLARINA GÖRE
YENİDEN BELİRLEME

ÖZET: 1-Ana taşınmazda kat mülkiyetinin kuruluşundan 
önce kat irtifakının kurulu olup olmadığı, kurulu ise kat 
irtifakının kim veya kimler tarafından kurulduğu tapu sicil 
müdürlüğünden sorulup buna ilişkin akit tablosu ve ilgili 
diğer belgeler dosyaya getirilerek davacıların iyi niyetli olup 
olmadıklarının ve davayı açmakta korunmaya değer hukuki 
yararlarının bulunup bulunmadığının incelenmemiş olması,
2-Ana taşınmazda kat mülkiyetinin kuruluşundan önce kat 
irtifakının kurulu olduğunun tespiti halinde, kat irtifakının 
hangi tarihte kurulduğunun tapu sicil müdürlüğünden ayrıca 
ve açıkça sorulup değerlendirmenin bu tarih esas alınarak 
yapılması gerektiğinin düşünülmemiş olması,
3-Bağımsız bölümler, kat irtifakının kurulduğu tarihteki 
değerlerinin tespiti açısından tek tek ve yukarıda açıklanan 
unsurları esas alınarak incelenmek, bu incelemenin 
sonucuna göre olması gereken arsa payları belirlenmek ve 
bu belirlemeye göre tapu sicilinde kayıtlı arsa paylarında 
düzeltilmesi gereken bir yanlışlık olup olmadığı saptanmak 
suretiyle düzenlenecek bir rapora dayalı olarak karar 
verilmesi gerektiği düşünülmeden, salt kat mülkiyetine geçme 
tarihindeki değerleri dikkate alan soyut ve genel ifadeli bilirkişi 
raporu esas alınarak karar verilmiş olması doğru değildir.
Y.18.HD E: 2008/10404 K: 2009/700 T: 05.02.2009

Dava, bağımsız bölümlere özgülenen arsa paylarının yeniden düzenlenmesi 
istemine ilişkindir.
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Mahkemece, yapılan araştırma ve inceleme ile alınan bilirkişi raporu hüküm 
kurmaya yeterli değildir.

Şöyle ki;

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 5711 Sayılı Yasayla değişik 3.maddesi 
hükmüne göre; “Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan ana 
gayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine  
göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının 
ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa 
paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, 
her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için 
mahkemeye başvurabilir.”

Yasa gereğince; arsa payı düzenlemesinin yeniden yapılabilmesinin ilk şartı, 
arsa paylarının bağımsız bölümlerin değerleriyle oransız olarak belirlenmiş 
olmasıdır. Bu hususa dayalı istemlerde mahkeme tüm kanıtları değerlendirerek 
bağımsız bölümün değeri ile bölüme özgülenen arsa payını karşılaştırıp denklik 
sağlanmalıdır. Söz konusu işlem yapılırken de bağımsız bölümlerin cinsi, 
bulunduğu kat, alanı, ısınma sistemi, aydınlanması, mimari kullanımı ve 
konumu, cephesi ve manzarası, kullanma amacı (konut, işyeri vs.) eklentileri, 
güneşten yararlanma, rüzgar ve diğer dış etkenlerden etkilenme olayı gibi hususlar 
değerlendirme için esas alınır. Değerlendirmeye esas alınacak tarihten sonraki 
imar durumu ile cins ve manzara değişiklikleri, bakım ve onarım çalışmaları 
nedenleriyle meydana gelen değer artış ve eksilmeleri dikkate alınmaz. Öte 
yandan, kat irtifakı veya kat mülkiyetinin kurulması sırasında arsa payları bizzat 
kendileri tarafından düzenlenmiş olan kat maliki veya maliklerinin sonradan 
arsa paylarının düzeltilmesini istemekte iyi niyetli olup olmadıklarının ve ayrıca 
arsa paylarının düzeltilmesini isteyen kat malikinin bu isteminde korunmaya 
değer bir hukuki yararının bulunup bulunmadığının  mahkemece dikkatle 
değerlendirilmesi gerekir.

Açıklanan bu yasal durum çerçevesinde somut olayda;

1-Ana taşınmazda kat mülkiyetinin kuruluşundan önce kat irtifakının 
kurulu olup olmadığı, kurulu ise kat irtifakının kim veya kimler tarafından 
kurulduğu tapu sicil müdürlüğünden sorulup, buna ilişkin akit tablosu ve ilgili 
diğer belgeler dosyaya getirilerek davacıların iyi niyetli olup olmadıklarının ve 
davayı açmakta korunmaya değer hukuki yararlarının bulunup bulunmadığının 
incelenmemiş olması

2- Ana taşınmazda kat mülkiyetinin kuruluşundan önce kat irtifakının 
kurulu olduğunun tespiti halinde, kat irtifakının hangi tarihte kurulduğunun 
tapu sicil müdürlüğünden ayrıca ve açıkça sorulup değerlendirmenin bu tarih 
esas alınarak yapılması gerektiğinin düşünülmemiş olması,

3-Bağımsız bölümler, kat irtifakının kurulduğu tarihteki değerlerinin tespiti 
açısından tek tek ve yukarıda açıklanan unsurları esas alınarak incelenmek, 
bu incelemenin sonucuna göre olması gereken arsa payları belirlenmek ve bu 
belirlemeye göre tapu sicilinde kayıtlı arsa paylarında düzeltilmesi gereken bir 
yanlışlık olup olmadığı saptanmak suretiyle düzenlenecek bir rapora dayalı olarak 
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karar verilmesi gerektiği düşünülmeden, salt kat mülkiyetine geçme tarihindeki 
değerleri dikkate alan soyut ve genel ifadeli bilirkişi raporu esas alınarak karar 
verilmiş olması,

Doğru görülmemiştir.

Mahkemece; yukarıda (1) ve (2) no’lu bentlerde yapılan açıklama 
doğrultusunda araştırma yapıldıktan sonra bilirkişiden (3) no’lu bentteki 
şekilde ek rapor alınmalı, bu ek raporun bozma ilamına ve yasaya uygunluğu 
denetlenmeli ve hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmelidir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekide hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK’un 428. Maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz 
peşin harçlarının istek halinde temyiz edenlere iadesine, 05.02.2009 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.

KAT İRTİFAKINA SON VERİLMESİ

ÖZET: Mahkemece, kat irtifakının sona erdirilerek müşterek 
mülkiyet hükümleri uyarınca paydaşlar adına taşınmazın 
tesciline karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan 
gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru 
görülmemiştir.
Y.18.HD E: 2010/11941 K: 2011/617 T: 25.01.2011

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere 
ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz 
itirazları yerinde değildir.

Ancak;

Davacı vekili dava dilekçesinde, 9 ve 10 numaralı bağımsız bölümlerin 
kendisine ait olmasına rağmen bu bağımsız bölümlerin yapılmadığını, 
davalılarından yapılmayan bu bağımsız bölümlerin tamamlanması için katkıda 
bulunmadıklarını, bu nedenle; 9 ve 10 numaralı bağımsız bölümlerin kendisine 
tesliminin teminine, bu sağlanamazsa kat irtifakının iptaline ve ortaklığın aynen 
taksim, olmazsa satılarak giderilmesine karar verilmesini istemiş, mahkemece 
davanın reddine karar verilmiştir.

Yerinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporundan; dava konusu 
5939 parsel numaralı taşınmazda 14.09.1972 tarihinde kat irtifakı kurulduğu, 
kat irtifakı tesisine esas mimari projeye göre, ana taşınmazın zemin ve dört 
normal katlı olup, yerinde ise dördüncü katta yer alan 9 ve 10 numaralı 
bağımsız bölümlerin yapılmadığı, yerine çatının yapıldığı, eksik kalan bu katların 
tamamlanması için proje ve imar mevzuatı açısından ir sakıncasının olmadığı, 
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ancak; deprem yönetmeliği uyarınca binanın temelden itibaren güçlendirme 
yapılması ve inşaat ruhsatının yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasasının 49. Maddesinin üçüncü fıkrası hükmüne göre; kat 
irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulduğu sırada verilen plana 
(projeye) göre beş yıl içinde yapı yapılıp tamamlanmazsa maliklerden birini istemi 
üzerine, hakim, gerektiğinde ilgilileri de dinleyerek,duruma göre kat irtifakının 
sona ermesine veya belli bir süre için uzatılmasına karar verir. Bu ek süreden 
sonra koşullar gerçekleşirse yeniden ek süre verilmesine de engel yoktur.

Yasanın bu hükmünden de anlaşıldığı üzere, böyle bir davada, kat irtifaklı 
arsa üzerinde, irtifakın kurulduğu tarihteki plana göre yapının beş yıl içinde 
yapılıp tamamlanmadığı saptandığında, hakim, durumuna göre ya kat 
irtifakının sona ermesine ya da belli bir süre için uzatılmasına karar verecektir. 
Yasada öngörülen bu beş yıllık süre içinde yapının hiç yapılmamış olması ile 
belli bir kısmı yapılmış ancak tamamlanmamış olması arasında bir fark yoktur. 
Burada yasa koyucunun amacı; kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, beş yıl 
içinde yapılmayan veya yapımı tamamlanmayan binaların yapılmasını ve kat 
mülkiyetine geçilmesini temin için kat irtifak hakkı sahiplerine son bir olanak 
tanımaktır.

Dosyada toplanan tüm belge ve bilgiler değerlendirildiğinde; dava konusu 
ana taşınmazda kat irtifakının kurulduğu 14.09.1972 tarihinde verilen plan 
uyarınca ana yapının yasada öngörülen beş yıllık süre içerisinde tamamlandığı, 
eksikliklerin (projesine göre yapılmayan dördüncü katın) tamamlanması için imar 
ve yapım tekniği açısından herhangi bir engel bulunmadığı halde, aradan geçen 
otuz üç yılı aşkın bir süre içinde kat irtifak hakkı sahiplerince bu yükümlülüğün 
yerine getirilmediği anlaşılmaktadır.

Şu hale göre mahkemece, kat irtifakının sona erdirilerek müşterek mülkiyet 
hükümleri uyarınca paydaşlar adına taşınmazın tesciline karar verilmesi 
gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru 
görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile hükmün HUMK’un 428 maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz 
peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 25.01.2011 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİĞİ • GENEL KURUL KARARI

ÖZET: Vakfın yetkili genel kurulunun kararı olmaksızın vakıf 
senedinin değiştirilmesi mümkün değildir.
Y.18.HD E: 2011/7361 K: 2011/9427 T: 29.09.2011

Dava dilekçesinde, vakıf senedinde yapılan değişikliklerin tescili istenilmiş, 
mahkemece de davanın kabulü ile Üsküdar 9. Noterliği’nin 09.04.2008 tarih 8874 
ve 08.09.2008 tarih 21960 yevmiye no’lu değişiklik senetlerinin tesciline karar 
verilmiş, hüküm Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava konusu Voleybol Vakfı’nın senedinin değiştirilmesi için Vakfın yetkili 
genel kurulundan yönetimince herhangi bir karar alınmadan Üsküdar 9. 
Noterliği’nce düzenlenen 08.09.2008 gün ve 21960 yevmiye numaralı değişiklik 
senedinin tesciline karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan 
kabulü ile şimdilik diğer yönleri incelenmeksizin hükmün HUMK’un 428. 
Maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz 
edene iadesine, 29.09.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ

ASIL ALACAKTAN SONRA İSTENEN FAİZ
•

İHTİRAZİ KAYIT KURALI

ÖZET: Asıl alacak tahsil edilirken faiz hakkı saklı tutulmamış 
ya da olayın gelişiminden faiz talep edilemeyeceği anlamı 
çıkıyorsa, faiz istenemez.[1]

Y.19.HD E: 2008/11711 K: 2009/7287 T: 16.07.2009

Davacı vekili, müvekkili ile davalı arasında “Çağrı Sonlandırma Hizmet 
Sözleşmesi” imzalandığını Türk Telekomünikasyon Kurumu’nun yaptığı 
düzenlemeyle 01.03.2007 tarihinden itibaren davalı şirketin şebekesinde 
sonlandırılan çağrılar için 14 YKR yerine 13.6 YKR ödenmesi gerektiğine 
karar verildiğini, ancak davalının 14 YKR üzerinden faturalar gönderdiğini,  
ihtarnameyle Nisan ve Mayıs dönemlerinde fazladan tahsil edilen 38.046.31 
YTL ve bu bedelin ihtar tarihine kadar işleyen 1.567.00 YTL faizinin iadesinin 
istendiğini, davalının asıl alacağı iade etmesine rağmen faizini iade etmediğini 
ileri sürerek 1.567.00 YTL alacağın 26.07.2007 ihtarname tarihinden itibaren 
işleyecek banka avans faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep 
ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacıya ana alacak olan 38.046.31 YTL’nin ödendiğini, ancak 
müvekkili şirketin davacıya ödenmesi gereken ve ifasında temerrüde düştüğü 
borcunun bulunmadığını, davacının 02.07.2007 tarihinde tahakkuk edecek 
alacak için, 01.03.2007 tarihinden itibaren faiz talep edemeyeceğini beyan ederek 
davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece  benimsenen  bilirkişi  raporu  doğrultusunda  Erişim   ve  
Ara Bağlantı Yönetmeliğinin 18. Maddesinin 9. Fıkrası ve taraflar arasındaki 
sözleşmenin 1,7 “Fatura ve Ödemeler” başlığı altındaki düzenleme birlikte 
değerlendirildiğinde davacı tarafından geriye dönük faiz talep edilebileceği, 
mahsuplaşmada faizin de dikkate alınması gerektiği, davacının davalıdan KDV 
dahil 1.537.82 YTL’yi 26.07.2007 tarihli ihtarı, 27.07.2007 tarihinde tebliğ edilmiş 
olması nedeniyle üç günlük ödeme süresini takip eden 30.07.2007 tarihinden 
itibaren yasal faizi ile birlikte talep edebileceği gerekçesiyle, davanın kısmen 
kabulüne, 1.537.82 YTL alacağın 30.07.2007 tarihinden itibaren yasal faiziyle 
birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz 
edilmiştir.

Uyuşmazlık, daha önce tahsil edildiği bildirilen alacağın  faizinin tahsili 
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istemine ilişkindir. BK’’nın 113/2. Maddesi uyarınca evvelce işleyen faizleri talep 
hakkının mahfuz bulunduğu beyan edilmiş veya hal icabından neşet eylemiş 
olmadıkça bu faizler talep olunamaz. Bu durumda mahkemece davacının asıl 
alacağı tahsil ederken faiz yönünden ihtirazi kayıt koyup koymadığı hususu 
üzerinde durulup anılan yasa hükmü çerçevesinde değerlendirme yapılarak 
varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken bu yön 
üzerinde durulmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru 
görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarını 
kabulü ile hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre davacı vekilinin tüm 
davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 
peşin harçların istek halinde iadesine, 16.07.2009 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.

KULLANILAN ELEKTRİK BEDELİNİN TAHSİLİ İÇİN
YAPILAN İCRA TAKİBİ

ÖZET: Elektrik tüketimi yapılan sayacın aboneliğinin davalı 
adına olduğu konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Fiili 
olarak elektrik kullanılmaması abonelik sözleşmesindeki 
sorumluluğu ortadan kaldırmayacağından ve davalı abonenin 
fiili olarak elektrik kullanan kişi ile birlikte müteselsilen 
sorumlu olacağı gözden kaçırılarak yazılı gerekçe ile davanın 
reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
Y.19.HD E: 2010/2577 K: 2010/11742 T: 21.10.2010

Dava, davalının abone olduğu işyerinde kullanılan elektrik bedelinin tahsili 
için yapılan icra takibine yönelik itirazın iptali ve tazminat istemine ilişkindir.

Davalı asil, 2003 yılında işyerini terk ettikleri ve dava dışı F… O…’a devir 
ettiğini belirtilerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece  yapılan  yargılama  sonucu  abonenin  elektriğin  kullanıldığı  
işyerini F… O…’a devir ettiğini bunun 04.04.2003 tarihli tutanaktan anlaşıldığını, 
bu nedenle davalının takibe itirazının haklı olduğu gerekçesiyle davanın reddine, 
davacının F… O…’a dava açmakta muhtariyetine karar verilmiş, hüküm davacı 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Elektrik tüketimi yapılan sayacın aboneliğinin davalı adına olduğu 
konusunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Fiili olarak elektrik kullanılmaması 
abonelik sözleşmesindeki sorumluluğu ortadan kaldırmayacağından ve davalı 
abonenin fiili olarak elektrik kullanan kişi ile birlikte müteselsilen sorumlu 
olacağı gözden kaçırılarak yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesinde 
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isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davacı yararına 
BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 21.10.2010 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.

İTİRAZIN İPTALİ • İCRA İNKAR TAZMİNATI

ÖZET: Davalının temyizi kötü niyet tazminatına yöneliktir. 
Davalı, davanın reddi ile lehine kötü niyet tazminatına karar 
verilmesini istemiştir. Mahkemece, davalının bu talebi 
yönünden tazminat koşulları da gözetilerek bir karar verilmesi 
gerekirken olumlu olumsuz karar verilmemesi isabetsiz olup 
bozmayı gerektirmiştir.
Y.19.HD E: 2010/7639 K: 2011/1944 T: 16.02.2011

Davacı vekili, müvekkili tarafından davalı şirkete satılan mal karşılığı 
düzenlenen fatura bedelinin ödenmemesi üzerine alacağın tahsili için başlatılan 
icra takibine davalının itiraz ettiğini, takibin durduğunu ileri sürerek itirazın 
iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve 
dava etmiştir.

Davalı vekili, taraflar arasında yazılı olmayan anlaşmaya göre, müvekkili 
firmanın proje kapsamında kullanılmak üzere davacı şirketten alüminyum panel 
satın aldığını, proje süresince peyden pey alınan malzemelerin karşılığında çek 
ile ödeme yapıldığını, takibe konu fatura muhteviyatının teslim edilmediği gibi bu 
faturadan dolayı borcu bulunmadığını belirterek davanın reddine ve davacının 
kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuma göre, 
taraflar arasında ticari ilişki bulunduğu, davalının defterleri üzerinde yapılan 
incelemede takip konusu fatura bedelinin ödendiğini tespit edildiği, davacının 
takip talebinin yerinde olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, 
hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalının temyizi kötü niyet tazminatına yöneliktir. Davalı, davanın reddi ile 
lehine kötü niyet tazminatına karar verilmesini istemiştir. Mahkemece,davalının 
bu talebi yönünden tazminat koşulları dü gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken 
olumlu olumsuz karar verilmemesi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına 
BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 16.02.2011 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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İFLAS ERTELEME
•

BİLİRKİŞİ RAPORLARI (KÖK VE EK)
•

ÖDENMEMİŞ SERMAYE BORCU

ÖZET: Ödenmemiş sermaye borcu olan bir şirketin iyileştirme 
projesi ciddi ve inandırıcı sayılamaz.
Y.19.HD E: 2011/1146 K: 2011/6928 T: 25.05.2011

İflasın ertelenmesi talebinde bulunanlar vekili, panel radyatör ve kombi 
üreticisi olan müvekkili şirketlerin ekonomik kriz ve çelik fiyatlarının yükselmesi 
nedeniyle borca batık hale geldiğini, sunulan iyileştirme projesinde öngörülen 
tedbirlerin uygulanması halinde borca batıklıktan kurtulmalarının mümkün 
olduğunu belirterek, iflas erteleme talebinde bulunmuştur.

Mahkemece, şirketlerin borca batık olduğu, davacı şirket yetkilisi Süleyman 
Kan’ın 500.000 TL B… Isı Sistemleri A.Ş.’ye 1.500 TL B… Doğalgaz Malz. A.ş.’ye 
ödeme yaptığı, şahsi taşınmazını B… A… A.Ş.’nin şirketten alacağının teminatı 
olarak ipotek ettiği, bir şekilde bilirkişi heyetinin 25.02.2010 tarihli raporunda 
belirtilen tereddütlerin giderildiği,641.079 TL nakdi sermaye ödemesi yapıldığı, 
Barter Sözleşmesi ile 1.673,500 TL borç ödeme sözleşmesi yapıldığı belirtilerek 
her iki şirketin iflasının bir yıl süreyle ertelenmesine karar verilmiş, hüküm 
müdahiller HSBC Bank, Vakıfbank, Türkiye Kalkındırma Bankası, M….Metal 
A.Ş. ve C…. Radyatör Şti. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere,y 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle birden 
fazla şirketin birlikte iflas erteleme talebinde bulunmasında bir isabetsizlik 
bulunmamasına göre, müdahiller vekillerinin yerinde görülmeyen sair temyiz 
itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Hükmü temyiz eden Albaraka Türk A.Ş vekili, 25.04.2011 tarihli, İş 
Bankası A.Ş. vekili ise 28.04.2011 tarihli dilekçeleri ile temyiz isteğinden 
vazgeçtiklerini bildirdikleri ve vekaletnamelerinde temyizden feragate yetkileri 
olduğu anlaşıldığından temyiz istemlerin vazgeçme nedeniyle reddine karar 
vermek gerekmiştir.

3- İflasın ertelenmesi, borca batık durumda olan bir sermaye şirketinin 
mali durumunun ıslahının mümkün olması halinde o şirketin iflasının 
önlenmesini sağlayan bir kurumdur. Böyle bir talep üzerine mahkemece, bu 
şirketin öncelikle borca batık durumda olup olmadığı rayiç değerlere göre tespit 
edilmeli, borca batık durumda ise bu kez ıslahının mümkün olup olmadığı 
üzerinde durulmalıdır. Bunun için borçlu şirket tarafından mahkemeye ibraz 
edilen bilanço ile mali durumun iyileştirilebilmesi amacıyla şirket tarafından 
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bildirilen proje üzerinde bilirkişi incelemesi yapılarak, rayiç değerler ve yapılan 
araştırma ve inceleme sonucu elde edilen gerçekçi verilere göre bilirkişilerce 
yeniden oluşturulacak şirket bilançosu (borca batıklık bilançosu) da dikkate 
alınıp bir sonuca gidilmelidir. Zira önerilen iyileştirme tedbirlerinin şirketin mali 
durumunu düzeltmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi özel ve teknik bir 
bilgiyi gerektirdiğinden, bu konuda bilirkişinin görüşüne başvurulması icap 
etmektedir. Bilirkişi kök raporunda şirketlerin borca batık oldukları, ancak 
ödenmemiş sermaye borçları nedeniyle iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı 
olarak kabul edilemeyeceği belirtilmiş; ek raporda ise borca batıklığın devam 
ettiği, iyileştirme projesindeki hedeflere ulaşılamaması nedeniyle hedeflerin % 
50 oranında düşürülerek projenin yeniden düzenlendiği, ödenmemiş sermaye 
borcuna yönelik ödemelerin (ortağın şirketten olan alacağının mahsup edilmesi 
suretiyle) hesaben yapıldığı, şirketlere nakit girişi sağlanmadığı, öncelikle 
ödenmemiş sermaye borcunun tamamının ödenmesi gerektiği, bu şartlar altında 
iyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı sayılamayacağı gibi iflas erteleme koşulları 
arasında yer alan alacakların haklarının korunması yönüyle bir değerlendirme 
yapılmasına mahal olmadığı ifade edilmiştir. Mahkemece bu raporlar sonrasında 
her iki şirket hakkında iflas erteleme kararı verilmiştir.

Ödenmemiş sermaye borcu olan bir şirketin iyileştirme projesi ciddi ve 
inandırıcı sayılmaz. Nitekim kök raporda bu husus ifade edildiği gibi ek 
raporda da her iki şirketin ödenmemiş sermaye borçlarının bulunduğu, bu 
nedenle iflas ertelemenin koşulları arasında yer alan alacaklıların haklarının 
korunması yönüyle bir inceleme yapılmasına mahal olmadığı belirtilmiştir. Bu 
tespitler çerçevesinde özel ve teknik bilgi gereksinimi nedeniyle başvurulan 
bilirkişi raporuna aykırı karar verilmesi doğru değildir. Her ne kadar son kayyım 
raporunda şirketlerin ödenmemiş sermaye borçlarının bulunmadığı belirtilmişse 
de söz konusu sermaye koyma borçlarının ne suretle ödendiğine dair Yargıtay 
denetimine elverişli bir açıklama ve belge bulunmamaktadır.

Bu durumda bilirkişi kök ve ek raporlarındaki tespit ve değerlendirmeler  
üzerinde durularak bir karar verilmesi, gerekirse bu konuda aynı heyetten ek 
rapor alınması gerekirken, yazılı şekilde iflas erteleme kararı verilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenle müdahiller 
vekillerinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE oyçokluğuyla, (2) numaralı bentte 
gösterilen sebeple müdahiller İş Bankası ve Albaraka Türk vekillerinin temyiz 
istemlerinin vazgeçme nedeniyle REDDİNE, (3) numaralı bentte açıklanan nedenle 
müdahiller vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA 
oybirliğiyle, peşin harçların istek halinde iadesine, 25.05.2011 gününde karar 
verildi.
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İŞE GİRERKEN TEMİNAT OLARAK VERİLEN SENET
•

DAVAYA KONU SENETTE AÇIĞA ATILAN İMZA

ÖZET: Davalı hakkında dava konusu senetle ilgili olarak 
“Açığa Atılı İmzanın Kötüye Kullanılması” suçundan dava 
açıldığı ve ceza davasının halen derdest olduğu dosyadaki 
bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. BK’nın 53. Maddesi 
uyarınca maddi vakıayı saptayan ceza mahkemesi kararlarının 
hukuk hakimini bağlayacağı gözetilerek anılan ceza davasının 
sonucu beklenerek varılacak uygun sonuç dairesinde bir 
karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde 
hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Y.19.HD E: 2011/6911 K: 2011/8369 T: 22.06.2011

Davacı, dava dışı K. A.Ş’de girerken boş teminat senedi imzalayıp verdiğini 
kendisinin iş akdini feshetmesine rağmen bononun iade edilmediğini, senedi 
ele geçiren davalının senede dayalı olarak icra takibi yaptığını ileri sürerek 
23.05.2005 vade tarihli 46.000.000 TL bedelli senetten dolayı davalıya borçlu 
olunmadığının tespitine, takibin iptaline, % 40 tazminata karar verilmesini talep 
ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının senedin bedelsiz olduğu ve teminat olarak verildiği 
iddiasını yazılı delille kanıtlaması gerektiğini, Kadıköy 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 
2009/957 esas sayılı dosyasında davaya konu senette açığa atılmış bulunan 
davacı imzasının kötüye kullanıldığı gerekçesiyle müvekkili hakkında açılan 
ceza davasının görüldüğünü, bu davanın sonucunun bekletici mesele yapılması 
gerektiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan delillere göre, davacının davaya 
konu bonoyu dava dışı K. A.Ş.’ye işe girerken teminat amacıyla verdiği, işten 
çıkarıldığında bononun davacıya iade edilmediği, davalının aldığı senede karşılık 
davacıya borç para verdiğine ilişkin delil ibraz edemediği gerekçesiyle davanın 
kısmen kabulüne, davacının davalıya senetten dolayı borçlu olmadığının tespitine, 
davacının % 40 kötü niyet tazminatı talebinin ise reddine karar verilmiş, hüküm 
taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Davalı hakkında dava konusu senetle ilgili olarak “açığa Atılı İmzanın 
Kötüye Kullanılması” suçundan dava açıldığı ve ceza davasının halen derdest 
olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. BK’nın 53. Maddesi 
uyarınca maddi vakıayı saptayan Ceza Mahkemesi kararlarının hukuk hakimini 
bağlayacağı gözetilerek anılan ceza davasının sonucu beklenerek varılacak uygun 
sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde 
hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün taraflar yararına 
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BOZULMASINA, bozma nedenine göre öteki yönlerin şimdilik incelenmesine yer 
olmadığına, peşin harcın istek halinde iadesine, 22.06.2011 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.

İHTİYATİ HACİZ TALEBİ
•

MENFİ TESPİT DAVASI
•

İHTİYATİ TEDBİR

ÖZET: Öte yandan ihtiyati haciz geçici hukuki himaye tedbiri 
olup, icra takip işlemi niteliğinde bulunmadığından menfi 
tespit davası açılması ve bu dava sırasında ihtiyati tedbire 
hükmedilmesi ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil 
etmez.
Y.19.HD E: 2011/7347 K: 2011/8721 T: 29.06.2011

İhtiyati haciz isteyen vekili, makine satışı ve cari hesap alacağına istinaden 
bonoya dayalı olarak talep edilen ihtiyati haczin İstanbul 13. Asliye Ticaret 
Mahkemesi tarafından kabul edilerek ihtiyati haciz kararı verildiğini, ancak itiraz 
üzerine anılan mahkemece yetkisizlik nedeniyle ihtiyati haczin kaldırılmasına, 
dosyanın Elbistan 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmedildiğini, 
talep üzerine dosyanın Elbistan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildiğini 
belirterek aynı nedene dayanarak ihtiyati haciz isteminde bulunmuştur.

Mahkemece, ihtiyati haczin borçlunun açtığı menfi tespit davasından ve 
yapılan icra takibinden sonra talep edildiği, menfi tespit davasında icra takibinin 
durdurulmasına karar verildiği, İİK’nın 264 ve 265 maddeleri uyarınca 7 gün 
içinde ihtiyati haczin tamamlatılması ve kesinleştirilmesinin mecburi olduğu, 
aksi halde ihtiyati haczin kalkmış sayılacağı, ihtiyati haciz talebinin kabulüne 
karar verilse dahi 7 gün içinde ihtiyati haczin kesinleştirilmesinin mümkün 
olmadığı belirtilerek alacaklının ihtiyati haciz talebinde hukuki menfaatinin 
bulunmadığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş, hüküm ihtiyati haciz 
isteyen vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Süresinde temyiz edilmeyerek kesinleşen İstanbul 13. Asliye Ticaret 
Mahkemesinin kararında, itirazın kabulü halinde sadece ihtiyati haczin 
kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, ayrıca dosyanın Elbistan Asliye Hukuk 
Mahkemesine gönderilmesine de hükmedilmesi isabetsiz olduğundan, alacaklı 
yetkilinin Elbistan Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yaptığı başvuru önceki ihtiyati 
haciz kararının ve itiraz üzerine verilen yetkesizlik kararının devamı niteliğinde 
olmayıp, yeni bir ihtiyati haciz istemi şeklinde değerlendirilmelidir. Bu nedenle 
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mahkemenin ihtiyati haciz kararı verilse dahi haczi tamamlayan merasimde 
öngörülen sürelerin geçtiği şeklindeki gerekçesi doğru olmadığı gibi, ihtiyati 
haciz kararı verilmesinin koşulları İcra ve İflas Kanunu’nun 257. Maddesinde 
düzenlenmiş olup, ihtiyati haciz karırının icrasına ilişkin düşünce veya 
varsayımlara istinaden ihtiyati haciz talebinin reddedilmesi de isabetsizdir.

Öte yandan ihtiyati haciz geçici hukuki himaye tedbiri olup, icra takip işlemi 
niteliğinde bulunmadığından menfi tespit davası açılması ve bu dava sırasında 
ihtiyati tedbire hükmedilmesi ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil 
etmez.

Mahkemece bu yönler gözetilerek bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA peşin harcın 
istek halinde iadesine, 29.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASI
•

İCRA TAKİBİNE YAPILAN İTİRAZDA AYIP DEFİ YAPILMAMASI

ÖZET: Bu durumda mahkemece, davalının icra takibindeki  
itiraz sebepleri ile bağlı olmadığı ve maldaki ayıp nedeniyle 
borçlu olmadığına yönelik savunması üzerinde durulup 
inceleme ve araştırma yapılması gerekirken icra takibine 
yapılan itirazda ayıp definin ileri sürülmediği gerekçeleriyle 
eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru 
görülmemiştir.
Y.19.HD E: 2010/14990 K: 2010/9564 T: 06.07.2011

Davacı vekili, müvekkilinin davalıya muhtelif zamanlarda ve miktarlarda 
fermuar satarak teslim etmiş olduğunu, karşılığında fatura düzenlendiğini, 
davalının bakiye borcunu tüm uyarılara rağmen ödemediğini, davalı hakkında 
girişilen icra takibinin itiraz sonucu durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile 
takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava 
etmiştir.

Davalı vekili, müvekkili firmanın faaliyet alanının spor ayakkabı üretim 
ve pazarlaması olduğunu, davacı firmadan muhtelif zamanlarda satın alınan 
fermuarlarda gerek üretim aşamasında ve gerekse tüketici kullanımları sırasında 
arızalar (maddi ayıplar) ortaya çıktığını, arızalı fermuarları davacının iade 
almaktan imtina ettiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece toplanan delillere ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, 
taraflar arasında ayakkabı fermuar alım-satımı konusunda ihtilaf bulunmadığı, 
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davalının icra takibine yönelik itiraz dilekçesinde faturalara, borcun tamamına 
fer’ileri ile birlikte itiraz edilmiş olup, davadaki savunmanın aksine mallardaki 
maddi ayıptan bahsedilmediği, davalının ayıp iddiasının mücerret beyandan ileri 
gitmediği, davacının davalıdan bakiye alacak miktarının 4.447.00.-TL işlemiş 
faiz miktarının da 627.04.-TL olarak tespit edildiği gerekçesiyle davalının takip 
dosyasına vaki itirazının 4.447.-TL asıl alacak, 627.04.-TL işlemiş faiz olmak 
üzere toplam 5.074.04.-TL üzerinden iptali ile asıl alacağa takip tarihinden 
itibaren ticari faiz uygulanarak takibin devamına, işlemiş faiz ile ilgili fazla 
talebin reddine ve icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı vekilince 
temyiz edilmiştir.

Davacı yanca yapılan icra takibine karşı davalı borcun tamamına ve ferilerine 
itiraz etmiştir. Davalının açılan itirazın iptali davasına verdiği cevabında borçlu 
olmadıklarını bildirdikten sonra satım sonusu malların ayıplı olduğunu ve bu 
yönde davacıya ayıp ihbarında bulunduğunu belirterek 26.11.2008 tarihli ayıp 
bildirimine yönelik ihtarı ibraz etmiştir.

Bu durumda mahkemece, davalının icra takibindeki itiraz sebepleri ile bağlı 
olmadığı maldaki ayıp nedeniyle borçlu olmadığına yönelik savunması üzerinde 
durulup inceleme ve araştırma yapılması gerekirken icra takibine yapılan itirazda 
ayıp definin ileri sürülmediği gerekçeleriyle eksik inceleme ile yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ:  Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, bozma 
nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, 
peşin harcın istek halinde iadesine, 06.07.2011 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.
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YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

HAKİMİN REDDİ
•

HAKİMİN KENDİLİĞİNDEN ÇEKİLMESİ
•

HAKİMİN KENDİ KENDİNİ REDDETMESİ

ÖZET:Duruşma hakiminin davadan çekinmesinde ileri 
sürdüğü gerekçe dikkate alındığında, hakimin çekinmesinin 
HYUY’nin 28. Maddesi anlamında çekinme değil, aynı 
Yasa’nın 29. Maddesindeki hakimin kendi kendini reddetmesi 
şeklinde algılanması gerekir. Çünkü; hakimin çekilme kararı 
verebilmesi, ancak HYUY’nin 28. Maddesindeki hallerden 
birinin varlığı halinde mümkündür. Dava dosyasındaki bilgi 
ve belgelerden, HYUY’nin 28. Maddesindeki anlamda ve 
hakimin çekilmesini gerektirecek bir bulguya rastlanmadığı 
gibi, hakimin kendisini reddetmesine ilişkin kararını yerinde 
bulan mercii kararında da hukukça korunabilecek bir neden 
veya delile dayanmadığı görülmüştür.
Y.20.HD E: 2010/9206 K: 2010/10174 T: 15.07.2010

Bakırköy Asliye 10. Hukuk Mahkemesi’nin 2010/161 esas sayılı dosyasının 
yargılaması sırasında davalı G. İnşaat Tekstil ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti. 
Vekili, 14.05.2010 tarihli dilekçesi ile reddi hakim talebinde bulunmuş, bu talebi 
Bakırköy Asliye 6. Hukuk Mahkemesi’nce incelenerek 2010/18. D.İş-2010/17 
sayılı kararı ile reddedilmiştir. Reddi hakim talebinde bulunan şirket vekili kararı 
temyiz etmemiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Bakırköy Asliye 10. Hukuk Mahkemesi’nin 2010/161 esas sayılı dosyasında 
duruşma Hakimi S… G…, davalı G… İnşaat Tekstil ve Mühendislik Hizmetleri 
Ltd. Şti.’nin kendisi ve Hakim V…. D…. Hakkında Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nde 
tazminat davası açtığını, dolayısıyla HYUY’nin 29/5. Maddesindeki şartların 
oluştuğunu belirterek davadan çekilmiş ve bu çekilme kararını inceleyen 
yine Bakırköy Asliye 6. Hukuk Mahkemesi’nin 2010/18 D.İş-2010/17 sayılı 
kararı ile kabul etmiş ve çekilme talebini yerinde görmüştür. Bakırköy Asliye 
10. Hukuk Mahkemesi’nin 2010/161 esas sayılı dosyasında yargılama devam 
ederken yani dava açıldıktan sonra hakim hakkında davalı taraf tazminat 
davası açmıştır. Yargılama devam ederken taraflardan birinin mahkeme hakimi  
hakkında şikayette bulunması veya aleyhine dava açmış olması  HYUY’nin  
29/5. Maddesinde belirtilen “davalı olmak” anlamında yorumlanamaz. Böyle bir 



kabul, yargılama yapın tüm hakimlerin kötü niyetli taraflarca reddedilmesini 
kolaylaştıracağı gibi, bu hakkı kötüye kullanmak isteyenlerin davranışlarını da 
korumak anlamına gelir. Hiçbir hukuk kuralı kötü niyetliyi korumaz.

Duruşma hakiminin davadan çekilmesinde ileri sürdüğü gerekçe dikkate 
alındığında, hakimin çekinmesinin HYUY’nin 28. Maddesi anlamında çekilme 
değil, aynı Yasa’nın 29. Maddesindeki hakimin kendi kendini reddetmesi 
şeklinde algılanması gerekir. Çünkü; hakimin çekilme kararı verebilmesi, ancak 
HYUY’nın 28. Maddesindeki hallerden birinin varlığı halinde mümkündür. 
Dava dosyasındaki bilgi ve belgelerden, HYUY’nin 28. Maddesindeki anlamda 
ve hakimin çekilmesini gerektirecek bir bulguya rastlanmadığı gibi, hakimin 
kendisini reddetmesine ilişkin kararını yerinde bulan mercii kararında da 
hukukça korunabilecek bir neden veya delile dayanmadığı görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı tarafın temyiz itirazlarının 
kabulü ile usul ve yasaya aykırı bulunan mercii kararının BOZULMASINA, peşin 
alınan harcın istek halinde yatırana iadesine 15.07.2010 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.
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YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVA • YETKİLİ MAHKEME

ÖZET: İş kazasından doğan davaya işverenin ikametgah’ının 
bulunduğu yer Mahkemesinde ya da işçinin fiilen çalıştığı 
işyeri Mahkemesinde de bakılabilir.
Burada davacıya tanınmış bir seçim hakkı bulunmaktadır.[1]

Y.21.HD E: 2007/2049 K: 2007/19014 T: 23.10.2007

Dosyadaki kayıt ve belgelerden işi kazasına uğrayan davacıların murisi 
sigortalı işçinin davalı T… Metal Boru Profil ve Tekstil Sanayi Ticaret Limitet 
Şirketine ait Karadeniz Ereğli’deki S… H… Tesisi fabrika inşaatında çalışırken 
çatıdan düşüp öldüğü, söz konusu inşaatın yapımı için davalı T… M… Boruk 
Profil ve Tekstil Sanayi Ticaret Ltd. Şti. ile davalı M…. İnşaat Ltd. Şti. arasında 
16.11.2005 tarihinde sözleşme yapıldığı, ölen sigortalının da davalı M… İnş. Ltd. 
Şti.’den işi alan davalı C… M… Ltd. Şti.’nin işçisi olduğu,davalı T… M… Boru 
Profil ve Tekstil San. Tic. Ltd. Şti.’nin Karadeniz Ereğli’de, davalı M… İnşaat 
Ltd. Şti.’nin Düzce’de ve davalı C… M… Ltd. Şti.’nin de Tarsus’ta kurulu olduğu 
uyuşmazlık konusu değildir.

Uyuşmazlık, yöntemince yapılan yetkili itirazı sonucu, yetkili mahkemenin 
belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. Bu yönüyle davanın yasal dayanağı, 
belirgin olarak 5521 sayılı yasanın 5. Maddesidir. 

Anılan maddeye göre, İş Mahkemeleri’nde açılacak her dava açıldığı 
tarihte  dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan 
yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili 
mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılamaz. Maddenin 
açık hükmüne göre davacının iki seçimlik hakkı vardır. Birincisi, davalıların 
Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde, diğeri 
de, işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede dava açmasıdır. Somut olayda, 
davacılar seçimlik hakkını kullanarak davalılardan ölen sigortalı işçinin işvereni 
olan olayda, davacılar seçimlik hakkını kullanarak davalılardan ölen sigortalı 
işçinin işvereni olan C…. M… Ltd. Şti.’nin ikametgahı olan Tarsus’ta davasını 
açmış oldukları açıktır.

Öte yandan, davacı işçinin söz konusu iş kazası ile ilgili Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nca yapılan tahkikat sırasında davalı M… Ltd. Şti.’nin çalışanı 
Mühendisin müfettiş ifadesinde her ne kadar aralarında sigortalı ölen işçinin de 
bulunduğu ekibi getirip kalacak yer tahsis ettiği ve sözlü anlaşmaya güvenerek 
ekibin çalışmaya başlaması sırasında kazanın meydana geldiğini belirtmiş ise 
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de; iş akdinin yazılı yapılmasının şart olmadığı, C…. M… Ltd. Şti.’nin fiilen işe 
başladığı, müfettiş raporunda ölen işçinin C… M… Ltd. Şti.’nin işçisi olduğunu 
kabul edildiği belli olmakla mahkemece SSK tahkikatı dosyasının istenerek 
davaya devam edilerek işin esasının incelenmesi gerekirken yazılı olduğu şekilde 
karar verilmesi hatalı olmuştur.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacı vekilinin bu yönü amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli 
ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde davacılara iadesine, 23.10.2007 gününde oybirliği ile 
karar verildi.   

İŞ KAZASINDA YARALANMA • ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI

ÖZET: Zamanaşımı failin ve zararın öğrenildiği tarihten 
başlatılmalıdır.
Yaralanmadan doğan zarar, bakım ve tedavi sonucunda 
verilen nihai doktor raporuyla açıklığa kavuşur; zamanaşımı 
doktor raporunun verildiği tarihten başlatılır.
Y.21.HD E: 2009/14718 K: 2010/5951 T: 25.05.2010

1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici 
nedenlere, göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz 
itirazlarının reddine, 

2. Dava 04.11.1993 tarihinde meydana gelen iş kazasında sağ el 1. Parmağının 
ampute olması ile % 21,00 oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının 
maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacının maddi ve manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne 
karar verilmiş ve bu karar süresinde davalı tarafça temyiz edilmiştir.

Davacının 04.11.1993 günü iş kazası geçirdiği 03.01.1994 tarihine kadar 
tedavi gördüğü ve 04.01.1994 tarihinden itibaren çalışabileceğine karar verildiği, 
iş kazası sonucu sürekli iş göremezlik nedeniyle gelir bağlanması için yargılama 
sırasında davacı tarafından yapılan başvuru üzerine 19.01.2004 tarihinden 
itibaren sürekli iş göremezlik geliri bağlandığı, davacının 16.01.2009 tarihli 
dilekçe ile maddi tazminat istemini ıslah yoluyla artırması üzerine davalı tarafça 
süresinde zaman aşımı def’i inde bulunulduğu uyuşmazlık konusu değildir. 
Uyuşmazlık bu tür davalarda BK’nin 125. Maddesi gereğince uygulanmakta olan 
10 yıllık zaman aşımı süresinin hangi tarihte başlatılması gerektiği noktasında 
toplanmaktadır.
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Uygulama ve öğretide kabul edildiği, üzere, zaman aşımı failin ve zararın 
öğrenildiği tarihten başlatılmalıdır. Zarar görenin zararı öğrenmesi demek, 
zararın varlığı, maliyeti ve esaslı unsurları hakkında bir dava açma ve davanın 
gerekçelerini göstermeye elverişli bütün hal ve şartları öğrenmiş olması demektir. 
Vücut bütünlüğünün ihlalinden doğan zarar, ancak bakım ve tedavi sonucunda 
düzenlenen hekim raporuyla belirli bir açıklığa kavuşur. Bedensel zararın gelişim, 
gösterdiği durumlarda zaman aşımına başlangıç olarak hastalık seyrinin yani 
gelişimin tamamlandığı tarihin esas alınması gerekir. Somut olayda sağ el 1. 
Parmağı kesilen davacı bakımından değişen ve gelişen bir durumun olmadığı 
04.01.1994 tarihinden itibaren çalışabileceğine ilişkin raporla birlikte zararın 
öğrenildiği ortadadır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Yasası’nın 87. Maddesinde yer alan “Müddei 
ıslah suretiyle müddeabihi tezyit edemez.biçimindeki düzenlemenin Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden sonra eldeki davada davacı ıslah 
dilekçesi olarak nitelendirdiği istem dilekçesi ile asıl dava dilekçesindeki talep 
sonucunu artırmıştır. Davacının ıslah dilekçesinde ileri sürdüğü, istemin 
sonucunun artırılması şeklinde olsa da, yeni bir dava niteliğindedir. O halde 
ıslah dilekçesiyle artırılan talep için yeni bir dava da ileri sürülmesi gereken 
tüm itiraz ve defiilerin ileri sürülmesi mümkündür. Hal böyle olunca, davacı 
tarafından 16.01.2009 tarihinde maddi tazminattın ıslahen artırılması üzerine,  
süresi içerisinde davalı tarafından ileri sürülen zaman aşımı def’i nin kabul 
edilerek ıslahen artırılan miktara ilişkin maddi tazminat talebinin reddine karar 
verilmesi gerekirken, ıslahen artırılan miktarı da kapsar biçimde maddi tazminat 
talebinin kabulüne karar verilmesi hatalı olmuştur.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalı 
yararına takdir edilen 750,00 TL duruşma avukatlık parasının karşı tarafa 
yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 25./5.2010 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

HİZMET TESPİTİ • İSTİRAHATLİ SÜRE • İMZALI BORDROLAR

ÖZET: İşçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenen istirahatli 
süre hizmet tespitine söz konusu olamaz.
İşçinin imzaladığı ve itiraz etmediği bordrolardaki çalışma 
sürelerinin dışına çıkılarak hizmet tespiti yapılamaz. 
Y.21.HD E: 2009/8760 K: 2010/7124 T: 17.06.2010
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Dava, davacının 20.08.2005-17.03.2007 tarihleri arasında kesintisiz çalıştığı 
halde davalı işyerinde geçen ve davalı kuruma bildirilmeyen hizmetlerinin tespiti 
istemine ilişkindir.

Mahkemece, istemin kısmen kabulü ile, davacının 20.09.2005-17.03.2007 
tarihleri arasında aylık asgari ücretle sürekli olarak çalıştığının tespitine, kuruma 
bildirilen sürelerin dışlanmasına, fazla istemin reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 20.09.2005 tarihinde 1028663 
işyeri sicil numaralı işyerinde işe girdiğine dair işe giriş bildirgesinin Kuruma 
verildiği, davalı işyerinin 03.11.1998 tarihinde 506 sayılı Yasa kapsamına 
alındığı, davacının davalı işyerinde, 2005/12. Ayda 11 gün, 2006/4. Ayda 26 
gün, 10. Ayda 23 gün, 2007/1. Ayda 29 gün, 3. Ayda 24 gün diğer aylarda ise 
30 gün bildirildiği, bordro tanıklarının beyanına göre davacının kesintisiz olarak 
işyerinde çalıştığı, 2005/12. Ayda 11 gün, 2006/10. Ayda 23 gün, 2007/1. Ayda 
29 gün olarak ücret bordrolarının imzalı olduğu, ancak kuruma verilen eksik 
gün bildirim formunda davacının adının bulunmadığı, davacının 19.04.2006-
24.04.2006 tarihleri arasında raporlu olduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık davacının imzalı ücret bordrolarının bulunduğu ancak 
kuruma verilen eksik gün bildirim formunda adının bulunmadığı dönemlerde 
ve 19.04.2006-24.04.2006 tarihleri arasındaki raporlu olduğu dönemde uzun 
vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılıp sayılamayacağı noktasında 
toplanmaktadır.

506 sayılı Yasa’nın 2. Maddesinde, hizmet akdine dayalı olarak bir veya birden 
fazla işveren tarafından çalıştırılan kimselerin bu yasaya göre sigortalı sayılacağı 
belirtilmektedir. 506 sayılı Yasa’nın 32. Maddesinde sigortalıya, iş kazalarıyla 
meslek hastalıkları kapsamı dışında kalan hastalıklarda geçici iş göremezlik 
süresince günlük ödenek verileceği, 37. Maddesinde ise hastalık sebebiyle geçici 
iş göremezliğe uğrayan sigortalılardan geçici iş göremezliğin başladığı tarihten 
önceki bir yıl içinde en az 120 gün hastalık sigortası primi ödemiş bulunanlara, 
geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için geçici 
iş göremezlik ödeneği verileceği bildirilmiştir. Aksi bir sözleşme veya Toplu İş 
Sözleşmesi ile kararlaştırılmadığı taktirde hastalık süresinde işverenin ücret 
ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Geçici iş göremezlik ödeneğinden prim 
kesilmeyeceğinden ve bu dönemde işverence ücret ödenmediğinden istirahatli 
geçen sürenin “prim ödenmiş sigortalı gün” olarak değerlendirilmesine yasaca 
ve hukukça olanak bulunmadığı açıktır.

Uyuşmazlığın çözümü için sigortalılık süresi (çalışma süresi) ne prime esas 
gün sayısı” kavramları üzerinde durmak gerekir.

Sosyal Güvenlik Mevzuatımıza 506 sayılı Yasa’nın 108. Maddesi ile getirilen 
sistemde sigortalının ilk sigortalı olduğu tarihten yaşlılık aylığı talebinde 
bulunduğu tarih, tahsis için başvurmayan sigortalılar için de ölüm tarihi 
arasındaki süre “sigortalılık süresi” olarak kabul edilmiş, çalışılmayan süre de 
506 sayılı Yasa’nın 2. Maddesi anlamında olmasa bile sigortalılık süresi olarak 
kabul edilmiştir.

Kurumun iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, 
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yaşlılık ve ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yardım ve ödemelerle her 
çeşit yönetim giderlerini karşılamak üzere 506 sayılı Yasa hükümlerine göre 
prim tahakkuk ettirebileceği süreye ise “prime esas gün sayısı” denir.

506 Sayılı Yasa’nın “Kısa vadeli sigorta kollarında nazara alınmayan” süreler 
‘başlıklı 104. Maddesinde iş kazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık veya analık 
sigortalarından geçici iş görmezlik ödeneği alan sigortalının iş göremediği sürenin 
kısa vadeli sigorta kollarından yapılacak sigorta yardımlarına kavuşabilmek için 
belirli süre (sigortalılık süresi) içinde yasaya saptanan prim ödeme gün sayısı 
kadar prim ödenmiş olması gerektiğinden bu belirli süre (sigortalılık süresi) nin 
hesabında nazara alınmayacağı bildirilmiş, 105. Maddede ise uzun vadeli sigorta 
kollarında sigortalılık süresinde nazara alınmayacak süreler yönünden böyle 
bir düzenleme yapılmamıştır. Hal böyle olunca; Hastalık nedeniyle istirahatli 
kalınan ücret ödenmeyen, geçici iş göremezlik ödeneği alınan dönemin uzun 
vadeli sigorta kollarında (malullük, yaşlılık, ölüm) “sigortalılık süresinde” 
çalışılmış gibi kabul edilerek nazara alınacağı, ancak prime esas gün sayısında 
nazara alınmayacağının kabulü gerekir.

Nitekim 506 Sayılı Yasa’nın 77. Maddesinde de bu kanun gereğince primlerin 
hesabına esas tutulacak günlük kazancın, sigortalının, bir ay için prime esas 
tutulan kazancının otuzda biri olduğu, günlük kazancın hesabına esas tutulan 
ay içindeki bazı günlerde çalışmamış ve çalışmadığı günler için ücret almamış 
sigortalının günlük kazancının o ay için prime esas tutulan kazancının ücret 
aldığı gün sayısına bölünerek hesaplanacağı, sigortalıların günlük kazançlarının 
hesabında esas tutulan gün sayılarının, aynı zamanda, bunların “prim ödenme 
gün sayılarını” göstereceği bildirilmiştir.

Somut olayda davacıya 19.04.2006-24.04.2006 tarihleri arasında prime esas 
kazanç niteliğinde olmayan 506 sayılı Yasa’nın 89. Maddesi gereğince ödenen 
sosyal yardım niteliğinde olan “geçici iş göremezlik ödeneği” ödenmesi nedeniyle 
geçici iş göremezlik ödeneğinden prim kesilmeyeceğinden hizmet tespitine karar 
verilecek süre içinde istirahatli sürenin nazara alınmaması gerekir.

Öte yandan, davalı işveren ait ücret bordrolarının bir kısmının imzalı olduğu 
ve davacı tarafından imzaların inkar edilmediği anlaşılmaktadır. Hal böyle 
olunca davalı işverenin ücret bordrolarında davacının imzasını içeren bordrolara 
geçmiş sürelerin dışındaki sürelerle ilgili olarak istemin reddine karar verilmesi 
gerekirken davacının bu sürelerde de çalıştığının tespitine karar verilmesi 
isabetsiz olmuştur.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin davanın reddine 
karar verilmesi gerekirken eksik önceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmuş 
olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde temyiz edenlerden ilgiliye iadesine, 17.06.2010 gününde 
oybirliğiyle karar verildi
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BOZMADAN SONRA ISLAH • BAŞVURU HARCININ 
KALDIRILMASININ ISLAH DİLEKÇESİNİ EK DAVA DİLEKÇESİNE 
DÖNÜŞTÜRECEĞİ • MADDİ TAZMİNATA İLİŞKİN KISMİ ÖDEME

ÖZET: Gerekli harçlar alındıktan sonra dava dilekçesi esas 
defterine kaydedilir ve dava, dava dilekçesinin esas defterine 
kayıt edildiği tarihte açılmış sayılır inceleme konusu olan 
bu olayda maddi tazminat isteminin artırılması ve manevi 
tazminat istemine ilişkin dilekçenin başvurma ve nispi harç 
yatırılmak suretiyle mahkemeye verildiği anlaşılmaktadır. Bu 
duruma göre de davacının ıslah dilekçesinde ileri sürdüğü, 
istemin yeni bir dava niteliğinde olduğunun giderek dilekçenin 
bu haliyle birleştirme istemli bir ek dava dilekçesi olarak 
kabulünün gerektiği ortadadır.[1]

Y.21.HD E: 2010/7643 K: 2010/8292 T: 12.07.2010 

Dava, iş kazası sonucu hayatını kaybeden sigortalının eş ve çocukları olan 
davacıların uğradığı maddi ve manevi zararların giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece istemin reddine ilişkin verilen karar davalılar hakkında verilmiş 
refakat name söz konusu olmadığından işin esasına girip karar verilmesi gerektiği 
gerekçesiyle bozulmuş, bozma ilamına uyulmakla davacı bozma sonrası ıslah 
ile maddi tazminat miktarını artırmış ve ayrıca dava dilekçesinde yer almayan 
manevi tazminat isteminde bulunmuştur.

Mahkemece, manevi tazminata ilişkin ıslah istemini başvuru harcı yatırılmış 
olması nedeni ile ek dava kabul edilerek manevi tazminat isteminin kısmen 
kabulüne karar verilmiş, maddi tazminat isteminin ise bozmadan sonra ıslah 
olmayacağı gerekçesi ile ıslah ile artırılan miktar için istemin reddine karar 
verilmiştir.

Mahkemenin manevi tazminata ilişkin değerlendirmesinde isabetsizlik 
yoktu ancak maddi tazminat isteminin artırılması ile ilgili dilekçesinin hukuki 
değerlendirmesinde yanılgıya düşüldüğü görülmektedir.

Gerçekten 04.02.1948 günlü 10/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı’nda 
da açıkça vurgulandığı üzere bozmadan sonra ıslah yapılması mümkün 
değildir. Mahkemenin aksi yöndeki uygulaması HUMK’un 84 ve anılan İçtihadı 
Birleştirme Kararına aykırılık oluşturduğundan bozmadan sonra ıslah yoluna 
başvurulamaz. Öte yandan harca tabi davalarda her dava açılırken davalıdan 
başvurma harcı ile nispi harca tabi davalarda nispi karar ve ilam harcının dörtte 
biri peşin olarak alınır.

Gerekli harçlar alındıktan sonra dava dilekçesi esas defterine kaydedilir 
ve dava, dava dilekçesinin esas defterine kayıt edildiği tarihte açılmış sayılır 

1 Gönderen: Av. Fahri TAN
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inceleme konusu olan bu olayda maddi tazminat isteminin artırılması ve manevi 
tazminat istemine ilişkin dilekçenin başvurma ve nispi harç yatırılmak suretiyle 
mahkemeye verildiği anlaşılmaktadır. Bu duruma göre de davacının ıslah 
dilekçesinde ileri sürdüğü, istemin yeni bir dava niteliğinde olduğunun giderek 
dilekçenin bu haliyle birleştirme istemli bir ek dava dilekçesi olarak kabulünün 
gerektiği ortadadır. Mahkemece ıslah dilekçesini her iki talep yönünden ek dava 
kabul edilerek manevi tazminat isteminde olduğu gibi maddi tazminat istemi 
ile ilgili artırılan miktar yönünden de ek dava kabul edilip sonucuna göre karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup 
bozma nedenidir.

3. Dava dışı S…. H….. tarafından 07.01.2002-05.04.2002 tarihleri arasında 
yapılan toplam 900.000.000 TL (900,TL) lik ödemenin maddi zararlara karşı 
yapılan makbuz hükmünde ödeme kabul edilerek, ödemenin yapıldığı tarihteki 
veriler esas alınarak gerçek zararı bilirkişiye hesaplattırmak, böylece tazmin 
edilecek miktar ile buna karşılık alınan meblağ arasında açık oransızlığın 
bulunup bulunmadığını denetleyip, açık oransızlığın bulunması durumunda 
maddi tazminata ilişkin ödemeyi “kısmi ifayı içeren makbuz” niteliğinde kabul 
edilerek, yapılan ödemenin ödeme tarihindeki gerçek zararı hangi oranda 
karşıladığını saptayıp,son verilere göre hesaplanan tazminat miktarından 
yasal indirimler yapılmak suretiyle, belirlenecek gerçek zarardan davalı tarafın 
ödeme yapılan tarihe göre zararın karşılandığı oranda indirim yapıp, daha sonra 
kalan miktara hükmedilmesi gerekirken, usulüne uygun oranlama yapılmadan 
ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret ile rapor tarihindeki asgari ücrete 
oranlama yapılarak zarar hesabı yapan 22.03.2010 tarihli bilirkişi raporuna 
göre hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde 
hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde taraflara iadesine, 12.07.2010 gününde oybirliğiyle karar 
verildi.
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HİZMET TESPİTİ DAVASINDA TANIKLAR
•

TOPLANACAK DELİLLER

ÖZET: …uyuşmazlık konusu dönemin tamamında çalışması 
bulunan bordro tanıklar ya da kayıtlara geçmiş komşu 
işyeri sahibi veya çalışanı oldukları belli olmayan tanıkların 
beyanı ile yetinilerek sonucu gidildiği ortadadır. Bir başka 
anlatımla dinlenen tanıkların resmi kayıtlara geçmiş 
bordro tanığı ya da komşu  işyeri  tanığı  olup  olmadığı  
yöntemince  araştırılmamıştır. Hal böyle olunca, dönem 
bordroları getirilmeden ve dinlenen tanıkların bordro tanığı 
olup olmadıkları araştırılmadan eksik inceleme ve araştırma 
sonuca gidilmiş olması isabetsizdir.
Y.21.HD E: 2009/16782 K: 2010/13072 T: 23.12.2010

Dava, davacının davalı şirkete ait iş yerinde Mayıs 2002/22.03.2006 tarihleri 
arasında 506 sayılı Yasa’ya tabi zorunlu sigortalı olarak çalıştığının tespiti 
istemine ilişkindir.

Mahkemece, tanık sözlerine dayanılarak istemin kısmen kabulü ile davacının 
01.12.2004-22.03.2006 tarihleri arasında davalı işverene ait işyerinde günün 
asgari ücreti ile 506 sayılı Yasa’ya tabi zorunlu sigortalı çalıştığının tespitine 
karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, yapılan işin ayakkabı imalat işi olduğu, 
davacının makinede işçi olarak çalıştığı, davacının 14.09.1997-30.04.2002 
tarihleri arasında farklı işyerlerinde kesintili olarak 714 gün 506 sayılı Yasa’ya 
tabi zorunlu sigortalı çalışmalarının olduğu, davalı işyerinden çalışmasının 
bildirilmediği, tespiti talep edilen dönem ile çakışan başka işyeri çalışmasının 
bulunmadığı, dönem bordrolarının ve ücret bordrolarıyla işyeri kayıtlarının 
istendiği ancak gelmediği, davalı işyerinin 01.10.2004 tarihinde 506 sayılı 
Yasa kapsamına alındığı, halen faal olduğu, dinlenen tanıkların bordro tanığı 
olduklarına dair belgelerinin getirilmediği, ilgili Savcılıkça takip edilen hazırlık 
dosyasında, davacının davalı işveren ortaklarından N… U… hakkında tehdit 
suçu nedeniyle şikayette bulunduğu, savcılıkça delil bulunmadığı nedeniyle 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği, bu hazırlık dosyasında davacının, 
2002 yılında işe girdiğini 2006 mart ayında işten çıkarıldığını, N… U…’ın işyerinde 
çalıştığını, sigortasının yapılmaması nedeniyle tazminat davası açtığını, bu 
nedenle bu kişinin kendisini tehdit ettiğini beyan ettiği, N… U….’ın, suçu kabul 
etmeyerek, davacının işyerinde çalışmadığını bildirdiği, tanık H…K…’ın, davacı 
ile birlikte 2002 yılında sanığın atölye halindeki işyerinde çalıştığını,tehdit olayını 
duymadığını, sigortasız çalışmadığını beyan ettiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık, somut olayda tespitine karar verilen dönem yönünden, fiili 
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çalışma olgusunun yöntemince kanıtlanmış olup olmadığı, mahkemece bu 
yönde yapılan inceleme ve araştırmanın hükme yeterli bulunup bulunmadığı 
noktasında toplanmaktadır.

Davanın yasal dayanağını oluşturan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının 
2 ve 6. Maddelerinde açıkça belirlendiği üzere, sigortalılığın oluşumu yönünden 
çalışma olgusunun varlığı zorunludur. Eylemli veya gerçek biçimde çalışmanın 
varlığı saptanmadıkça, hizmet akdine dayanılarak dahi sigortalılıktan söz 
edilemez. Fiili veya gerçek çalışmayı ortaya koyacak belgeler, işe giriş bildirgesiyle 
birlikte 506 sayılı Yasa’nın 79. Maddesinde belirtilen sigortalının gün sayısını, 
kazanç durumunu, çalışma tarihleriyle birlikte ortaya koyan aylık sigorta gün 
bilgileri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 17. Maddesinde belirtilen 
4 aylık prim bordroları gibi Kuruma verilmesi zorunlu belgelerdir. 506 sayılı 
Yasa’nın 79/10. Maddesinde bu tür hizmet tespit davalarının kanıtlanması 
yönünden özel bir yöntem öngörülmemiştir. Kimi ayrık durumlar dışında resmi 
belge veya yazılı delillerin bulunması sigortalı sayılması gereken sürelerin 
saptanmasında güçlü delil olmaları itibariyle sonuca etkili olurlar. Ne var ki bu 
tür kanıtların bulunmaması salt, bu nedene dayalı istemin reddine neden olmaz. 
Somut bilgilere, dayanması koşuluyla, bordro tanıkları veya iş ilişkisini bilen 
veya bilmesi gereken komşu işyerleri kayıtları çalışanları gibi kişilerin bilgileri ve 
bunları destekleyen kim diğer kanıtlarla dahi sonuca gitmek mümkündür. Kamu 
düzenine dayalı bu tür davalarda hakim, görevi gereği doğrudan soruşturmayı 
genişleterek sigortalılık koşullarının oluşup oluşmadığını belirlenmelidir. Bu 
yön, Yargıtay Hukuk Genel kurulunun 16.09.1999 gün 1999/21-510-527, 
30.06.1999 gün 1999/21-549-555, 05.02.2003 gün 2003/21-35-64, 15.10.2003 
gün 2003/21-634-572, 03.11.2004 gün 2004/21-480-579 ve2004/21-479-578, 
10.11.2004 gün 2004/21-538 ve 01.12.2004gün 2004/21-629 sayılı kararlarında 
da vurgulanmıştır.

Somut olayda; mahkemece açıklanan şekilde fiili çalışmanın varlığı 
yönetimince araştırılmadan, uyuşmazlık konusu dönemin tamamında çalışması 
bulunan bordro tanıkları yada yatılara geçmiş komşu iş yeri sahibi veya çalışanı 
oldukları belli olmayan tanıkların beyanı ile yetinilerek sonuca gidildiği ortadadır. 
Bir başka anlatımla dinlenen tanıkların resmi kayıtlara geçmiş bordro tanığı ya 
da komşu iş yeri tanığı olup olmadığı yöntemince araştırılmamıştır. Hal böyle 
olunca, dönem bordroları getirilmeden ve dinlenen tanıkların bordro tanığı olup 
olmadıkları araştırılmadan eksik inceleme ve araştırma ile sonuca gidilmiş 
olması isabetsiz olmuştur.

Yapılacak iş; tespitine karar verilen 01.12.2004-22.03.2006 tarihleri arası 
yönünden, dinlenen tanıkların hizmet cetvellerini getirterek, tanıkların bu 
dönemin tümünde çalışan bordro tanığı olup olmadıkları tespit etmek, bordro 
tanığı olduklarının tespiti halinde şimdiki gibi karar vermek, bordro tanığı 
olmadıkları yada tespitine karar verilen bu sürenin tümünde çalışmadıklarının 
tespiti halinde ise, dönem bordrolarını getirmek, dönem bordrolarında kayıtlı 
tanıklar saptanarak bunların bilgilerine başvurmak, bordrolarda adı geçen 
kişilerin adreslerinin tespit edilememesi veya beyanları ile yetinilmediği takdirde 
zabıta, maliye ve meslek odası aracılığı ve muhtarlık marifetiyle işyerine o 
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tarihte komşu olan diğer işyerlerinde uyuşmazlık konusu dönemde çalıştığı 
tespit edilen kayıtlı komşu işyeri çalışanlarının; yoksa işyeri sahipleri araştırılıp 
tespit edilerek çalışmanın niteliği ile gerçek bir çalışma olup olmadığı yönünde 
yöntemince beyanlarını almak ve gerçek çalışma olgusunu somut ve inandırıcı 
bilgilere dayalı şekilde 506 Sayılı Yasa’nın 2,6,9 ve 79/10. Maddeleri gereğince 
kanıtladıktan sonra sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece bu maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin yazılı şekilde hüküm 
kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılardan işverene iadesine, 
23.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞ KAZASINDA ÖLÜM • DESTEKTEN YOKSUN KALMA 
TAZMİNATININ HESABINDA ÜCRETİN SAPTANMASI

•
PEŞİN SERMAYE DEĞERİNDEKİ AZALMA

ÖZET: Yapılacak iş, davacı işçinin yaptığı işin vasıf 
ve mahiyetine göre asgari ücret düzeyinde bir ücretle 
çalışmayacağı kabul edilerek, ilgili meslek odasından bilinen 
devrede her yıl için sigortalının alabileceği ücretleri sormak, 
benzer işyerlerinde çalışan ve emsal işi yapanların ücretlerini 
araştırmak suretiyle işçinin gerçek ücretini belirlemek, gerçek 
ücretle sigortalının hak sahiplerinin tazminatını yeniden 
hesaplatmak, hüküm tarihine en yakın tarihteki verilere göre 
SGK tarafından hesaplanarak bildirilecek peşin sermaye 
değerini hesaplanan bu zarardan indirmek, davacıya bağlanan 
gelirin peşin sermaye değerlerinde sonradan meydana gelen 
azalmanın nedenini, hatalı bildirimde bulunup bulunulmadığını 
belirlemek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.
Y.21.HD E: 2010/8711 K: 2011/424 T: 25.01.2011

Dava 25.01.2000 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu ölen sigortalının 
hak sahiplerinin maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece maddi tazminat isteminin kabulüne manevi tazminat istemlerinin 
ise kısmen kabulüne karar verilmiş ve bu karar süresinde davalılar vekilleri 
tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, iş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahibi olan eşinin maddi zararının 
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giderilmesi istemine ilişkindir. Uyuşmazlık,tazminatın belirlenmesi noktasında 
toplanmaktadır. Tazminatın saptanmasında ise; zarar ve tazminata doğrudan 
etkili olan işçinin net geliri, bakiye ömrü, iş görebilirlik çağı, iş görmezlik ve 
karşılık kusur oranları, destek görenlerin gelirden alacakları pay oranları, eşin 
evlenme olasılığı, hak sahipleri arasında ölenin anne ve babası varsa bunların 
yaşam süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelirin tüm peşin 
sermaye değeri gibi tüm verilerin hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek 
şekilde öncelikle belirlenmesinin gerektiği tartışmasızdır.

İş kazası sonucu ölen sigortalının hak sahiplerinin maddi tazminatlarının 
hesaplanmasında, gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Öte yandan, gerçek 
ücretin ise; işçinin kıdemi ve yaptığı işin özelliği ve niteliğine göre işçiye ödenmesi 
gereken ücret olduğu, işyeri veya sigorta kayıtlarına geçmiş ücret olmadığı 
Yargıtay’ın yerleşmiş görüşlerindendir.

Somut olayda, davacı işçinin elektrik teknisyeni olarak çalıştığı yapılan 
işin vasıf ve mahiyetine göre, asgari ücret düzeyinde bir ücretle çalışmasının 
hayatın olağan akışına ve yaşam deneyimlerine uygun düşmeyeceği, giderek, 
sigorta müfettişinin asgari ücret düzeyinde bir ücret üzerinden yapmış olduğu 
saptamanın gerçeği yansıtmadığı açık-seçiktir. Nitekim davacı taraf da bu 
ücret belirlemesine gerçeği yansıtmadığından bahisle itiraz etmiştir. Davacının 
asgari ücretle çalışmadığının kabulü yerindedir. Ancak işyeri kayıtlarındaki 
ücret, İstanbul Ticaret Odasının bildirdiği ücret, İstanbul Elektrik Teknisyenleri 
Odasının bildirdiği ücret ile davalılar arasındaki sözleşme ekindeki ücret 
tablosunda belirtilen ücretin ortalamasının alınarak bunu net asgari ücrete 
oranlamak suretiyle sigortalının olay tarihinde net asgari ücretin 4,08 katı 
ücretle çalıştığının kabulü de hatalı olmuştur.

Davanın niteliği gereği, mükerrer ödemeyi ve haksız zenginleşmeyi önlemek 
için, hak sahibinin gerçek zararın hesaplanmasından sonra bundan hüküm 
tarihine en yakın tarihte belli olan verilere hesaplanarak bildirilecek olan 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bağlanan gelirin tüm peşin sermaye 
değerinin indirileceği ve böylece hak sahibinin karşılanmayan bir zararının 
bulunmaması durumunda maddi tazminat olarak bu miktarı hüküm altına 
alınacağı dairemizin ve giderek Yargıtay’ın yerleşmiş görüşüdür. Mahkemece de 
buna uygun olarak hükmüne esas aldığı hesap raporunda hesaplanan zarardan 
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hak sahibine bağlanan gelirin peşin 
sermaye değeri indirilmek suretiyle sonuca gidilmiştir. Yerel mahkemenin hak 
sahibinin karşılanmayan zararının belirlenmesi sırasında uyguladığı yol yöntem 
olarak doğrudur. Ne var ki indirilmesi gereken peşin sermaye değerinin hiçbir 
kuşku ve tereddüde yol açmayacak biçimde tespit edilmediği görülmektedir. 
Nitekim dosya içerisindeki cevabı yazılara göre davacı U…. P….’na bağlanan 
gelirin peşin sermaye değerleri: 24 Ocak 2008’e kadar 68.775,97 TL, 24 Temmuz 
70.035,13,97 TL, 24 Ocak 2009’a kadar 74.555,48 TL, olarak bildirildiği halde, 
24 Temmuz 2009’a kadar 42.202,90 TL, 24 Ocak 2010’a kadar ise 39.205,16 
TL olarak bildirilmiş ve mahkemece en son bildirilen 39.205,16 TL indirilmek 
suretiyle karşılanmayan zarar hüküm altına alınmıştır. Kat sayı artışları ile hak 
sahibine bağlanan peşin sermaye değerlerinde de artış olması doğaldır. Nitekim 
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davalı tarafta sonradan bildirilen peşin sermaye değerlerindeki azalmaya itiraz 
ederek bunun araştırılmasını talep etmiştir. Her ne kadar davacı taraf hak 
sahibinin gelirin yarıya düşürülerek ödendiğine ilişkin banka hesap cüzdanı 
fotokopisi sunmusa da, bunun tek başına peşin sermaye değerindeki azalmayı 
açıkladığının kabulü hatalıdır. Peşin sermaye değerindeki azalmanın nedeninin 
Kurumdan sorulması, hatalı bir bidirim bulunup bulunmadığının belirlenmesi 
gerekir.

Yapılacak iş, davacı işçinin yaptığı işin vasıf ve mahiyetine göre asgari ücret 
düzeyinde bir ücretle çalışmayacağı kabul edilerek, ilgili meslek odasından bilinen 
devrede her yıl için sigortalının alabileceği ücretleri sormak, benzer işyerlerinde 
çalışan ve emsal işi yapanların ücretlerinin araştırmak suretiyle işçinin gerçek 
ücretinin belirlemek, gerçek ücretle sigortalının hak sahiplerinin tazminatının 
yeniden hesaplatmak, hüküm tarihine en yakın tarihteki verilere göre SGK 
tarafından hesaplanarak bildirilecek peşin sermaye değerini hesaplanan bu 
zarardan indirmek, davacıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerlerinde 
sonradan meydana gelen azalmanın nedenini, hatalı bildirimde bulunulup 
bulunulmadığını belirlemek ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, Davalılar 
yararına takdir edilen 825.00 TL duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa 
yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 25.01.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

İTİBARİ HİZMET • GECE MUHABİRLİĞİNDE TELSİZ DİNLEMESİ

ÖZET: Somut olayda, davacının davalı işyerlerinde gece 
muhabiri olarak çalıştığı, polis telsizlerini dinleyerek 
öğrendikleri olayları haber haline getirerek çalıştıkları 
televizyonların haber merkezlerine ilettikleri, davacının 
çalışmasının bu haliyle 5953 sayılı Yasa’nın 2/2 sayılı 
yasa ile değişik 1. Maddesinin öngördüğü “fikir ve sanat 
işlerinde çalışma” olarak nitelendirilemeyeceği, davacının 
5953 sayılı Yasa kapsamında bulunmadığından 506 sayılı 
Yasa’nın Ek-5. Maddesinde yer alan itibari hizmet süresinden 
yararlanamayacağı anlaşılmakla mahkemece bu maddi ve 
hukuki olgular gözetilerek davanın reddine karar verilmesi 
gerekirken kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı 
olup bozma nedenidir.
Y.21.HD E: 2010/3638 K: 2011/5220 T: 06.06.2011
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1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici 
nedenlere göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz 
itirazlarının reddine,

2. Dava, davalı işyerlerinde gece muhabiri olarak çalışan davacının 506 
sayılı Yasanın Ek-5. Maddesine göre itibari hizmet süresinden yararlandırılması 
gerektiğinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacının davalı işyerlerinde gece muhabiri olarak geçen 
çalışmalarının 5953 sayılı Yasa kapsamında kaldığı ve itibari hizmet süresinden 
yararlanma hakkı bulunduğu kabul edilerek S… Haber Ajansı A.Ş.’ye ait 
işyerinde 203 gün, S… Televizyon Hizmetleri A.Ş.’ye ait işyerinde 196 gün ve I… 
Televizyon Yayıncılık A.Ş.’ye ait işyerinde 3 gün itibari hizmet süresi bulunduğu 
ve itibari hizmet süresinin 506 sayılı Yasa’nın Ek-6. Maddesinde belirtilen en az 
3.600 gün koşulu gerçekleştiği taktirde yaşlılık aylığı isteminde hesaba katılması 
gerektiğinin tespitine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 29.08.2000-30.04.2001 tarihleri 
arasında S… Haber Ajansı A.Ş.’ye ait “669851.34” no’lu, 01.05.2001-27.11.2002 
tarihleri arasında S…. Haber Ajansı A.Ş.’ye ait “91029378.34” no’lu, 16.09.2003-
17.11.2005 tarihleri arasında S… Televizyon Hizmetleri A.Ş.’ye ait 1041962.34 
no’lu, 18.11.2005-31.12.2005 tarihleri arasında I… Televizyon Yayıncılık A.Ş.’ye 
ait “1124451.34” No’lu işyerinde geçen çalışmalarının Kuruma bildirildiği, 
dosyada yer alan ödeme ve özlük belgeleri ile tanık anlatımlarına göre davacının 
gece muhabiri olarak görev yaptığı, dosyada davacıya ait “sarı basın kartının” 
bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık, gece muhabiri olan davacıya ait çalışmaların 5953 sayılı Yasa 
kapsamında kalıp kalmadığı ve davacının 506 sayılı Yasa’nın Ek-5. Maddesinde 
yer alan itibari hizmet süresinden yararlanıp yararlanmayacağı noktasında 
toplanmaktadır.

506 Sayılı Yasa’nın Ek-5/I-a bendine göre 212 Sayılı Kanun’la değiştirilen 
5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetleri 
Düzenleyen Kanun kapsamına tabi olarak çalışan sigortalılar itibari hizmet 
süresinden yararlanırlar. Uyuşmazlığa çözüm aranırken sözü edilen 1/a 
bendinin yollamada bulunduğu 5953 Sayılı Yasa’nın 2/2 Sayılı Yasa ile değişik 
1. Maddesinin öngördüğü “fikir ve sanat işlerinde çalışma” koşulu üzerinde 
durulmalıdır. Sözlük anlamında fikir, zihnin bir şey hakkında edindiği ve kurduğu 
kavram, bir şeyin zihinde temsili ve düşünülmesidir. Sanat ise, bu duygunun, bir 
tasarının veya güzelliğin ifadesinde kullanılan metotların tümü ve bu metotlar 
sonucunda ulaşılan üstün yaratıcılıktır. Görüldüğü üzere fikir ve sanat işlerinde 
çalışma zihinsel bir faaliyeti ve yaratıcılık yeteneğini gerektirmektedir.

Somut olayda, davacının davalı işyerlerinde gece muhabiri olarak çalıştığı, 
polis telsizlerini dinleyerek öğrendikleri olayları haber haline getirerek çalıştıkları 
televizyonların haber merkezlerine ilettikleri, davacının çalışmasının bu haliyle 
5953 Sayılı Yasa’nın 2/2 Sayılı Yasa ile değişik 1. Maddesinin öngördüğü “fikir 
ve sanat işlerinde çalışma” olarak nitelendirilemeyeceği, davacının 5953 Sayılı 
Yasa kapsamında bulunmadığından 506 sayılı Yasa’nın Ek-5. Maddesinde yer 
alan itibari hizmet süresinden yararlanamayacağı anlaşılmakla mahkemece bu 
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maddi ve hukuki olgular gözetilerek davanın reddine karar verilmesi gerekirken 
kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalı I… A.Ş.’ye iadesine, 
06.06.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

HİZMET TESPİTİ DAVASININ KAMU DÜZENİNDEN OLMASI
•

TOPLANACAK DELİLLER

ÖZET: …davanın nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği 
nazara alınarak, davalılar arasındaki hukuki ilişkiyi irdeleme, 
işyerlerine ait dönem bordrolarını getirtmek, işyerlerinin Yasa 
kapsamına alınış ve çıkarılış tarihlerini araştırmak, davacı 
ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi 
kayıtlarına geçmiş bordro tanıkları ya da çalışanlarını veya 
işverenleri tespit edip beyanlarına başvurmak, daha önce 
dinlenen tanıkların bordro tanığı olup olmadığını denetlemek 
ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre karar 
vermek gerekir.
Y.21.HD E: 2010/3879 K: 2011/6343 T: 14.07.2011

Dava, davacının 01.09.2003-31.03.2005 tarihleri arasında davalıya ait 
işyerinde geçen ve Kuruma bildirilmeyen çalışmalarının tespiti istemine 
ilişkindir.

Mahkemece, davalı P…. A.Ş. yönünden davanın reddine,davacının davalı S…. 
Faks Tamir ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. işyerinde 04.06.2002-26.10.2004 
tarihleri arasında çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 26.10.2004 tarihinde 1046814 
no’lu S…. Faks Tamir ve Servis Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. işyerinde işe başladığına 
dair işe giriş bildirgesinin 25.10.2004 tarihinde kuruma verildiği, davalı 1046814 
no’lu işyerinde 26.10.2004-01.02.2005 arası çalışmalarının tam bildirildiği 
anlaşılmaktadır.

Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasanın 79. Maddesi bu tip 
hizmet tespiti davaları için özel bir ispat yöntemi ön görmemiş ise de davanın 
niteliği kamu düzenini ilgilendirdiği ve bu nedenle özel bir duyarlılık ve özenle 
yürütülmesi gerektiği Yargıtay’ın ve giderek Dairemizin yerleşmiş içtihadı gereğidir. 
Bu tür davalarda öncelikle davacının çalışmasına ilişkin belgelerin işveren 
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tarafından verilip verilmediği yöntemince araştırılmalıdır. Bu koşul oluşmuşsa 
işyerinin gerçekten var olup olmadığı kanun kapsamında veya kapsama alınacak 
nitelikte bulunup bulunmadığı eksiksiz bir şekilde belirlenmeli daha sonra 
çalışma olgusunun varlığı özel bir duyarlılıkla araştırılmalıdır. Çalışma olgusu her 
türlü delille ispat kazanabilirse de çalışmanın konusu niteliği başlangıç ve bitiş 
tarihleri hususlarında tanık sözleri değerlendirilmeli, dinlenen tanıkların davacı 
ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlara geçmiş bordro 
tanıkları yada komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan ve bordrolarına resmi 
yatılarına geçmiş çalışanlardan seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu tanıkların 
ifadeleri ile çalışma olgusu hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde 
belirlenmelidir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 16.09.1999 gün 1999/21-510-
527,30.06.1999 gün 1999/21-549-555-03.11.2004 gün 2004/21-480-579 sayılı 
kararları da bu doğrultudadır.

Somut olayda, davalı işverenlere karşı benzer nitelikte 3 ayrı dava açıldığı, 
bu dava dosyalarının yargılamalarının birlikte yürütüldüğü, davalı işyerlerine 
ait dönem bordrolarının bu dava dosyasında bulunmadığı görülmektedir. 
Mahkemece temyiz incelemesi sırasında denetime olanak tanınması açısından 
davalı işyerlerine ait dönem bordroları dosyaya getirilmeden ve davalılar 
arasındaki hukuki ve fiili ilişki irdelenmeden yazılı şekilde karar verilmesi 
isabetsiz olmuştur.

Yapılacak iş; davanın nitelikçe kamu düzenini ilgilendirdiği nazara alınarak, 
davalılar arasındaki hukuki ilişkiyi irdelemek, işyerlerine ait dönem bordrolarını 
getirtmek, işlerlerinin Yasa kapsamına alınış ve çıkarılış tarihlerini araştırmak, 
davacı ile aynı dönemlerde işyerinde çalışmış ve işverenin resmi kayıtlarına 
geçmiş bordro tanıkları yada komşu işverenlerin aynı nitelikte işi yapan ve 
bordrolarına resmi kayıtlarına geçmiş çalışanlarını veya işverenleri tespit edip 
beyanlarına başvurmak, daha önce dinlenen tanıkların bordro tanığı olup 
olmadığını denetlemek ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre 
karar vermektir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:  Hükmün yukarıda açıklanan  nedenlerle BOZULMASINA, 
14.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

İBRANAME • İŞE İADE DAVASI • ÇALIŞAN SAYISININ 30 KİŞİ 
OLMASI KOŞULU • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ

ÖZET: Asıl işveren-alt işveren, birlikte istihdam gibi durumlar 
davalıların ticaret sicil kayıtları, SGK evrakları, faaliyet 
konularını gösterir belgeler ile birlikte ve gerek duyulursa 
konusunda uzman bilirkişi marifetiyle inceleme yapılarak 
kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya konulmalıdır. Bu 
şekilde işyerinde çalışan işçi sayısı da tartışılmalı, diğer 
delillerle birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak karar 
verilmelidir.
Y.22.HD E: 2011/8440 K: 2011/1390 T: 29.09.2011

Davacı vekili, davacının T…. bünyesinde P….  İşyerinde ilaç ve kozmetik 
ürünleri tıbbi satış temsilciliği departmanı kapsamında çalışmaya başladığını, 
24.10.2009 tarihli toplantıda sözlü olarak herkesin kovulduğunun söylendiğini, 
davalı şirket ve bağlantılı şirket patronu E… P… Tarafından ortağı M… T….’nun 
malı çalmakla suçladığını, müvekkiline ve diğer çalışanlara önce istifa baskısı 
yapıldığını sonra hiçbir gerekçe göstermeden “kapattık kardeşim kovdum sizi 
çekin gidin” denildiğini davalı şirketlerin yönetim, muhasebe, finans, sekreterya, 
nakliye, güvenlik, ulaşım ve diğer hizmetler bakımından birlikte çalıştığını, 
çalışanların tüm firmalara hizmet verdiğini, toplam çalışan sayısının 500 kişinin 
üzerinde olduğunu, davalının sözlü fesih şeklinin yasaya uygun ve geçerli 
olmadığını, feshin son çare olduğu ilkesine uyulmadığını belirterek müvekkilinin 
işe iadesine ve yasal haklarına karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, davacının P… İlaç ve Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde 
çalışmaya başladığını, işten ayrılmış olduğu tarihe kadar müvekkil firmaya hizmet 
verdiğini, davanın T… İlaç Kozmetik ve Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti adına açılmış 
olduğunu, davacının P…. İlaç ve Gıda san. Ve Tic. Ltd. Şti bünyesinde çalıştığını, 
dava dilekçesindeki bayanları kabul etmediklerini, keyfi bir işten çıkarma 
durumunun olmadığını, müvekkili şirketin çalışanların mağdur olmaması için 
davacıya ve diğer çalışanlara ödemeler yaptığını, ibranamenin tamamen özgür 
iradesiyle imzalandığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davalı şirketlerin grup şirketler olduğu, birlikte istihdam şeklinde 
bir çalışma düzenlerinin bulunduğu, davacının davalı P…. İşçisi olarak sigorta 
kaydının bulunmasına rağmen her iki şirketin aynı işkolunda faaliyet gösterdiği, 
yönetim, muhasebe, finans, sekreterya, güvenlik, ulaşım ve diğer hizmetler 
bakımından birlikte çalıştığı ve çalışanların tüm firmalara hizmet verdiği, bu 
nedenle iş yerinde her iki şirkete birlikte hizmet verenlerin toplamına bakılarak 



fesih tarihinde toplam 30 dan fazla işçinin çalıştığı, işverenin feshinin yazılı 
olmadığı, yetersizlik ve ekonomik nedenlerle feshin yazılı yapılmasının ve savunma 
alınmasının geçerlilik şartı olduğu, davacının savunmasının alınmadığı, ayrıca 
ilaç mümessili olan davacının Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan 
eski şirket yöneticisi M…. T……’nun eylemlerine katıldığının ispatlanamadığı, bu 
dosyada davacının sanık da olmadığı, M….. T…..’nun yönetici olduğu dönemde 
birlikte çalışmalarının davacının M…. T…. İle hareket ettiğini göstermeyeceği, 
şirkete haciz gelmesi döneminin ve o dönemdeki ekonomik sorunların kısa bir 
süre ve geçici dönem olduğu, bu itibarla feshin haklı nedenle yapıldığının ispat 
yükü üzerinde olan davalı işveren tarafından kanıtlanamadığı gerekçesiyle, 
feshin geçersizliğine, davacının P…. İşyerinde işe iadesine, haklardan her iki 
davalının müştereken ve müteselsilen sorumluluğuna karar verilmiştir. Hüküm 
davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içeriğine göre, davacının çalışması işyeri belgeleri dikkate alındığında 
davalılardan P…. Bünyesinde geçmiştir. Davacı T…. Bünyesinde P…. İşyerinde 
ürün tanıtımı işiyle uğraştığını iddia ederken, davalı taraf işçinin P…. İşçisi 
olduğunu ve fesih tarihinde çalışan sayısının 30’un altında bulunduğunu 
savunmuştur. Davalılar arasındaki hukuki ilişki delil durumuna göre net olarak 
anlaşılamamaktadır. Asıl işveren-alt işveren, birlikte istihdam gibi durumlar 
davalıların ticaret sicili kayıtları, SGK evrakları, faaliyet konularını gösterir 
belgeler ile birlikte ve gerek duyulursa konusunda uzman bilirkişi marifetiyle 
inceleme yapılarak kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya konulmalıdır. Bu 
şekilde işyerinde çalışan işçi sayısı da tartışılmalı, diğer delillerle birlikte bir 
değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmelidir. Yazılı şekilde eksik inceleme 
ile hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.09.2011 gününde 
oybirliği ile karar verildi.
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FESHİN SON ÇARE OLMASI • İŞİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

ÖZET: İşin alt işverene verilmesi kural olarak fesih için 
geçerli neden ise de, feshin son çare olması ilkesi ve Toplu İş 
Sözleşmesinin anılan hükmü kapsamında işçinin başka işyeri 
veya bölümlerde değerlendirilme imkanının olup olmadığı 
araştırılmalıdır. İşçinin başka bir işyeri veya bölümde 
değerlendirme imkanı yoksa feshin geçerli nedene dayandığı 
kabul edilmelidir.
Yerel mahkemece icra edilen keşif ve bilirkişi incelemesinde 
yapılan   tespitlere   göre   feshin   son   çare   olarak  
uygulanmadığının somut olarak kanıtlanamadığı 
anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi 
gerekmektedir.
Y.22.HD E: 2011/11668 K: 2011/3974 T: 14.11.2011

Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildiğini 
ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe 
başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve 
diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek 
davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin 
geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatmama tazminatının 5 aylık 
ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer 
haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.

Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp 

dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 18 ve devamı maddeleridir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi 
çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş 
sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya 
da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 
dayanmak zorundadır.

İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler; sürüm 
ve satış olanaklarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, 
ülkede yaşanan ekonomik kriz, piyasada genel durgunluk, dış Pazar kaybı, ham 
madde sıkıntısı gibi işin sürdürülmesini olanaksız hale getiren işyeri dışından 
kaynaklanan sebeplerle yeni çalışma yöntemlerinin uygulanması, işyerinin 
daraltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin 
kapatılması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi işyeri içi sebeplerdir.
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İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleşmeyi 
feshetmek isteyen işverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldırmak, işçinin 
rızası ile çalışma süresini kısaltmak ve bunun için mümkün olduğu ölçüde 
esnek çalışma şekillerini geliştirmek, işi zamana yaymak, işçileri başka işlerde 
çalıştırmak, işçiyi yeniden eğiterek sorunu aşmak gibi varsa fesihten kaçınma 
olanaklarını kullanması, kısaca feshe son çare olarak bakması gerekir.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli 
nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir 
sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Somut olayda davacının davalı Türk Hava Yolları A.O.’na ait yer hizmetlerinde 
çalışmakta iken, davalı işverence yer hizmetlerinin bu konuda uzman bir firmadan 
alınmasına karar verildiği ve bu çerçevede dava dışı TGS Yer Hizmetleri A.Ş. ile 
5 yıllık bir sözleşme yapıldıktan sonra davacının iş sözleşmesinin “yer işletme 
hizmetlerinin TGS firmasına devredilmesine bağlı olarak gerçekleştirilen yeniden 
yapılanma sonucunda ortaya çıkan istihdam fazlalığı nedeniyle organizasyon 
ihtiyacına uygun başka bir birimde görevlendirilme olanağınız da bulunmadığı” 
gerekçesi ile tazminatları ödenmek suretiyle feshedildiği dosya içeriğinden 
anlaşılmaktadır. 

Davalı kuruluş, yer hizmetlerinin alt işverene verilmesi üzerine 871 
işçiden 628’inin durumları, yapabilecekleri iş ve görevleri değerlendirilerek 
ayrıca emekliliği hak etmiş olup olmadıkları dikkate alınarak THY’nin başka 
bölümlerinde istihdam edilmelerinin sağlandığını, 243 kişinin iş sözleşmesinin 
istihdam fazlalığı nedeniyle feshedildiğini ileri sürmüştür.

Davacı vekili işin alt işverene verilmesinin muvazaaya dayandığını ileri 
sürmüşse de asıl işveren-alt işveren ilişkisinin muvazaaya dayandığına ilişkin 
yeterli delil sunulmamış olup, dosyadaki bilgi ve belgelere göre ilişkinin kanuna 
uygun ve muvazaaya dayanmadığı anlaşılmaktadır.

İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte işyerinde yürürlükte bulunan Toplu 
İş Sözleşmesinin 8/B maddesinde “sendika üyesi personelin çalıştığı işyerinin 
kısmen veya tamamen kapanması halinde veya işyerinin başka bir işverene 
devredilmesi halinde, işveren işçiyi işletmenin başka işyeri veya bölümlerinde 
istihdam eder…” kuralına yer verilmişse de, söz konusu kuralın işverenin geçerli 
nedenle fesih hakkını tamamen ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması 
Anayasa’nın girişim özgürlüğünü düzenleyen 48. Maddesine uygun düşmez. 
Toplu İş Sözleşmesinin sözü edilen hükmü işverenin işçiyi işletmenin diğer işyeri 
veya bölümlerinde istihdam edebilme imkanı ile sınırlı olarak geçerli olması 
gerektiği şeklinde yorumlanmalıdır.

İşin alt işverene verilmesi kural olarak fesih için geçerli neden ise de, feshin 
son çare olması ilkesi ve Toplu İş Sözleşmesi’nin anılan hükmü kapsamında 
işçinin başka işyeri veya bölümlerde değerlendirilme imkanının olup olmadığı 
araştırılmalıdır. İşçinin başka bir işyeri veya bölümde değerlendirme imkanı 
yoksa feshin geçerli nedene dayandığı kabul edilmelidir.

Yerel mahkemece icra edilen keşif ve bilirkişi incelemesinde yapılan tespitlere 
göre feshin son çare olarak uygulanmadığının somut olarak kanıtlanamadığı 
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anlaşıldığından davanın reddine karar verilmesi gerekmektedir.
Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20.maddesinin 3.fıkrası 

uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi 
karar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle;
1. Yerel Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen karırının BOZULARAK 

ORTADAN KALDIRILMASINA,
2. Davanın REDDİNE,
3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 
4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, 

davalının yaptığı 60.00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5. Karar tarihide yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100.00 TL ücreti vekaletin 
davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak 
14.11.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
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YARGITAY CEZA GENEL KURULU KARARLARI

TUTUKLULUK

ÖZET: Tutuklama kişi özgürlüğünü kutlayan geçici ve istisnai 
bir önlemdir. Tutuklama nedenlerinin ortadan kalkması 
tutuklama süresinin dolması durumlarında tutuklamanın sona 
erdirilmesi gerekir.
YCGK E: 2011/3-49 K: 2011/28 T: 29.03.2011

İçtihat Metni
Nitelikli kasten yaralama suçundan sanık D…..Ö….’in, 5237 sayılı TCY’nın 

86/3-e, 87/2-b, 29,62 ve 53. maddeleri uyarınca 8 yıl 5 ay 7 gün hapis; 6136 
sayılı Yasaya aykırılık suçundan ise, anılan Yasanın 13/1 ve 5237 sayılı TCY’nın 
62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis ve 2.000 TL adli para cezası 
ile cezalandırılmasına ilişkin, Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen 
30.09.2009 gün ve 63-690 sayılı hüküm, sanık tarafından temyiz edilmekle, 
dosyayı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce 18.01.2011 gün ve 14175-20 sayı 
ile;

“Sanığa atılı suç için yasada öngörülen hapis cezasının alt sınırı itibariyle 
zorunlu müdafi tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden, yargılamaya devamla 
karar verilmesi suretiyle CYY’nın 150/3. maddesine aykırı davranılması” 
isabetsizliğinden bozulmuş ve “hükmolunan ceza miktarı, temyizde geçen 
süre tutukluluktaki makul süreden sayılmadığı gözetilerek tutukluluk halinin 
devamına” oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 18.02.2011 gün ve 171239 sayı ile;
“İtirazın konusu uyuşmazlık; temyiz aşamasında geçen tutukluluk süresinin, 

5271 sayılı CMK’nın 102/1. maddesinde yazılı azami tutukluluk süresinin 
hesabında nazara alınıp alınmayacağına ilişkindir.

Sanık, üzerine atılı suçlar nedeniyle 31.12.2008 tarihinde yakalanmış ve 
sorgusuna müteakip Bakırköy 9. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 01.01.2009 tarih 
ve 2009/5 sorgu sayılı tutanağı ile atılı suçun vasıf ve mahiyetine, mevcut 
delil durumuna göre tutuklanmasına karar verilerek hakkında tutuklama 
müzekkeresi düzenlenmiştir.

Yargılama sırasında; 30.01.2009 tarihli tensip tutanağı ile birlikte, sırasıyla 
27.02.2009,  26.03.2009, 22.04.2009, 14.05.2009, 11.06.2009, 09.07.2009 ve 
12.08.2009 tarihli oturumlar sonunda, tutukluluk halinin sürmesine karar 
verilen sanığın; 30.09.2009 tarihli karar ile atılı suçlardan mahkûmiyetine 
hükmedilmekle birlikte tutukluluk halinin de devamına karar verilmiştir.

Temyiz incelemesi sonucunda Yüksek Daire, yerel mahkemenin hükmünü; 



‘sanığa CMK’nın 150/3. maddesi uyarınca zorunlu müdafi atanmaması’ nedeniyle 
bozmuş, ancak ‘hükmolunan ceza miktarı, temyizde geçen süre tutukluluktaki 
makul süreden sayılmadığı’ gözetilerek sanığın tutukluluk halinin devamına 
karar vermiştir.

Karşı oy yazısında ise; ‘sanığın CMK’nın 102/1. maddesi gereği tutuklulukta 
geçireceği sürenin en fazla 1 yıl 6 ay olabileceği, tutukluluğun devamına ilişkin 
görüşe iştirak edilmediği’ belirtilmiştir.

Anayasa’nın 19. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 5. maddesine 
paralel bir düzenleme içermekte olup, madde; ilgili AİHM kararları da gözetilmek 
suretiyle kaleme alınmış bulunmaktadır. Gerek Anayasa’nın 19. maddesi ve 
gerekse AİHS’nin 5. maddesinde  ‘herkesin kişi özgürlüğü ve güvenliğine sahip 
olduğu’ belirtilmiş, hangi hallerde sınırlandırılabileceği sınırlı bir biçimde 
sayılmıştır.

AİHS’nin   5. maddesinin  3. fıkrasında;  ‘bu maddenin 1. fıkrasına göre 
suç işlediği hakkında geçerli şüphe bulunan veya suç işlemesine veya suçu 
işledikten sonra kaçmasına engel olmak zorunluluğu inancını doğuran 
makul nedenlerin bulunması dolayısıyla, yetkili merci önüne çıkarılmak üzere 
yakalanan veya tutulan kişinin, makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli 
kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı olduğu’ belirtilmiştir. Aynı 
hak, Anayasanın 19. maddesinin 8. fıkrasında; ‘tutuklanan kişilerin, makul 
süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında serbest 
bırakılmayı isteme hakkı vardır’ denilerek kabul edilmiştir.

AİHM; 5. maddenin 3. fıkrasında ‘azami alıkoyma süresi’ belirlenmiş olduğu 
şeklinde bir düşünceyi kabul etmemiş, söz konusu makul sürenin, teorik 
olarak değerlendirilemeyeceği, sanığın süregelen alıkoyma halinin makul olup 
olmadığının her davanın özel şartlarına göre değerlendirilmesi gerektiği yönünde 
kararlar vermiştir. Kişinin gözaltına alındığı tarih olarak kabul etmiştir.

Sanığın tutuklu yargılanma süresinin makul süre sınırını aşmamasını 
sağlamak aslen ulusal adli mercilerin görevidir. Bu çerçevede; ulusal adli 
merciler, masumiyet karinesini dikkate alarak kamu düzeni açısından gerçek 
bir ihtiyacın mevcut olduğu veya olmadığı durumlarda, bireysel özgürlük 
şartına bir istisna getirilip getirilmeyeceğini belirlemek için tüm koşulları 
incelemeli ve tutuksuz yargılanma istemi reddedildiğinde, bunu kararında 
gerekçelendirmelidir. Yakalanan kişinin suç işlediğine dair şüphelenmek için 
makul sebeplerin devam ediyor olması durumu, alıkoyma halinin olmasa olmaz 
koşuludur. Ancak, bir süre sonra bu da yeterli olmaz, AİHM’nin, ulusal adli 
makamların benimsediği diğer gerekçeleri, özgürlükten mahrumiyet tedbirini 
haklı kılmaya devam edip etmediğini tespit etmesi gerekir. Bu gerekçeler uygun 
ve yeterli bulunduğunda, AİHM; yetkili ulusal mercilerin kovuşturmada özel bir 
ihtimam gösterip göstermediğini inceler.

AİHS’nin 5. maddesinde; ‘aşşağıda belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar 
dışında hiç kimsenin özgürlüğünden yoksun bırakılmayacağı’ öngörülmüştür. 
Yasada belirlenen yollar bakımından AİHM, temel olarak iç hukuka uygunluğu 
esas almaktadır. AİHM, Wassink-Hollanda ve Behnam-Birleşik Krallık 
davalarında, asıl tespit edilmesi gereken hususun, şikayet edilen alıkoyma 
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uygulamasının ‘yasada belirlenen yollar’a uygunluğu da dahil olmak üzere, 
‘hukuka uygun olup olmadığı’ olduğunu, AİHS’in bu konuda temel olarak iç 
hukuku esas aldığını ve bu çerçevede maddi hukuk ve usul hukuku kurallarına 
uyma yükümlülüğü getirdiğini, ancak buna ilaveten, herhangi bir alıkoymanın, 
5. madde hükümlerine uygun olmasının, yani bireylerin keyfi uygulamalardan 
korunması şartını yerine getirmesinin de gerektiğini belirtmiştir. AİHM. Behnam  
- Birleşik Krallık davasında,  ulusal kanunları yorumlamak ve uygulamanın 
aslen ulusal makamların ve özellikle de mahkemelerin görevi olduğunu, anca 5. 
madde’nin  1. fıkra hükümleri çerçevesinde ulusal kanunlara uyulmamasının 
sözleşmenin ihlali anlamında geleceğini ve bu durumda Mahkeme’nin, söz 
konusu ulusal kanuna uyulup uyulmadığını (ulusal kanunun doğru bir biçimde 
uygulanıp uygulanmadığına bakılması gerektiğini) belirleme yetkisini kullanması 
gerektiğini ifade edilmiştir. (Dutertre, Gilles, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
İçtihatlarından Alıntılar, Avrupa Konseyi 2005, s.98-99)

Bu bağlamda, ulusal kanunlara uyulması ve bu kanunların yorumlanmasının 
herhangi bir zorluk arz etmediği durumlarda, örneğin belirli sürelere uyulması 
gereken hallerde, yasada belirlenen şartlara uyulmaması, 5. maddenin ihlali 
anlamına gelecektir. Yasada belirlenen gözaltı süresinin aşılması, 5. maddenin 
ihlali anlamına gelir. (K. F. Almanya davası, 27.11.1997 tarihli karar, Başvuru No: 
25629/94, Reports: 1997-VII, paragraf: 70-73; a.g.e. , s.101-102)

Alıkoyma uygulamasının ulusal kanunlara göre ‘hukuka uygunluğu’ ne kadar 
önemli olsa da, her zaman belirleyici değildir. Mahkeme’nin ayrıca, incelenen 
süre boyunca uygulanan alıkoyma tedbirinin, sözleşmenin 5. maddesinin 1. fıkra 
hükümlerinin amacına da uygun olduğuna, bir başka deyişle; kişilerin keyfi bir 
şekilde örgürlüklerinden mahrum edilmelerinin önlendiğine ikna olması gerekir. 
Ayrıca Mahkeme’nin ulusal kanunun da sözleşmeye  uygun olup olmadığına 
bakılması gerekir.

Tutuklama bir koruma tedbiridir ve 5271 sayılı CMK’nın 100-108. 
maddelerinde, AİHS’nin 5. maddesinde belirtilen ilkeler gözetilerek ayrıntılı bir 
biçimde düzenlenmiştir.

AİHS’in 5. maddesine göre; ‘tutuklulukta geçen sürenin makul olması temel 
bir ilkedir’. Bu ilke nazara alınarak, Yasa’nın 102. maddesinde; işlerin ağır ceza 
mahkemesinin görevine giren ve girmeyen suçlar ayrımına göre tutuklulukta 
geçecek süre belirlenmiştir. Maddenin 1. fıkrasında: ağır ceza mahkemesinin 
görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresinin en çok 1 yıl 6 ay olduğu hükme 
bağlanmıştır.

Yasa’nın 108. maddesinde; soruşturma ve kovuşturma evresinde en 
geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk halinin devamının gerekip 
gerekmeyeceğinin, hakim veya mahkemeler tarafından karara bağlanması 
gerektiği, 104. maddesinde ise, soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her 
aşamasında şüpheli veya sanığın salıverilmesini isteyebileceği, dosya Bölge 
Adliye Mahkemesi’ne veya yargıtay’a geldiğinde salıverilme istemi hakkındaki 
kararın Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay ilgili Dairesi veya Ceza Genel 
Kurulu’nca dosya üzerinde yapılacak inceleme sonucu verileceği, bu kararın 
re’sen de verilebileceği öngörülmüş bulunmaktadır.
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Tutuklama; kişi özgürlüğünü sınırlayan geçici ve istisnai bir önlemdir. Bu 
nedenle tutuklama koşullarının bulunup bulunmadığının her aşamada özenle 
incelenmesi, tutukluluğun devam edip etmeyeceği yönünde belirli aralıklarla 
yeni kararların alınması zorunlu görülmüştür. Tutuklama nedenlerinin ortadan 
kalkması, tutuklukta geçen yasal sürenin dolması halinde tutukluluk halinin 
sona erdirilmesine karar verilmesi gerekeceğinden söz konusu maddeler 
düzenlenmiştir. 

Söz konusu maddelere göre, tutuklamanın devam edip etmeyeceği 
konusunda, tutuklama nedenlerinin ortadan kalkması veya azami tutukluluk 
süresinin dolması nazara alınarak bir karar verilecektir. Hakim, ilk derece 
mahkemesi veya Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay; tutukluluğun devam 
edip etmeyeceği yönündeki kararını, yalnızca tutuklama nedeninin ortadan 
kalkıp kalkmadığının denetimi ile sınırlı olarak vermeyecek, azami tutukluluk 
süresinin dolup dolmadığını da inceleyerek verecektir.

5271 sayılı CMK’nın 2. maddesinin 1. fıkrasının (F) bendine göre, kovuşturma; 
iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi 
ifade etmektedir. Bu nedenle kovuşturma, temyiz incelemesi aşamasını da 
kapsamaktadır. Tutukluluk, mahkumiyet hükmünün kesinleşmesine kadar 
devam eder. Hükmün kesinleşmesiyle birlikte tutuklu, artık hükümlü haline 
gelmektedir. Mevzuat, öğretideki görüşler ve uygulama da bu yöndedir. Yasanın 
102. maddesinde, tutuklulukta geçecek azami sürenin hesaplanmasında yasa 
yolu incelemesinde geçen / geçecek sürenin dahil olmadığı yönünde bir hüküm 
bulunmamaktadır. Yasanın 102. maddesi hükmü, tutuklulukta makul sürenin 
aşılmaması, titizlik gösterilmesi için soruşturma ve kovuşturma aşamasının 
bütünü için kabul edilmiştir.

Ayrıca Yasa’nın 104. maddesinin 3. fıkrasında; Yargıtay’ın tutukluluğun 
devam edip etmeyeceği yönündeki kararının, yalnızca tutuklama sebeplerinin 
kalkmasına veya ilk derece mahkemesi aşamasında tutuklulukta geçecek azami 
sürenin dolması şartına bağlanmaması,  kanunlarda belirtilen tutukluluk 
süreleri dolanlar hakkında adli kontrole ilişkin hükümlerin uygulanabileceğine 
(109/7) ve adli kontrole ilişkin hükmün, kovuşturmanın her aşamasında, bu 
bağlamda Yargıtay tarafından tatbik edilebileceğine (110/3) ilişkin hükümler de, 
temyiz incelemesi aşamasındaki sürelerin de Yasa’nın 102. maddesinde belirtilen 
azami tutukluluk süresinin hesaplanmasında nazara alınması gerektiği ortaya 
koymaktadır.

Aksi durum, tutuklulukta makul sürenin aşılmaması için getirilen bir 
hükmü, sanıkların aleyhine sonuç doğurabilecek ve uygulanabilecek bir hüküm 
haline getirir. Alıkoyma süresinin, kişinin ilk derece mahkemesi tarafından olsa 
bile suçlu bulunduğu tarih itibariyle sona ereceği, mahkumiyet kararı ile temyiz 
incelemesi sonucu verilen bozma kararı tarihi arasında geçen sürenin, AİHS’nin 
5. maddesinin 3. fıkrasında değerlendirilemeyeceğine ilişkin AİHM’nin Solmaz/
Türkiye, Baltacı/Türkiye, Labita/İtalya, Kulda/Polonya kararları, ‘ancak 
ulusal kanunlarda aksine bir düzenleme bulunmadığı’ takdirde uygulanabilir 
durumlar bulunmaktadır. Yasamızın 102/1. maddesindeki tutuklulukta geçecek 
azami süreye ilişkin hüküm, öngördüğü süre itibarıyla AİHS’in 5. maddesine 
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aykırı olmayan bir düzenleme niteliğindedir. Yasamızda yer alan hükmün 
uygulanmaması, tüm kovuşturma aşamasını kapsar bir biçimde düzenlenen 
azami tutukluluk süresinin aşılması, AİHS’nin 5. maddesini ihlal anlamına 
gelecektir.

Somut olayda sanık; 31.12.2008 tarihinde gözaltına alınmış ve özgürlüğünden 
mahrumiyeti bu tarihte başlamıştır. Bu tarihten ilk derece mahkemesi tarafından 
mahkumiyet kararı verildiği 30.09.2009 tarihine kadar (dahil) olmak üzere 9 ay 1 
gün, 30.09.2009 tarihinden temyiz incelemesi sonucu bozma kararının verildiği 
tarih olan 18.01.2011 tarihine kadar (dahil) 1 yıl 3 ay 18 gün daha tutuklu kalmış 
bulunmaktadır. Bozma kararı tarihi itibariyle toplam tutukluluk süresi 2 yıl 
18 gün olmuş, Yasanın 102/1. maddesinde belirtilen azami tutukluluk süresi 
dolmuş durumdadır.

Yerel mahkeme hükmü usul ve yasaya uygun bulunarak onama kararı 
verilmesi gereken hallerde, hüküm kesinleşip sanık hükümlü statüsü 
kazanacağından, bu durumda azami tutukluluk sürenin dolduğu gerekçesiyle 
tahliye kararı verilmesi düşünülemez.

Ancak, somut olayda ilk derece mahkemesinin kararının bozulması 
nedeniyle sanık hakkında hüküm kesinleşmeyeceğinden ve yargılama yeniden 
başlayacağından, azami tutukluluk süresinin dolması nedeniyle tahliye kararı 
verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile tutukluluk halinin devamına karar 
verilmesinin hukuka aykırı olduğu” görüşüyle itiraz yasa yoluna başvurularak; 
“Özel Daire bozma kararında: ‘hükmolunan ceza miktarı temyizde geçen süre 
tutukluluktaki makul süreden sayılmadığı gözetilerek tutukluluk halinin 
devamına’ ibaresinin çıkartılmasına ve sanığın; ‘5271 sayılı CMK’nın 102/1. 
maddesinde yazılı tutukluluk süresinin dolması nedeniyle başka suçtan 
hükümlü ve tutuklu değil ise derhal salıverilmesine’ karar verilmesi” isteminde 
bulunmuştur.

Yargıtay Birinci Başkanlığı’na gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca 
değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

CEZA GENEL KURULU KARARI
Yargıtay Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; temyiz 

aşamasında geçen tutukluluk süresinin, 5271 sayılı CYY’nın 102/1. maddesinde 
düzenlenen azami sürenin hesabında göz önüne alınıp alınmayacağının 
belirlenmesine ilişkin ise de, 5271 sayılı CYY’nın 308. maddesiyle Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı’na tanınan “itiraz yasa yolu yetkisi” nin, Yargıtay ilgili 
Ceza Dairesi tarafından esas hükümle birlikte verilen tutukluluğun devamı 
kararını da kapsayıp  kapsamadığı hususunun, Yargıtay İÇ Yönetmeliği’nin 27. 
maddesi uyarınca ön sorun olarak ele alınması gerekmektedir. 

İncelenen dosya içeriğinden;

Sanığın, kemik kırılmasına neden olacak şekilde silahla kasten yaralama 
ve 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, 
01.01.2009 tarihinde sevk edildiği sulh ceza mahkemesinde tutuklandığı, 
hakkında kemik kırılmasına neden olacak şekilde silahla kasten yaralama ve 
6136 Sayılı Yasa’ya aykırılık suçlarından 5237 sayılı TCY’nın 87/1-3-e, 53, 63. 

458 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



ve 6136 Sayılı Yasa’nın 13/1. maddelerin uyarınca cezalandırılması istemiyle 
kamu davası açıldığı, yargılama aşamasında yerel mahkemece 30.01.2009 tarihli 
duruşmaya hazırlık tutanağı ile birlikte; 27.02.2009, 26.03.2009, 22.04.2009, 
14.05.2009, 11.06.2009, 09.07.2009 ve 12.08.2009 günlü oturumlarda 
tutukluluk halinin devamına karar verildiği ve ek savunma da verilmek suretiyle, 
30.09.2009 tarihinde, 5237 sayılı TCY’nın 86/1, 86/3-e, 87/2-b,29, 62 ve 53. 
maddeleri uyarınca 8 yıl 5 ay 7 gün hapis ve 6136 sayılı Yasanın 13/1, 5237 
sayılı TCY’nın 62, 52 ve 53. maddeleri uyarınca da 1 yıl 8 ay hapis ve 2.000 TL 
adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve 5237 sayılı TCY’nın 51 ile 5271 sayılı 
CYY’nın 231/5. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verildiği,

Bu hükme yönelik sanığın yasal süresinde olan temyiz isteminin, yerel 
mahkemece süre yönünden reddedildiği, temyiz isteminin reddi kararının 
da sanık tarafından süresi içinde temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen 
Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce; “sanığa atılı suç için yasa maddesinde öngörülen 
hapis cezasının alt sınırı itibariyle zorunlu müdafi tayin edilmesi gerektiği 
gözetilmeksizin yargılamaya devamla hüküm kurulması suretiyle CYY’nın 
150/3. maddesine aykırı davranıldığı” gerekçesiyle, diğer yönleri incelenmeyen 
hükmün bozulmasına ve “hükmolunan ceza miktarı, temyizde geçen sürenin 
tutukluluktaki makul süreden sayılmadığı gözetilerek tutukluluk halinin 
devamına” oy çokluğu ile karar verildiği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 
da tutukluluğun devamı yönünde verilen karara karşı olağanüstü itiraz yasa 
yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.

Uyuşmalık konusunda sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için olağan 
bir yasa yolu olan itiraz ile, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına tanınmış bulunan 
ve olağanüstü bir yasa yolu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itirazı 
kurumları üzerinde durulmalıdır.

Olağan itiraz yasa yolu, 5271 sayılı CYY’nın 267. maddesinde, itiraz usulü 
ise aynı Yasanın 268. maddesinde düzenlenmiştir. 

5271 sayılı CYY’nın 267. maddesinde düzenlenen itiraz, kural olarak hakim 
kararlarına, yasada açık hüküm bulunması koşulu ile de mahkeme kararlarına 
karşı başvurulabilen olağan bir yasa yoludur. Nitekim yasada itiraz yasa yoluna 
tabi olan mahkeme kararları ilgili hükümlerinde açıkça bilirtilmiş, anılan 
Yasanın 268. maddesinde itiraz usulü ile itiraz mercilerine ilişkin hususlara, 
271. maddesinde de itiraz mercilerinin inceleme yöntemi ile merciince verilecek 
kararlara yer verilmiştir. Tutukluluk halinin devamına ve salıverilme isteminin 
reddine ilişkin kararların, itiraz yasa yoluna tabi oldukları aynı Yasanın 104/2. 
maddesinde açıkça düzenlenmiştir.

5271 sayılı CYY’nın 260/2. maddesinde ise; Cumhuriyet savcılarının hakim 
ve mahkeme kararına karşı yasa yollarına başvuru yetkilerini, hangi mahkemeler 
nezdinde kullanacağı düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeye göre;

“Asliye Ceza Mahkemesi’nde bulunan Cumhuriyet sevcıları bulundukları 
mahkemenin yargı çevresindeki sulh ceza mahkemelerinin kararlarına karşı;

Ağır Ceza Mahkemeleri’nde bulunan Cumhuriyet savcıları ise, bulundukları 
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ağır ceza mahkemesinin yargı çevresindeki asliye ve sulh ceza mahkemelerinin 
kararlarına karşı, 

Bölge Adliye Mahkemesi bünyesinde bulunan Cumhuriyet savcıları da, bölge 
adliye mahkemeleri kararlarına karşı CYY’nda düzenlenmiş olan kanun yollarına 
başvurabilirler”.

Şüpheli veya sanığın salıverilme istemleri ise 5271 sayılı CYY’nın 104. 
maddesinde;

“1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli veya 
sanık salıverilmesini isteyebilir.

2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk halinin devamına veya salıverilmesine 
hakim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir.

3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a geldiğinde salıverilme 
istemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra 
verilir; bu karar re’sen de verilebilir” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu çerçevede Cumhuriyet savcısı, tutuklu şüpheli, sanık veya müdafii; 
soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında ilgili yargı merciinden, 
tutuklama kararının geri alınmasını ve tutuklu bulunan şüpheli veya sanığın 
salıverilmesini isteyebilirler. Bu konuda karar vermeye yetkili yargı mercii 
soruşturma aşamasında sulh ceza mahkemesi, kovuşturma aşamasında 
ise, davanın açılmış bulunduğu mahkemedir. Mahkemece herhangi bir talep 
bulunmaksızın ve duruşma günü de beklenmeksizin her zaman salıverilme kararı 
alması olanaklıdır. Dosya, temyiz incelemesi amacıyla Yargıtay’a geldiğinde, 
salıverilme istemleri konusunda karar vermeye yetkili merci bu kez, Yargıtay 
ilgili Ceza Dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’dur. Bu aşamada salıverilme 
konusunda dosya üzerinden yapılacak inceleme sonucu karar verilecektir. İlk 
derece mahkemelerinde olduğu gibi Yargıtay’da da talep olmaksızın her zaman 
bu konuda bir karar verilmesi olanaklıdır.

5271 sayılı CYY’nın 104. maddesinin 2. fıkrasının 2. cümlesi uyarınca, 
şüpheli veya sanığın salıverilme istemlerinin reddine ilişkin kararlara itiraz 
olanağı da bulunmaktadır.

Bu düzenlemeler ışığında değerlendirme yapıldığında; tutukluluğun 
devamına ilişkin kararların ister ilk derece mahkemesi, isterse Yargıtay ilgili 
Ceza Dairesi tarafından verilmiş olsun, aynı Yasanın 104. maddesi anlamında 
bir karar oldukları ve dolayısıyla temyize değil, anılan Yasanın 104/2-3, 267 ve 
268. maddelerine göre itiraza tabi oldukları anlaşılmaktadır.

1412 sayılı CYUY’nın 322. maddesinin 4. fıkrasındaki “Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın itirazı” 5271 sayılı CYY’nın 308. maddesinde “olağanüstü itiraz 
yasa yolu” adı altında benzer düzenlemeye konu edilmiştir. 1412 sayılı CYUY 
ile 5271 sayılı CYY’ndaki düzenlemelere bakıldığında; Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın itirazı kurumuna, 1412 Sayılı Yasa’da temyize ilişkin hükümler 
içerisinde yer verilmişken, 5271 Sayılı Yasa’da olağanüstü yasa yolları arasında 
yer verildiği görülmektedir. 1412 Sayılı Yasa’nın 322/4. maddesi; “Ceza 
Daireleri’nden birinin kararına karşı Cumhuriyet Başsavcısı, ilamın kendisine 
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verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kurulu’na itiraz edebilir” 
biçiminde iken; 5271 sayılı CYY’nın 308. maddesi; “Yargıtay Ceza Daireleri’nden 
birinin kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, 
ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza Genel Kurulu’na 
itiraz edebilir, sanığın lehine itirazda süre aranmaz” hükmünü taşımaktadır. 
Görüldüğü gibi, madde metinleri arasında önemli bir fark bulunmamakta, 5271 
sayılı CYY’nin 308. maddesinde yer alan “lehe itirazda süre aranmayacağına” 
ilişkin cümle dışında, metinler benzerlik arzetmektedir.

Bölge Adliye Mahkemeleri ile yasada açık hüküm bulunması durumunda ilk 
derece mahkemeleri kararlarının, temyizi sonucu Yargıtay ilgili Ceza Dairesi’nce 
incelenmesi ile olağan yasa yolları sona ermektedir.

Bu aşamadan sonra ancak 5271 sayılı CYY’nın 308. maddesi uyarınca 
olağanüstü yasa yolu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı gündeme 
gelebilecektir. Madde metnindeki anlatımın ayrıksı bir ifade içermemesi 
nedeniyle, Yargıtay Ceza Daireleri’nce verilecek her türlü kararlara karşı 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “olağanüstü itiraz yasa yolu”na 
gidebileceği, bu bağlamda, esas hükümle birlikte verilen tutukluluğun devamı 
kararlarının da itiraz yasa yoluna konu edilebileceği düşünülebilir ise de; bu tür 
bir uygulamanın, yasal düzenlemelerle çelişeceği gibi Ceza Genel Kurulu’nun 
ceza yargılaması sistemindeki konumuyla da bağdaşmayacaktır.

5271 sayılı CYY’nın olağanüstü yasa yolları bölümünde yer alan ve anılan 
Yasanın 308. maddesinde düzenlenen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 
itirazının, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın hukuka aykırı gördüğü Özel 
Daire kararlarındaki hukuka aykırılıkların, Ceza Genel Kurulu tarafından  
giderilmesini isteme ve bu yolla içtihat birliğini sağlama işlevini görmesi ve 
ayrıca kamuoyunun tatminine yönelik bir yönünün de bulunması karşısında; 
tutukluluğun devamına ilişkin Özel Daire kararının, yalnızca bu yönden 
olağanüstü itiraz yasa yoluna konu edilmesi ve belirtilen düzenlemenin, yorum 
yoluyla genişletilmesi de olanaklı değildir.

5271 sayılı CYY’nın 308. maddesi uyarınca olağanüstü itiraz yasa yoluna, 
Yargıtay Ceza Daireleri’nden biri tarafından verilen hükümler konu olabilecektir. 
Anılan Yasanın 104/2-3 ve 267/3-e. maddeleri anlamında olağan itiraz yoluna 
gidilebilecek bir konuda, aynı Yasa’nın 308. maddesi uyarınca olağanüstü itiraz 
yasa yoluna gidilebileceğinin kabulü olanaklı değildir. Aksinin kabulü. 5271 
sayılı CYY’nda olağan bir yasa yolu olan itiraza tabi bulunan bir karara karşı 
olağan yasa yolu denetimi mevcut iken, aynı kararın olağanüstü itiraz yasa 
yoluna konu edilmesi, olağanüstü yasa yollarının ilkeleri ile örtüşmeyecek ve bir 
karar için aynı anda biri olağan, diğeri olağanüstü olan iki yasa yoluna başvurma 
sonucunu doğuracaktır.

Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilecek tutukluluğun devamı   
kararlarının, 5271 sayılı CYY’nın 308. maddesi anlamında olağanüstü itiraz 
yasa yoluna tabi olduğunun kabulü halinde, bu yasa yoluna yalnızca Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı’nın gidebileceği, sanık veya müdafiinin doğrudan bu yola 
müracaat edemeyecekleri düzenlemesi karşısında sanık lehine de olmayacaktır.

Tutukluluğun devamına veya salıverilme isteminin reddine ilişkin kararlar 
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ise, ister dosyanın esasına gidilerek hükümle birlekte, isterse dosyanın esasına 
girilmeden ara kararı olarak verilsin; yukarıda da belirtildiği üzere 5271 sayılı 
CYY’nın 104/2-3 ve 268/3-e. maddeleri çerçevesinde itiraza tabidir.

Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen “sanığının tutukluluk halinin 
devamına” ilişkin kararlara karşı, yasalarda açık bir hüküm bulunmaması 
sebebiyle, 5271 sayılı CYY’nın 308. maddesi anlamında Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısının olağanüstü itiraz yasa yoluna başvurma yetkisi de 
bulunmamaktadır.

Ancak, Yargıtay Ceza Daireleri’nin ilk derece mahkemesi sıfatıyla sapmış 
oldukları yargılama sonucu vermiş oldukları tutuklama kararlarına karşı 5271 
sayılı CYY’nın 268. maddesinin 3. fıkrasının (e) bendinde yer alan; “Yargıtay 
Ceza Daireleri’nin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri 
kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, 
daire başkanı ile ceza dairesinin kararını, numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; 
son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler” hükmü uyarınca 
sanık veya müdafii tarafından fıkrada belirtilen Daire’ye itiraz edilebilecektir.

Somut olayda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nce, hüküm; “sanığa atılı suç için 
yasada öngörülen hapis cezasının ilt sınırı itibariyle zorunlu müdafi tayin 
edilmesi gerektiği gözetilmeden yargılamaya devamla karar verilmesi suretiyle 
CYY’nın 150/3. maddesine aykırı davranılması”^isabetsizliğinden bozulmuş ve 
“hükmolunan ceza miktarı temyizde geçen süre tutukluluktaki makul süreden 
sayılmadığı gözetilerek tutukluluk halinin devamına” oy çokluğu ile karar 
verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca anılan kararın, yalnızca “sanığın 
tutukluluk halinin devamına” ilişkin bölümüne itiraz edilmektedir. Oysa 
yukarıda açıklanan nedenlerle kararın bu kısmı, 5271 sayılı CYY’nin 308. 
maddesi uyarınca olağanüstü itiraz yasa yoluna konu olabilecek bir hüküm 
niteliğinde değildir.

Özel Daire’nin tutukluluğun devamına ilişkin kararlarına karşı, ancak 5271 
sayılı CYY’nın 104/2 ve 267. maddeleri uyarınca sanık veya müdafii tarafından 
olağan bir yasa yolu olan itiraz yoluna başvurulması olanaklı olup, böyle bir 
başvurunun yapılması halinde de itirazın, anılan Yasanın 268/3-e. maddesi 
uyarınca kararı verin Özel Daireyi takip eden Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nce 
incelenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla; anılan karara karşı 5271 sayılı CYY’nın 308. maddesi uyarınca 
olağanüstü itiraz yasa yoluna başvurulamayacağından, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı itirazının reddine karar verilmelidir.

Çoğunluk görüşüne katılmayan Kurul Üyesi İ. Şahbaz;
“Yaralama suçundan sanığın Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden 

yargılanması sonucu verilen kararın temyizi üzerine Özel Dairece kararın 
bozulmasına karşın tutukluluğunun devamına karar verilmesine ilişkin karara 
karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Olağanüstü İtirazının mümkün olup 
olmadığı konusunda farklı görüşte olduğuna ilişkin gerekçelerim aşağıdadır:
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1- OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ YÖNÜNDEN:
Tutukluluğun devamına verilen karar bir ara kararı ile verilmemiştir. Ara 

kararı ile verilmediği ve işin esası ile birlikte verilen bir karar olduğu için, 
tutukluluğun devamı kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ceza 
Genel Kurulu’na itirazda bulunması mümkündür.

Halen yürürlükte olan 1412 sayılı CMUK’un 322/4. maddesindeki 
düzenlemeye göre ‘Ceza dairelerinden birinin kararına karşı Cumhuriyet 
Başmüddeiumumisi, ilamın kendisine verildiği tarihten otuz gün içinde Ceza 
Umumi Heyetine itiraz edebilir’.

5271 sayılı Ceza Yargılama Yasası’nın “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 
itiraz yetkisi” başlıklı 308. maddesindeki düzenlemeye göre, “Yargıtay ceza 
dairelerinden birinin kararına  karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya 
istem üzerine, ilamın kendisine verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Ceza 
Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz”.

Yeni CMK’daki düzenleme ile sanık lehine itirazlarda süre koşulu dahi 
kaldırılarak, yasaya aykırılıkların her koşulda giderilmesi amaçlanmıştır. Bir 
başka deyişle yeni yasayla, Olağanüstü İtiraz yetkisinin kullanımında genişleme 
olmuştur.

Buradaki iki düzenlemede de Yargıtay Başsavcılığı’nın itirazda bulunmasını 
engelleyen açık bir düzenleme yer almaktadır. Tam tersine bu düzenleme, Yargıtay 
Daireleri’nce verilen her karar (onama, bozma, red, düzelterek onama, düşme 
vs.) bakımından Olağanüstü İtirazda bulunulabileceğini ortaya koymaktadır. 
Çünkü Olağanüstü İtirazın kabul edilmesinde amaç, yasaya/hukuka aykırılığın 
giderilmesidir.

Somut olayda kişi özgürlük ve güvenliği söz konusu olup, esas hüküm 
bozulduğu ve yasada öngörülen en son tutuklu kalınabilecek süre (CMK, m.102/1) 
dolduğu halde tutukluluğun devamına karar verilmesi nedeniyle Olağanüstü 
İtirazda bulunulmasının Yüce Ceza Genel Kurulu’nda değerlendirilmesi gerekirdi. 
Tutuklulukta öngörülen süre en son süre olup, kesinleşmiş bir hükmün infazı 
şeklinde uygulanamaz. Hatta bu sürenin özgürlüklerin sınırlanmasında orantılılık 
ve ölçülülük ilkesi (Anayasa, m.13) dikkate alınarak tamamının tutuklulukta 
da geçirilmemesi gerekir. Çünkü tutuklama bir tedbir olduğundan, şüphelinin/
sanığın tedbirin amacı ile sınırlı bir süre tutuklu olabilmesi gerekir.

Bir an için CMUK’un 322/4 (5271, m. 308). Maddesindeki düzenlemenin 
tereddütlü ve yoruma elverişli olduğunu kabul etsek bile, anayasal hakların 
tümünü etkileyen kişi özgürlük ve güvenliğinin korunmasının sağlanması 
amacıyla, konunun incelenmesi gerekirdi. Burada özgürlüğü öne çıkaran bir 
yorum yönteminden hareket edilmesi daha yerinde olurdu.

Özel dairece esasla birlikte verilen karar üzerine, olağan itiraz yolunu istisna 
olarak kabul etmek gerekir. Çünkü yasada, ana kural yargıç kararına karşı 
ve yasada açık hüküm olmak kaydıyla (örneğin, 5271, m.231 gibi) mahkeme 
kararlarına karşı istisnaen olağan itirazda bulunulabilir. Mahkeme kararları 
bakımından istisna olan bir yasa yolunun öne çıkarılmaması gerekmektedir. 
Somut olayımızda, daire kararı bir mahkeme kararı ve işin esasıyla ilgili olup, 
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ara kararı da değildir. O nedenle yasada öngörülen tutukluluk süresinin tamamı 
sona ermiş olması karşısında, tutukluluğun devamı kararına karşı olağan 
itirazdan ziyade Olağanüstü İtirazda bulunması yerindedir. 

Diğer yandan, yasa koyucunun tutuklulukla ilgili olarak kesin emir biçiminde 
bir yıl altı ayla sınırladığı tutukluluk süresinin yasada öngörülen süreyi aşmış 
olması karşısında, aynı zamanda özgürlük için daha güvenceli olan Olağanüstü 
İtirazın kabul edilmesi yararlı olurdu. Yasada öngörülen süre dolduktan sonra 
sanığın derhal salıverilmesi yasa koyucunun iradesidir.

Özel Daire tarafından verilen bir kararda yasaya/hukuka aykırılık varsa, 
zorunluluk bulunması ve yasaya açıkçı aykırı olmamak kaydıyla, Başsavcılığın 
buna karşı kamu adına itirazda bulunma yetki ve görevi vardır. Burada olağan 
itiraz yoluna başvurulabileceğini kabul etsek bile, Özel Dairece yasa yolunun 
açıklanmaması karşısında, sanığın yasa yolunda uzama olacağından, Yüksek 
Ceza Genel Kurulu’nun bu konuyu esasa  girip değerlendirmesinde yarar 
olacaktı. Çünkü bireylere yasama organı tarafından tanınmış hakkın etkin 
kullanımı yolunun açılması insan haklarının korunması bakımından gereklidir.

5271 sayılı CMK’nin 102/1. maddesindeki düzenlemeye göre, ‘Ağır ceza 
mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak 
bu süre, zorunlu hallerde gerçekleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir’.

AİHM’nin ülkemizle ilgili olarak verdiği ihlal kararları dikkate alındığında, 
tutukluluk için getirilen bu düzenlemeyle kişi özgürlük ve güvenliğinin daha iyi 
korunacağı hedeflenmiştir.

Ancak yukarıda  açıkladığım  nedenlerle,  işin  esasına  gidilemediğinden  
yasadaki bu düzenleme gereğince sanığın salıverilmesi konusu 
tartışılamamıştır.

2- ÖZGÜRLÜK HAKKI YÖNÜNDEN:
A - Kavram:
Kişi özgürlük ve güvenliği bireyin en temel haklarından biridir. Bu özgürlüğün 

yasal koşullar çevresinde sınırlanması gerekir. Tereddütlü durumlarda yasa 
metinlerinin özgürlük lehine yorumlanması gerekir. İşlendiği iddia olunan suçla 
ilgili olarak özgürlükten yoksun bırakma önlemine, yasada belirtildiği kadar 
başvurulmalıdır. Yargılamanın uzun sürmesi, özgürlükten yoksun kılmanın 
uzun sürmesine olur vermemelidir. Ayrıca, tutuklama önleminin yasada 
öngörülen süreyi geçmemesi gerektiği gibi, önlem kararının amacına ulaşıldığı 
an sonlandırılması; infazı sağlamayı amaçlayacak biçimde tutuklama kararı 
verilmemesi gerekir. Yani tutuklama önlemine sadece yargılamanın selameti için 
başvurulmalı ve infazı güvenceye alma amacı olmamalıdır. Konuya bu şekilde 
yaklaşıldığında, yargılamanın kısa sürede tamamlanması için gerekli önlemlerin 
alınmaması şüpheli veya sanığın özgürlüğünün uzun süre kısıtlanmasını 
gerektirmemelidir.

B – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları:
AİHM örnekleyeceğim üç kararında (Wemhoff/Almanya, 27.06.1968; 

Engin/Türkiye, 13.10.2009 ve  Cahit Solmaz/Türkiye, 14.06.2007) hüküm 
kurulmasından sonraki aşamanın tutuklulukta geçen süre olarak kabul 
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edilemeyeceğine işaret etmektedir.

Ancak  AİHM,  bu  kararlarının  birinde  (Engin/Türkiye,  İkinci  Daire, 
13.10.2009), “Bu koşullar altında AİHM, tespit ettiği ihale son verilmesi 
için uygun yolun, adaletin düzgün işletilmesinin gerekleri dikkate alınarak 
başvuran hakkında devam eden yargılamanın mümkün olan en ivedi şekilde 
sonuçlandırılması ve/veya başvuranın söz konusu yargılamada karar verilene 
kadar tahliye edilmesi olacağı kanaatindedir” (Yakışan/Türkiye, no:11339/03; 
Batmaz/Türkiye, no 34497/06) demiştir.

AİHM bu kararında, ilk derece mahkemesince karara bağlanan dava 
dosyasının temyiz üzerine bozulmasını dikkate aldıktan sonra, tutukluluktan 
geçen süreyi gözeterek, en uygun yolun sanığın ‘yargılamada karar verilene 
kadar tahliye edilmesi olacağı kanaatindedir’ diyerek, uzun süren tutukluluğun 
sonlandırılmasına işaret etmiştir. Yani AİHM burada, temyizde geçirilen süreyi 
tutukluluk olarak kabul etmemekle beraber, yine de sözleşmeye taraf ülke yetkili 
organlarına, bir adım daha ileri giderek, bu karardan sonra salıverme kararı 
verilmesi gerektiğine işaret ederek yol göstermiştir. Diğer yandan AİHS, taraf 
ülkelere özgürlükler bakımından minimum standartları göstermektedir. Üye 
ülkeler iç hukuklarında özgürlükler lehine düzenleme getirmişse, bu durumda 
sözleşme ve sözleşme organı olan AİHM kararının değil, iç hukuktaki lehe 
düzenlemenin uygulanması gerekir. Anayasamızın 90/son maddesinde yer alan 
“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır” 
şeklindeki düzenlemeyi, sözleşmenin daha lehe düzenlemeye sahip olması hali 
için kabul etmek gerekir. Eğer iç hukukta hak ve özgürlükle ilgili olarak hakkın 
yararlanıcısı için sözleşmeye oranla daha lehe düzenleme varsa, iç hukukun 
öne çıkarılması gerekir. Zira insan hakları koridorunun geniş tutulması Avrupa 
Konseyi ve Avrupa Birliği hukukunun hedefleri arasındadır.

C – İç Hukukumuzdaki Düzenlemeler:
a - Anayasa’daki Düzenleme: 
Anayasa’nın 19. maddesinde tutuklulukla ilgili olarak, “Suçluluğu hakkında 

kuvvetli belirti bulunan kişiler, ancak kaçmalarını, delillerin yok edilmesini veya 
değiştirilmesini önlemek maksadıyla veya bunlar gibi tutuklamayı zorunlu kılan 
ve kanunda gösterilen diğer hallerde hakim kararıyla tutuklanabilir. Hakim kararı 
olmadan yakalama, ancak suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hallerde yapılabilir; bunun şartlarını kanunun gösterir” ve “Tutuklanan kişilerin, 
makul süre içinde yargılanmayı ve soruşturma veya kovuşturma sırasında 
serbest bırakılmayı isteme hakları vardır. Serbest bırakılma, ilgilinin yargılama 
süresince duruşmada hazır bulunmasını veya hükmün yerine getirilmesini 
sağlamak için bir güvenceye bağlanabilir” düzenlemeleri yer almaktadır.

Bu düzenleme; kuşkusuz suç işleyenlerin cezasız kalmaları sonucunu 
doğurabilecek biçimde salıverilmelerine olur vermektedir. Ancak bu düzenleme, 
yargılamanın uzun sürmesinin faturasının şüpheli veya sanığa yüklenmesine de 
izin vermemektedir.

465Yargıtay Kararları



Anayasa’daki bu düzenleme ile AİHM’in verdiği yargılama ve özgürlük 
kısıtlama süresinin uzun olduğuna ilişkin ihlal kararları dikkate alındığında, 
tutukluluk süresinin yasada öngörülen süreyi aşmaması gerektiği de ortaya 
çıkmaktadır.

b- Yasadaki Düzenlemeler:
Nitekim yasa koyucu, 5271 sayılı Ceza Yargılama Yasası’nın 102 ve 252. 

maddelerindeki düzenlemeleriyle tutukluluk süresine sınırlama getirmiştir. Bu 
düzenlemelerde, tutukluluk süresinin temyiz aşamasının kapsamadığı yönünde 
yoruma da elverişli değildir. Çünkü aynı Yasa’nın 2. maddesinde yer alan 
“Kovuşturma: İddianamenin kabulüne başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar 
geçen evreyi” ifade eder şeklindeki düzenleme karşısında, iç hukukumuzda 
sanık lehine düzenleme getirildiği ortadadır (m.2/1-f).

Yasa’daki bu düzenleme, temyiz aşamasını da içerecek biçimde, 
kovuşturmanın bitmediği ve dolayısıyla kovuşturmanın temyiz aşamasında da 
devam ettiği, dosyanın bozma üzerine ilk derece mahkemesine gönderilmesi 
halinde ise, yasadaki tutukluluk süresinin dolduğu eya dolmak üzere olduğu 
durumlarda kişi özgürlüğünün ön plana çıkarılarak salıverme kararı verilmesi 
gerektiği ortadadır.

5271 Sayılı CYY’nın 102/1. maddesindeki düzenlemeye göre, ‘ Ağır ceza 
mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak 
bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir.’

Yasamızdaki bir diğer düzeltmeye göre de, “Soruşturma ve kovuşturma 
evrelerinin her aşamasında şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir” (5271, 
m.104/1); “Şüpheli veya sanığın tutukluluk halinin devamına veya salıverilmesine 
hakim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir” (5271, m.104/2) 
ve “Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay’a geldiğinde salıverilme istemi 
hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra verilir; bu 
karar re’sen de verilebilir” (5271, m.104/3); tutuklama ve tutukluluğun devamına 
ilişkin karara karşı itiraz hakkı vardır (5271, m.101/5).

Yukarıdaki düzenlemeler ve açıklamalar karşısında bir yıl altı aylık en son 
tutukluluk süresi dahi dolmuş olan sanığın hukuki durumunun, Olağanüstü 
itiraz yoluyla dava dosyası önüne gelmiş olan Yüksek Kurul’un işin esasına 
girerek tutukluluğun devam edip etmemesi gerektiği konusunda değerlendirme 
yapması gerekirdi.

3 – SONUÇ
İşlediği suç nedeniyle 01.01.2009 tarihinde tutuklanan sanık;  yasadaki bir 

yıl altı aylık en son sürenin dolmasına karşın, iki yıl iki ay yirmisekiz gündür 
tutukludur. Yukarıda yasa maddelerine dayanarak yaptığım açıklamalar 
karşısında; iç hukukumuzda kovuşturma henüz bitmediğinden, yasadaki 
tutukluluk süresinin dikkate alınması gerekirdi.

Tüm bu nedenlerle, temyiz üzerine bozma ile birlikte tutukluluğun devamına 
karar veren Özel Daire kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 
Olağanüstü İtiraz başvurusunun esastan incelenmesi gerektiğinden yüce heyetin 
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çoğunluk görüşüne katılmıyorum” şeklindeki görüşüyle karşıoy kullanmıştır.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle; 

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının REDDİNE,

2- Dosyanın, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 18.01.20011 gün ve 14175-20 
sayılı bozma ilamı doğrultusunda işlem yapılmaz üzere Bakırköy 7. Asliye 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmek üzere, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
TEVDİİNE, 29.03.2011 günü yapılan müzakerede oyçokluğuyla karar verildi.

15 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUK • CİNSEL İSTİSMAR
•

PSİKİYATRİSTİN BULUNDURULMASI

ÖZET: Çocuk psikiyatristi olmadan düzenlenen beden ve ruh 
sağlığı raporu hükme esas alınamaz.
YCGK E: 2011/5-23 K: 2011/23 T: 29.03.2011

İçtihat Metni
15 yaşından küçük çocuğa karşı cinsel istismar suçundan sanık A…..K….’ın 

5237 sayılı TCY’nın 103/1-6, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 12 yıl 6 ay hapis 
cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 
24.04.2007 gün ve 188-82 sayılı hükmün, sanık müdafii tarafından temyiz 
edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nce 23.01.2008 gün 
ve 11584-280 sayı ile:

“5237 sayılı TCK’nun 103/1. maddesiyle temel ceza belirlendikten sonra 
103/6. maddesi ile hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde uygulama 
yapılması sonuç cezaya müessir bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır” 
eleştirisiyle onanmasına karar verilmiştir.

Yargıtay C. Başsavcılığı ise 24.01.2011 gün ve 304157 sayı ile; 

“Cinsel istismar suçundan sanık hakkındaki ilk derece mahkemesince, Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığı &. İhtisas Kurulu’nun 12 Ocak 2007 gün ve 77 sayılı 
kararına dayanılarak, TCK.nun 103/6. maddesi düzenlemesi de uygulanmak 
suretiyle verilen hüküm; aşağıda izah olunacağı üzere 4810 Sayılı Kanun ile 
değişik 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun ilgili hükümlerine uygun 
şekilde verilmiş adli tıp mütalaasına dayanmaması nedeniyle hukuka uygun 
bulunmadığından bozulması gerekmekte iken, Yüksek Dairece onanmıştır.

2659 sayılı Adli Top Kurumu Kanunu’nun 19.02.2003 tarih ve 4810 
Sayılı Kanun’la değişik 16, 7/f ve 23/B maddelerine göre; 5237 sayılı TCK’nın 
103/6. maddesi kapsamında mağdurda ruh sağlığında bozulma olup olmadığı 
yönünden değerlendirme yapmakla görevli Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 6. İhtisas 
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Kurulu’nun, bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile birlikte, incelenecek konunun 
uzmanı çocuk psikiyatristi bir üye olmak üzere en az dört üyenin katılımıyla 
karar vermesi gerektiği halde, Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 23. maddesinin 
B bendinin 2. fıkrasının son cümlesindeki ‘Şu kadar ki tetkik edilecek konu, 
ilgili uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez’ düzenlemesine aykırı 
olarak çocuk psikiyatristi bir üye heyete dahil edilmeksizin veya 2659 sayılı Adli 
Tıp Kurumu Kanununun 4810  sayılı Kanunla değişik 24/1. maddesi gereğince 
çocuk psikiyatristi bir uzman bilirkişi görevlendirilip olay nedeniyle mağdurun 
ruh sağlığında bir bozulma olup olmadığı konusunda rapor alınmadan ya da 
çocuk psikiyatrisi uzmanının da olduğu bir rapor dayanılmadan başkan ile iki 
adli tıp uzmanı ile birlikte kadın hastalıkları doğum uzmanı, radyoloji uzmanı, 
üroloji uzmanı, ruh sağlığı hastalıkları uzmanı ve çocuk cerrahisi uzmanının 
katılımıyla 12 Ocak 2007 tarih ve 77 sayılı ‘olay nedeniyle ruh sağlığının 
bozulduğu, hakkında TCK’nun 103/6. maddesine mümas olduğu’ mütalaasına 
dayanılarak mahkemece, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı 
olup, mahkeme hükmünün bozulması, bu sebeple de yapılan itirazın kabulü 
ile Yüksek Dairenin onama kararının kaldırılması gerekmektedir” görüşüyle 
Özel Daire onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün 
bozulmasına karar verilmesi isteminde bulunmuştur.

Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulu’nca 
değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

CEZA GENEL KURULU KARARI
Sanığın 15 yaşından küçük mağdura censel istismarda bulunarak, ruh 

ve beden sağlığının bozulmasına neden olduğu kabul edilen olayda, Yargıtay 
C.Başsavcılığı ile Özel Daire arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulu’nca 
çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; mağdur hakkında 12.01.2007 tarihli raporu 
düzenleyen Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nun 2659  sayılı Yasanın 7/f, 23/B 
ve 24/1. maddeleri uyarınca usulüne uygun olarak teşekkül edip etmediğinin 
belirlenmesine ilişkindir. Uyuşmazlığın çözümünde sağlıklı bir hukuki sonuca 
varılabilmesi için, 25.02.2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, yayımından 
üç ay sonra yürürlüğe giren 4810 sıyılı Yasa ile köklü değişikliklere uğramış 
bulunan 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Yasası’nın, İhtisas Kurullarının kuruluş 
şekli ve çalışma düzeni hakkındaki düzenlemelerinin incelenmesinde yarar 
bulunmaktadır.

Anılan Yasanın, “Adli Tıp İhtisas Kurulları” balıklı 7. maddesi;

“Adli Tıp Kurumu’nda altı ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları, 
bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile; 

…f) Altınca Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

- Kadın Hastalıkları ve Doğum

- Radyoloji,

- Üroloji,

- Ruh sağlığı ve Hastalıkları,

- Çocuk Psikiyatrisi,
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- Adli Antropoloji,

- Çocuk Cerrahisi,

Uzmanlarından oluşur.

İhtisas Kurullarında yeteri kadar raportör bulundurulur”,

“Adli Tıp Genel Kurulu’nun ve İhtisas Kurullarının Çalışması” başlıklı 23. 
maddesi;

“….B) Adli Tıp İhtisas Kurullarının Çalışması:

Adli Tıp İhtisas Kurulları Başkanının başkanlığında işin niteliğine göre en 
az dört üye ile toplanır ve oyçokluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği halinde 
Başkanın bulunduğu taraf oy çokluğunu sağlamış sayılır.

Üyelerden birinin özürlü olması veya yokluğu halinde eksiklik diğer 
kurullardan alınacak üye ile tamamlanır. Şu kadar ki tetkik edilecek konu, ilgili 
uzman üye hazır bulunmadıkça müzakere edilemez.

C) Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları lüzum görüldüğü 
hallerde kararını vermeden önce incelediği konu ile ilgili bulunan evrakın 
onanmış örneklerini mahallinden isteyebileceği gibi aslı üzerinde de inceleme 
yapması zorunlu olduğunda bunları da isteyebilir.

Adli Tıp Kurumu Genel Kurulu ve İhtisas Kurulları ilgili kişileri gerektiğinde 
muayene ve bunları usulüne göre dinleyebilir. Her türlü tetkikatı yapar ve 
yaptırabilir.

Adli Tıp Genel Kurulu kararları nihai olmakla beraber mahkemelerin delilleri 
serbestçe takdir hususundaki yetkilerini kısıtlamaz.

Umumi Hıfzısıha Kanununun 10. maddesinin hükümleri saklıdır.
Adli Tıp Genel Kurulu ve adli tıp ihtisas kurullarının çalışma esas ve usulleri 

yönetmelikte gösterilir”.
“Adli Tıp Kurumunda bilirkişi dinlemesi ve toplantılara katılma” başlıklı 24. 

maddesi ise;
“I- Adli Tıp Genel Kurulu ve adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas 

daireleri, incelendikleri konularla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu’nda bulunmayan 
tıp ve diğer uzmanlık dallarında Adli Tıp Kurumu dışında uzmanların bilirkişi 
olarak davet edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler oy hakları olmamakla 
beraber görüşlerini bir raporla Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp ihtisas kurulu 
veya adli tıp ihtisas dairesi başkanlığına bildirirler.

Bilirkişilere yönetmelikteki esaslara göre Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp 
ihtisas kurulu ve adli tıp ihtisas dairesi başkanlığınca yaptıkları çalışmaya 
uygun ücret takdir olunur.

II- a) Adli Tıp Genel Kurulu, adli tıp ihtisas kurulları ile adli tıp ihtisas daireleri, 
incelendikleri konularla ilgili olarak kendi kurul veya dairelerinde bulunmayan, 
Adli Tıp Kurumundaki diğer kurul veya dairelerde bulunan uzmanların davet 
edilmesine karar verebilirler. Uzman kişiler, o olayla ilgili toplantıya katılır ve oy 
kullanırlar…” şeklinde düzenlemeler içermektedir.

Bu düzenlemelere göre, anılan Yasa’nın 7. maddesinin (f) bendi uyarınca 
Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulunun, bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile 

469Yargıtay Kararları



birer kadın hastalıkları ve doğum, radyoloji, üroloji, ruh sağlığı ve hastalıkları, 
çocuk psikiyatrisi, adli antropoloji ve çocuk cerrahisi uzmanından oluşacağı, 
aynı Yasa’nın 23. maddesinin (B) bendi uyarınca da ihtisas kurulunun başkan 
ve işin niteliğine göre, bu uzmanlardan en az dört üyenin katılımıyla toplanacağı, 
ancak incelenecek konunun, ilgili uzman üyenin hazır bulunmaması halinde 
görüşülemeyeceği açıktır. Kaldı ki, incelenecek konuda ihtisas kurulunda konuyla 
ilgili bir uzman bulunmaması, buna karşın diğer ihtisas kurallarında bulunması 
halinde buradan gelecek uzmanın katılımıyla görüşme yapılabileceği gibi, 24. 
madde uyarınca dışarıdan ilgili uzman kişinin bilirkişi olarak getirilip görüşüne 
başvurulması da olanaklıdır. Bu hükümler ile amaçlanan, ceza yargılaması 
bakımından, somut gerçeğin saptanmasında, hükme esas alınmaya en uygun 
ve bilimsel görüşün, bilirkişi raporu olarak ceza mahkemelerine sunulmasıdır.

Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde;
Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nca, ruh sağlığı hastalıkları uzmanı 

başkanlığında, ikisi adli tıp, kadın hastalıkları ve doğum, üroloji, ruh sağlığı 
ve çocuk cerrahi uzmanlarından oluşan sekiz kişilik kurul tarafından 
düzenlenen12.01.2007 gün ve 77 sayılı raporda, sonuç olarak mağdurun ruh 
sağlığının bozulduğu belirtilmektedir.

Yerel mahkemece, Adli Tıp Kurumu 6. İhtisas Kurulu’nun bu raporu 
hükme esas alınmış olup, belirtilen raporun ruh sağlığı hastalıkları uzmanı 
başkanlığında, ikisi adli tıp, kadın hastalıkları doğum, üroloji, radyoloji, ruh 
sağlığı ve çocuk cerrahi uzmanlarından oluşan sekiz kişilik bir kurul tarafından 
düzenlendiği anlaşılmaktadır. Ancak, mağdure 20.07.1996 doğumlu ve suç tarihi 
itibariyle 15 yaşından küçük olup, 6. İhtisas Kurulu’nda muayenesi ve hakkındaki 
raporun düzenlenmesi sırasında, inceleme konusunun uzmanı olan çocuk 
psikiyatrisi uzmanının görüşmelere katılmadığı görülmektedir. Bu nedenle Adli 
Tıp kurumu Yasası’nın 7/f ve 23/B maddelerine aykırı olarak, konunun uzmanı 
olan çocuk psikiyatrisi uzmanı bulunmadan düzenlenen raporun, hükme esas 
alınamayacağında kuşku yoktur. O halde, mağdure hakkında yeniden ve yasaya 
uygun bir şekilde oluşturulmuş bir kuruldan rapor alınarak, sanığın hukuki 
durumunun buna göre belirlenmesi gerekmektedir.

Bu itibarla yerel mahkemece, yasaya aykırı olarak düzenlenmiş bir raporun 
hükme esas alınması suretiyle sanık hakkında suç nitelemesi yapılarak 
mahkumiyetine karar verilmesi ve bu hükmün Özel Dairece eleştirilmek 
suretiyle onanması isabetsiz olup Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının kabulüne 
karar verilmelidir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;
1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,
2- Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 23.01.2008 gün ve 11584-280 sayılı kararının 

KALDIRILMASINA,
3- Erzincan ağır Ceza Mahkemesinin 24.04.2007 gün ve 188-82 sayılı 

hükmünün BOZULMASINA,
4- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına 

TEVDİİNE, 29.03.2011 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.
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MÜTESELSİL(ZİNCİRLEME) SUÇ

ÖZET: Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi için, 
suçların mutlaka değişik zamanlarda işlenmesi gereklidir 
ki,bunun sonucu olarak, aynı mağdura, aynı zamada, aynı 
suçun birden fazla işlenmesi durumunda tek suçun oluşacağı 
kabul edilmiştir.
YCGK E: 2010/11-249 K: 2011/24 T: 29.03.2011

İçtihat Metni
Dolandırıcılık suçundan sanık H…..G….’ın 765 sayılı TCY 504/7, 80, 522, 

59 ve 31. maddeleri uyarınca 3 yıl 10 ay 20 gün ağır hapis ve 35.700.000.000 TL 
ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 
verilen hüküm, sanık müdafii tarafından temyiz edilmiş ise de yürürlüğe giren 
yeni yasaların değerlendirilmesi amacıyla dosya Yargıtay C. Başsavcılığı’nca iade 
edilmiştir.

Lehe yasa değerlendirmesi yapan yerel mahkemece 20.09.2006 gün ve 6-133 
sayı ile, sanığın 5237 sayılı TCY’nın 158/1-e, 43/1, 168/2, 62 ve 53. maddeleri 
uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 25.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilmiştir.

Sanık müdafiinin temyizi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Ceza 
Dairesi’nce 03.05.2010 gün ve 6138-5612 sayı ile;

“…Sanığın DGD’den faydalandığı ve başkaca arazi bildirmek suretiyle 
yararlanma imkanı olmaması nedeniyle, arazilerini diğer sanıklara satmış 
gibi gösterip DGD başvurusu yaptırarak hesaplarına yatırılan parayı da aldığı 
vekaletnamelerle çekmekten ibaret eylemleri ile ilgili olarak toplanan delilleri 
CMK’nın 217. maddesine uygun olarak duruşmada edindiği kanaate göre, 
değerlendirilen ve dolandırıcılık suçunun yasal unsurları itibariyle oluştuğunu 
kabul eden mahkemenin takdirinde bir isabetsizlik bulunmadığından; 
tebliğnamedeki bozma isteyen düşüncelere iştirak edilmemiştir.

Hükmolunan hapis cezasının süresi itibariyle sanık H…..G….. hakkında 
5728 sayılı Yasa ile değişik CMK’nın 231. maddesinin uygulanma olanağı 
bulunmadığından toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığa yüklenen 
suçun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin, 
cezası artırıcı ve azaltıcı sebepler takdir kılınmış savunması inandırıcı gerekçelerle 
reddedilmiş, 01.06.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun 7 ve 5349 sayılı Kanunla değişik 5252 sayılı Türk Ceza Kanununun 
Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 9. maddeleri uyarınca 
mahkemece 765 ve 5237 sayılı Yasa hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan 
sonuçların denetime imkan verecek şekilde gösterilip birbiriyle karşılaştırılması 
suretiyle lehe yasa belirlenerek sonucuna göre hüküm kurulmuş ve incelenen 
dosyaya göre verilen hüküm de bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan sanık 
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müdafiinin suçun sabit olmadığına ilişen ve yerinde görülmeyen sair temyiz 
itirazlarının reddine, ancak;

Sanık H……G….. hakkında uygulanan 5237 Sayılı Yasa’nın 53. maddesinin 
1. fıkrasının (c) bendinde yer alan kendi alt soyu üzerindeki hak yoksunluğunun 
koşullu salıverilmeye kadar uygulanabileceği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm 
kurulması,

Yasaya aykırı ise de, yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu 
hususun 5320 Sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 
sayılı CMUK’nın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, 
hüküm fıkrasında yer alan 5237 sayılı TCK’nın 53. maddesinin uygulanmasına 
ilişkin bölümün çıkartılarak yerine ‘TCK’nın 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 
1. fıkranın (c) bendinde yer alan kendi alt soyu üzerindeki haklardan koşullu 
salıverilme tarihine, birini fıkrada yazılı diğer haklardan cezanın infazı 
tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına’ denilmek suretiyle sair yönleri usul 
ve yasaya uygun bulunan hükmün düzeltilerek onanmasına” karar verilmiştir.

Yargıtay C.Başsavcılığı ise 30.11.2010 gün ve 219590 sayı ile;

“Yargıtay 11. Ceza Dairesi ile Cumhuriyet Başsavcılığımız arasında itiraza 
konu edilen uyuşmazlık: Sanık H…….G……..’a (sanığın lehine olması nedeniyle) 
5237 sayılı Yasanın 158/1-e maddesi gereğince dolandırıcılık suçundan verilen 
cezanın 5237 sayılı Yasanın 43. maddesi gereğince zincirleme suç hükümleri 
gereğince artırılıp arttırılamayacağına ilişkindir. 

Ceza huk ukunda yasadaki suç tanımına uygun olarak gerçekleşen her 
netice ilke olarak ayrı bir suç oluşturur ve fail kaç netice meydana getirmiş ise 
o kadar suç işlemiş sayılarak her birinden dolayı ayrı ve bağımsız cezalandırılır. 
Ancak bazı hallerde birden fazla netice meydana gelmiş olsa bile, faile meydana 
gelen netice kadar ceza verilemeyerek tek bir ceza verilmesi ile yetinilir. Birden 
fazla neticenin meydana gelmesine karşın faile tek ceza verilmesini gerektiren 
hallerden biri de zincirleme suçtur. Zincirleme suçta faile tek ceza verilirken, 
yasanın öngördüğü miktarda bir artırım da yapılması söz konusudur. 

Zincirleme suç, 5237 Sayılı Yasa’nın 43/1. maddesinin konumuza ilişkin ilk 
cümlesinde; ‘Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir 
kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilir’ 
biçiminde düzenlenmiştir.

5237 Sayılı Yasa’nın 43/1. maddesinde düzenlenen zincirleme suç 
hükümlerinin uygulanabilmesi için, 

a- Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi,

b- İşlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olması,

c- Bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmesi gerekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında somut  olayımıza  baktığımızda;  Sanık 
H…..G…..’ın 2002 yılına ait kamudan alabileceği doğrudan gelir desteğinin, 
sahibi olduğu sadece 500 dönüme kadar arsa miktarı ile sınırlı olması nedeniyle, 
daha fazla miktarda destekleme pirimi alabilmek için yanında çalışan diğer 
sanıklar ile bir araya gelerek düşünce ve eylem birliği içinde, sanık H…..G…
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..’ın sahibi ve zilyedi olduğu tapusuz arazileri, diğer sanıklara, 500 dönüm 
ve daha az miktarlarda el senedi ile satmış ve zilyetliğini devretmiş gibi adi 
senetler düzenledikleri, aynı zamanda sanık H……G…..’ın diğer sanıkların 
hesaplarına yatırılacak destekleme paralarını da hesaplarından çekebilecek 
şekilde Sanıklardan vekaletnameler aldığı, sanıklara farklı zamanlarda sözü 
edilen arazilere yönelik doğrudan gelir desteği başvurusu yaptırdığı ve diğer 
sanıkların hesaplarına yatırılan paraları da, aldığı vekaletnamelerle iki taksit 
halinde çektiği anlaşılmaktadır.

Sanık H……G……’ın suça konu eylemini, diğer sanıklarla düşünce ve 
eylem birliği içinde 2002 yılına ait kamudan alabileceği miktardan daha 
fazla miktarda destekleme pirimi alabilmek kastı ile gerçekleştirdiği, suçun 
tamamlanma tarihinin de suça konu tüm menfaatin elde edildiği tarih olduğu, 
sanık H……G……’ın amacına ulaşabilmek için diğer sanıklara farklı zamanlarda 
sözü edilen arazilere yönelik doğrudan gelir desteği başvurusu yaptırmasının, 
amaçladığı dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareketleri oluşturacağı 
bu nedenlerle de sanık H…….G……’ın da kamu kurumuna karşı işlenen tek 
dolandırıcılık suçundan cezalandırılması gerektiğini kabulü gerekmektedir” 
görüşüyle itiraz yasayoluna başvurarak, Özel Daire düzelterek onama kararının 
kaldırılmasına ve dosyanın Özel Daireye gönderilmesine karar verilmesi isteminde 
bulunulmuştur.

Dosya Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilmekle, Ceza Genel Kurulunca 
değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.

CEZA GENEL KURULU KARARI
Sanığın 5237 sayılı TCY’nın 158/1-e, 43/1, 168/2, 62 ve 53. maddeleri 

uyarınca 2 yıl 1 ay hapis ve 25.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmasına 
karar verilen somut olayda Yargıtay C.Başsavcılığı ile Özel Daire arasında 
oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanığa 
dolandırıcılık suçundan verilen cezanın zincirleme suç hükümleri uyarınca 
arttırılmasında isabet bulunup bulunmadığına ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğinden;

Sanığın Kangal İlçesinde kuyumculuk yaptığı, bu ilçeye bağlı Arpalı 
Köyünde geniş miktarda arazileri bulunduğu ve doğrudan gelir desteğinden 
(DGD) yararlandığı, kişi başına 500 dönümden fazla arazi için doğrudan gelir 
desteği verilmemesi nedeniyle  destek alamayacağı diğer arazilerin, itiraza konu 
edilmeyen diğer sanıklar A……K…….’a  16.03.2001, K……S…..’a 25.03.2001, İ……
D……’a  15.04.2001, S…….K……’na 06.05.2001 ve H…….D……’a ise 14.04.2002 
tarihinde satıldığına dair adi senetler düzenlendiği, arazilerin bulunduğu köyde 
oturmayan ve çiftçilik yapmadığı saptanan diğer sanıkların gerekli belgeleri 
tamamlayarak değişik tarihlerde doğrudan gelir desteği almak için Kangal 
İlçe Tarım Müdürlüğü’ne başvurdukları , kabul edilen başvuruları nedeniyle 
hesaplarına doğrudan gelir desteği kapsamında 2002 yılı Aralık ayı içinde toplam 
16.065.000.000 Liranın yatırıldığı, ancak paranın tamamının bu kişilerden daha 
önceden alınan ve Kangal Noterliğince düzenlenmiş vekaletnameler ile sanık 
H……G….. tarafından bankadan değişik tarihlerde çekildiği anlaşılmaktadır.
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Sanığın eylemini bu şekilde gerçekleştirdiği konusunda yerel mahkeme, Özel 
Daire ve Yargıtay C. Başsavcılığı arasında bir uyuşmazlık bulunmamakta, bu 
kabul dosya içeriğine de uygun düşmektedir.

5237 sayılı TCY’na hakim olan ilke gerçek içtima olduğundan, bunun 
sonucu olarak, “kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa o kadar ceza” söz 
konusu olacaktır. Nitekim bu husus Adalet Komisyonu raporunda da; “ Ceza 
hukukunun temel kurallarından birisi, “kaç fiil varsa o kadar suç, kaç suç varsa 
o kadar ceza vardır’ şeklinde ifade edilmektedir.

Bunun istisnaları, suçların içtimai bölümünde belirlenmiştir. Bu istisnalar 
dışında, işlenen her bir suçla ilgili olarak ayrı ayrı cezaya hükmedilecektir. 
Böylece verilen her bir ceza, bağımsızlığını koruyacaktır” şeklinde ifade edilmiştir. 
Bu kuralın istisnalarına ise, 5237 sayılı TCY’nin “suçların içtimaı” bölümünde, 
42 (bileşik suç), 43 (zincirleme suç) ve Ceza hukukunda yasadaki suç tanımına 
uygun olarak gerçekleşen her metice ilke olarak ayrı bir suç oluşturur ve fail kaç 
netice meydana getirmiş ise o kadar suç işlemiş sayılarak her birinden dolayı 
ayrı ve bağımsız cezalandırılır. Ancak bazı hallerde birden fazla netice meydana 
getirmiş olsa bile, faile meydana gelen netice kadar ceza verilmeyerek tek bir ceza 
verilmesi ile yetinilir. Birden fazla neticenin meydana gelmesine karşın faile tek 
ceza verilmesini gerektiren hallerden biri de zincirleme suçtur. Zincirleme suçta 
faile tek ceza verilirken, yasanın öngördüğü miktarda bir artırım da yapılması 
söz konusudur. 

Zincirleme suç, 765 sayılı Yasanın 80. maddesinde; “Bir suç işlemek kararının 
icrası cümlesinden olarak kanunun aynı hükmünün birkaç defa ihlal edilmesi, 
muhtelif zamanlarda vaki olsa bile bir suç sayılır” şeklinde düzenlenmişken, 5237 
sayılı TCY’nın 43/1. maddesinde; “Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, 
değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda, 
bir cezaya hükmedilir. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkra 
hükmü uygulanır” biçiminde düzenlenmiştir.

5237 sayılı Yasanın 43/1. maddesinde düzenlenen zincirleme suç 
hükümlerinin uygulanabilmesi için;

a- Aynı suçun değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi,
b- İşlenen suçların mağdurlarının aynı kişi olması,
c- Bu suçların aynı suç işleme kararı altında işlenmnesi gerekmektedir.
765 sayılı TCY’de yer alan “muhtelif zamanlarda vaki olsa bile” ifadesi 

karşısında, aynı suç işleme kararı altında birden fazla suçun aynı zamanda 
işlenmesi durumunda diğer koşulların da varlığı halinde zincirleme suç 
hükümlerinin uygulanabilmesi olanaklıdır. Nitekim 765 sayılı TCY’nın 
yürürlüğü zamanında bu husus yargısal kararlarla kabul edilmiş ve uygulama 
bu doğrultuda yerleşmiştir.

5237 sayılı TCY’nin 43/1. maddesinde bulunan, “değişik zamanlarda” 
ifadesinin açıklığı karşısında öğretide de, zincirleme suç hükümlerinin 
uygulanabilmesi için suçların farlı zamanlarda işlenmesi gerektiği konusunda 
görüş birliği bulunmaktadır. Zincirleme suç hükümlerinin uygulanabilmesi 
için, suçların mutlaka değişik zamanlarda işlenmesi gereklidir ki, bunun 
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sonucu olarak, aynı mağdura, aynı zamanda, aynı suçun birden fazla işlenmesi 
durumunda tek suçun oluşacağı kabul edilmiştir. Bu halde zincirleme suç 
hükümleri uygulanarak artırım yapılamayacak, ancak bu husus TCY’nın 61. 
maddesi uyarınca temel cezanın belirlenmesinde göz önüne alınabilecektir.

Burada “aynı zaman” ve “değişik zaman” kavramları üzerinde de durulmalıdır. 
Yasada bu konuda bir açıklık bulunmadığından ve önceden kesin saptamaların 
yapılması da olanaklı olmadığından, bu husus her somut olayın özelliği göz 
önüne alınarak değerlendirilmeli ve eylemlerin “değişik zamanlarda” işlenip 
işlenmediği belirlenmelidir.

Bu açıklamalar ışığında tüm dosya içeriği birlikte değerlendirildiğinde;

Sivas İli Kangal İlçesinde kuyumculuk yapan, bu ilçeye bağlı Arpalı Köyünde 
geniş miktarda arazileri bulunan ve belirli bir miktardaki arazisi için doğrudan 
gelir desteğinden (DGD) yararlanan sanığın, destek alamayacağı arazilerini, o 
köyde oturmayan ve çiftçilik yapmadıkları saptanan diğer sanıklara adi senetler 
düzenlemek suretiyle satmış gibi gösterdiği, gerekli belgelerin tamamlanarak 
doğrudan gelir desteği almak için Kangal İlçe Tarım Müdürlüğü’ne değişik 
tarihlerde yapılan başvuru üzerine, banka hesaplarına doğrudan gelir desteği 
kapsamında 2002 yılı Aralık ayı içinde toplam 16.065.000.000 Liranın yatırıldığı 
ve bankaya yatırılan paranın tamamının bu kişilerden daha önceden alınan 
vekaletnameler ile sanık tarafından değişik zamanlarda çekildiği konularında 
anlaşmazlık bulunmayan olayda; dolandırıcılık suçlarının, aynı suç işleme kararı 
altında, aynı mağdura karşı ve değişik zamanlarda ilenmiş olması karşısında 
sanık hakkında 5237 sayılı TCY’nın 43/1. maddesinin uygulanmasında bir 
isabetsizlik bulunmamaktadır.

Bu itibarla, Yargıtay C.Başsavcılığının haklı nedene dayanmayan itirazının 
reddine karar verilmelidir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;

1- Yargıtay C.Başsavcılığı itirazının REDDİNE,

2- Dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına 
TEVDİİNE, 29.03.2011 günü yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇU • BOZMA KARARI
•

BEDEN VE RUH SAĞLIĞI

ÖZET: Bozmaya uymakla yerel mahkemenin bozma kararında 
gösterilen esaslara göre işlem yapma ödevi vardır.
YCGK E: 2011/5-20 K: 2011/59 T: 19.04.2011
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İçtihat Metni
Cinsel istismar suçundan sanık T…..F…..P….’ın katılanlardan E….P…..’a 

yönelik eylemi nedeniyle TCY’nın 103/1-3. madde ve fıkraları uyarınca 6 yıl 
hapis, katılan SE…P….’a yönelik eylemi nedeniyle de TCY’nın 103/1-3-4-6 ve 
43. maddeleri uyarınca 28 yıl 1 ay 16 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına 
ilişkin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen 19.03.2009 gün ve 42-83 
sayılı kısmen re’sen temyize tabi olan hükmün, sanık müdafii ile katılanlar 
vekilleri tarafından da temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 5. Ceza 
Dairesince 29.12.2009 gün ve 11956-15084 sayı ile;

“5237 sayılı TCK.nun 103/6. maddesinde öngörülen cezanın miktarı da 
gözetilerek, suçun sonucunda mağdurelerin beden ve ruh sağlığında bozulma 
meydana gelip gelmediğinin Adli Tıp Kurumu ilgili İhtisas Kurulundan görüş 
alınarak saptanması gerekirken, K…..Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalından 
alınan 31.07.2008 ve 29.12.2008 günlü raporlar ile yetinilerek yazılı şekillerde 
hükümler kurulması,

Kabule göre de; 5237 sayılı TCK’nın 103/6. maddeleri uyarınca tayin edilen 
18 yıl hapis cezasının 43. madde uyarınca 103/1, 103/3, 103/4. maddelerin 
uygulanmasıyla belirlenen ceza miktarı olan 13 yıl 6 ayın 3/4’ ü oranında artırımı 
sırasında ayların yıllara tahvili sonucu 27 yıl 13 ay 15 gün yerine 28 yıl 1 ay 15 
gün hapis olarak fazla cezaya hükmolunması,

5237 sayılı TCK.nun 53/1-c maddesinde yer alan velayet hakkını kötüye 
kullanmak suretiyle yaşı küçük kızlarına karşı cinsel istismar suçlarını işlediğinin 
anlaşılmasına göre cezaların infazından sonra başlamak üzere aynı Yasanın 
53/5. maddesi uyarınca hükmolunan cezanın yarısından bir katına kadar bu 
hak ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına karar verilmesi gerektiğinin 
nazara alınmaması” isabetsizliklerinden bozulmasına karar verilmiştir.

Yerel mahkeme ise 16.03.2010 gün ve 52-60 sayı ile;

“Adli Tıp Kurumu’nun randevu günlerini beklemenin adil yargılanma  
ilkesine aykırı olduğu, kaldı ki mahkememizce K…… Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dahili Bilimleri Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı’ndan alınan ve Yargıtay 
bozma ilamında belirtilen her iki bilirkişi raporunun da mahkememize yeterli ve 
teknik bilgiyi verir nitelikte bulunduğu, bu durum karşısında yasa gereği resmi 
bilirkişi sayılan Yükseköğretim Kurumu’nun bir uzmanlık kurulunu yetersiz 
görerek mutlaka Adli Tıp İlgili ihtisas kurulundan rapor alınmasını zorunlu 
kılan Yargıtay 5. Ceza Dairesinin bu yöndeki bozma ilamının usul ve yasaya 
uygun olmadığı” gerekçesiyle katılanların beden ve ruh sağlıklarının bozulması 
yönünden Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas dairesinden görüş alınmasına ilişkin 
bozma nedenine direnmiş, diğer bozma nedenlerine ise uymak suretiyle hüküm 
kurmuştur.

Sanığın, katılan SE….P….’a yönelik eylemi nedeniyle re’sen temyize tabi 
olan hükmün sanık, sanık düdafii, Cumhuriyet savcısı ile katılanlar vekilleri t 
arafından da temyiz edilmesi üzerine Yargıtay C.Başsavcılığı’nın 01.04.2011 gün 
ve 271997 sayılı “bozma” istekli tebliğnamesi ile Yargıtay Birinci Başkanlığı’na 
gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulu’nca değerlendirilmiş ve açıklanan 
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gerçeklerle karara bağlanmıştır.
CEZA GENEL KURULU KARARI

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; cinsel 
istismar suçu nedeniyle katılanların beden ve ruh sağlığında bozulma meydana 
gelip gelmediğinin belirlenmesi bakımından Adli Tıp Kurumu ilgili ihtisas 
kurulundan görüş alınması gerekip gerekmediğine ilişkin ise de; öncelikle 
bozmaya eylemli olarak uyan yerel mahkemenin sonradan bu kararından dönerek 
önceki hüküm gibi karar verilmesinin olanaklı olup olmadığının belirlenmesi 
gerekmektedir.

İncelenen dosyada;
Yerel mahkemece bozma kararından sonra yapılan yargılamada, 05.02.2010 

günlü duruşmaya hazırlık tutanağının 4 numaralı ara kararında, bozma 
kararının gereğini yerine getirmek üzere, “ATK (6) İhtisas Dairesi Başkanlığına 
faks çekilerek çocuk mağdureler E….P…. ve SE….P….’ın maruz kaldıkları iddia 
olunan cinsel istismar eylemleri nedeniyle, beden ve ruh sağlıklarının bozulup 
bozulmadıklarına ilişkin raporlar alınacağından, adı geçen mağdureler için 
ATK’dan muayene gününün istenmesine” şeklinde karar verildiği, ara karar 
gereği Adli Tıp Kurumu 6 İhtisas Kurulu Başkanlığına katılanların muayene 
gününün bildirilmesi için yazı yazıldığı, böylece Özel Daire kararına eylemli olarak 
uyulduğu, gelen cevabı yazıda muayene gününün 06.07.2011 olarak bildirildiği, 
16.03.2010 tarihli oturumda da bildirilen randevu gününün uzunluğunun makul 
sürede yargılanma hakkını ihlal edeceği gerekçesi ile ara karardan vazgeçilerek 
önceki gibi hüküm kurulduğu anlaşılmaktadır.

Ceza Genel Kurulu’nun 17.04.2007 gün ve 325-100 sayılı kararı ile yerleşik 
uygulamasına göre, uyma kararı, ara kararı niteliğinde olmayıp, davanın esasını 
çözümleyen kararlardandır. Bozmaya uymakla, yerel mahkemenin bozma 
karanında gösterilen esaslara göre işlem yapıp karar verme ödevi doğmaktadır. 
Sonradan bu kararın kısmından veya tamamından açıkça ya da zımmen geri 
dönülerek ilk hükmün aynen veya yeniden kurulması, uyma kararının hüküm 
ve sonuçlarını ortadan kaldırmaz.

Bu itibarla, Özel Daire bozma ilamına eylemli olarak uyduktan sonra 
dönülmez nitelikteki bu karardan dönerek ilk hükümdeki gibi karar veren yerel 
mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle;
1- Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 16.03.2010 gün ve 52-60 sayılı 

hükmünün BOZULMASINA, 
2- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet  

Başsavcılığı’na TEVDİİNE,  19.04.2011 günü yapılan müzakerede oybirliği ile 
karar verildi.
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HAKSIZ TAHRİK
•

UZUN SÜRELİ TUTUKLULUK

ÖZET: Haksiz tahrik, failin haksız bir fiilin yarattığı hiddet 
veya şiddetli eylemin etkisi altında hareket ederek bir suç 
işlemesini ifade eder ki, bu durumda fail suç işleme yönünde 
önceden bir karar vermeksizin, dışarıdan gelen etkinin ruhsal 
yapısında yarattığı karışıklığın sonucu olarak suç işlemeye 
yönelmektedir.[1]

YCGK E: 2011/1-51 K: 2011/42 T: 12.04.2011

Temyiz Eden: Re’sen ve katılan vekili
Kasten öldürme, bu suça azmettirme ve kasten öldürmeye yardım etme 

suçlarından sanıkların yapılan yargılamaları sonunda sanık D.K.’nın 5237 
sayılı ACY’nın 81,29, 62 ve 53. maddeleri uyarınca 15 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmasına, diğer sanıklar Faruk, Mustafa, Abdi, Bilal, Mustafa ve 
Süphi’nin ise beraatlerine ilişkin Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
16.11.2006 gün ve 89-549 sayılı, sanık Doğan’ a verilen ceza yönünden re’sen 
temyize tabi olan hüküm, sanık Doğan ve müdafii ile katılan vekili tarafından da 
temyiz edilmekle, dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesince 13.02.2009 gün 
ve 8066-577 sayı ile;

“….2-) Karar başlığında suç yerinin yazılmamış olması mahallinde giderilebilir 
eksiklik olarak görülmüş ve bozma nedeni yapılmamıştır.

3-) Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Doğan’ın kasten adam 
öldürmek ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarının sübutu kabul, oluşa ve 
soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçlarının niteliği tayin, takdire ilişen 
cezayı azaltıcı sebeplerin nitelikleri ve dereceleri takdir kılınmış, savunmaları 
inandırıcı gerçeklerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde 
eleştiri ve bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık 
müdafinin bir nedene dayanamayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının 
reddine,

Ancak;
A-) Sanıklar Süphi Selçuk, Abdi, Faruk, Mustafa, Bilal ve Mustafa’nın 

haklarında kurulan hükümlerde;
Oluşa ve dosya içeriğine göre; maktulün kız arkadaşı tanık Meral ile 

sanıklardan Bilal’in arkadaşı tanık Mürvet’in aynı gazinoda çalıştıkları, Mürüvet 
ile Meral’in arasında anlaşmazlık çıktığı, bu durumu Mürvet’in sanık Bilal’e 
anlattığı ve olaydan birkaç gün önce Meral’in işine son verildiği, Meral’in bu 
durumu maktule ilettiği, maktulün de sinirlenerek sanık Faruk’a telefon açıp, 

1 Gönderen: Av. Hulki ÖZEL, Mersin Barosu Başkanı
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‘gel gazinoya gideceğiz’ dediği, Faruk ve Mustafa’nın yanlarında sanık Doğan 
olduğu halde maktulle buluştukları, maktulün Süphi ve Bilal’e küfrettiği, sanık 
Doğan’ın yanlarında işçi olarak çalıştığı sanık Abdi’ye bu olayı ilettiği, bunun 
üzerine Bilal, Abdi ve Doğan’ın maktulün ve diğer sanıkların bulunduğu yere 
gelerek, maktulün hep beraber şehir merkezi dışındaki ıssız ormanlık bir yere 
götürdükleri, sanık Faruk’un soruşturma aşamasında verdiği 24.02.2005 
tarihli ifadesindeki anlatımları ile sanık Doğan’ın 25.092006 tarihli oturumda 
mahkemeye verdiği ve içeriğini kabul ettiği dilekçe içeriği arasındaki uyum, 
13.01.2005 tarihli otopsi raporunda maktulün cesedinin muhtelif yerlerinde 
çok sayıda darp ve cebir izleri bulunduğunun belirtilmesi, sanık Süphi ve Bilal 
ile maktul arasında kadın meselesinden dolayı husumet bulunması, sanık 
Doğan’ın Badi ve Bilal’in işçisi olduğu halde olay yerinde bulunan bu sanıkların 
sanık Doğan’a hiçbir şekilde engel olmadıkları dikkate alındığında, sanıkların en 
lehine kabul ve yorumla suça yardım eden sıfatıyla katıldıkları anlaşıldığı halde, 
sanıkların cezalandırılmaları yerine yazılı şekilde beraatlerine karar verilmesi,

B-) Sanık Doğan hakkında kasten adam öldürmek, tehdit ve 6136 sayılı 
kanuna muhalefet suçlarından kurulan hükümlerde;

a-) Olayın oluşuna ve dosya içeriğine, sanık Doğan’ın 25.09.2006 tarihindeki 
celsede mahkemeye verdiği dilekçenin içeriği ve mahkemedeki beyanı, sanık 
Faruk’un soruşturma aşamasında verdiği 24.02.2005 tarihli ifadesindeki 
anlatımlarına göre, olayda maktulün, sanığa yönelik herhangi bir haksız 
hareketi bulunmadığı halde,y tahrik hükümleri uygulanarak eksik ceza tayini” 
isabetsizliklerinden bozulmuştur.

Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi ise 22.03.2010 gün ve 185-135 sayı ile;

“…..Maktul Ayhan’ın, K…..Bar Gazinosunda çalışan Meral isimli bayanla 
dost hayatı yaşadığı, sanıklardan Bilal’in bayan arkadaşı olan Eda takma isimli 
Mürvet’in de aynı gazinoda çalıştığı ve Mürvet ile Meral arasındaki sürtüşme 
nedeniyle Süphi ve Bilal’in talebi üzerine gazino sahibi Veli tarafından Meral’in 
işine son verildiği, olay günü maktul Ayhan ile Mustafa ve Faruk’un Bitlis 
İlinden Mersin’e döndükleri ve hep birlikte maktulün Pozcu’daki evine gittikleri, 
burada Ayhan’ın dostu Meral’in telefon etmesi üzerine Mustafa ile Faruk’un, 
maktulü Meral’in oturduğu siteye götürüp bıraktıkları, Mustafa’nın araba 
ile dolaşmaya çaktığı, Faruk’un da Doğan’ın evine gittiği, Faruk ile Doğan’ın 
evde bulundukları sırada maktul Ayhan’ın, Faruk’u telefonla arayarak birlikte 
dostunun işten çıkarıldığı gazinoya gideceklerini söylediği, Ayhan’ın aynı şekilde 
Mustafa’yı da arayarak araba ile gelip kendisini almasını istediği ve Mustafa 
ile Ayhan’ın Birlikte araba ile Faruk’u almak üzere Doğan’ın ikamet ettiği yere 
gittikleri, maktul Ayhan’ın alkollü ve sinirli bir vaziyette Faruk’u uğurlayan 
Doğan ile konuştuğu ve dostunun işten çıkarılması nedeniyle gıyaplarında 
gazinocu, Bilal ve Suphi aleyhine küfürler ettiği, Ayhan, Faruk ve Mustafa’nın 
araba ile ayrılmasından sonra Doğan’ın kahvehaneye giderek orada bulunan 
Süphi’nin kardeşi Abdi ve Bilal ile görüşerek Ayhan’dan duyduklarını onlara 
anlattığı, Abdi’nin telefonla Ayhan’ı arayarak Süphi abisine neden küfür ettiğini 
sorduğu, Ayhan’ın küfür ettiğini kabul etmeyerek Doğan ile yüzleşmek istemesi 
üzerine göçmen kavşağında buluştukları, buluşma yerine Ayhan’ın arabası 
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ile Ayhan, Mustafa ve Faruk’un Abdi’nin arabası ile de Abdi, Bilal ve Doğan’ın 
geldikleri, burada Abdi ile Ayhan’ın kendi aralarında biraz konuştuktan sonra 
Ayhan’ın arabasına binerek dolaşmaya çıktıkları ve G……Restoranın yukarı 
kısmında durarak konuşmaya devam ettikleri, bu arada Ayhan’ın alkol almaya 
devam ettiği, Ayhan’a Mustafa’dan, Abdi’ye de Bilal’den telefon gelmesi üzerine 
bir arada bulunan Mustafa, Faruk, Bilal ve Doğan’ın da Ayhan ile Abdi’nin 
bulunduğu yere geldikleri, Mustafa’nın telefon görüşmesi nedeniyle arabayı park 
ettikleri yerde kaldığı, diğerlerinin Ayhan ve Abdi’nin bulunduğu tepelik kısma 
çıktıkları, Doğan’ı gören maktul Ayhan’ın sen benim arkadaşlarımla aramı mı 
açmak istiyorsun diyerek küfür ettiği, Doğan’ın da ben duyduğumu söylüyorum, 
yalan mı söylüyorum diyerek Ayhan’ın arkadaşlarına gıyaplarında küfür 
ettiğinde ısrar etmesi üzerine maktulün sanık Doğan’a küfür ederek tokat attığı, 
bunun üzerine maktul ile Doğan’ın boğuşmaya başladıkları, tarafları ayırmak 
isteyen Faruk’un da Doğan’ın kafa atması sonucu dudağından ve burnundan 
yaralandığı, boğuşma sırasında sanık Doğan’ın ruhsatsız silahını çekerek 35-
40 cm. mesafeden maktul Ayhan’ı alnından vurduğu, maktul Ayhan’ın sanık 
Doğan’ın ayaklarının yanında yere düştüğü, bu kez sanık Doğan’ın yerde yatan 
maktule yakın mesafeden bir el daha ateş ettiği, olaya müdahale etmek isteyen 
ve olaya yerinde bulunan diğer sanıklara elinde silah olduğu halde yürüyün, 
gidiyoruz dediği ve hep birlikte olay yerinden A.S.’nin arabası ile ayrıldıkları, 
mezarlık civarına geldiklerinde Abdi ve Mustafa’nın ayrılmalarına kimseye bir 
şey anlatmamaları koşulu ile izin verdiği ve Abdi’nin içinde bulundukları Abdi’ye 
ait araçla gitmesi üzerine taksici Şükrü’yü çağırdığı, sanık Şükrü geldiğinde olay 
yerinde cüzdanını düşündüğünü fark eden sanık Doğan’ın taksici Şükrü’den 
el feneri istediği, el fenerinin olmadığı öğrenmesi üzerine tek başına maktulü 
öldürdüğü yere gittiği ve döndüğünde cüzdanını bulunduğunu söylediği, taksici 
Şükrü’nün aracına Doğan, Faruk ve Bilal’in bindiği, Adana istikametine doğru 
gitmeye başladıkları, yolda iken sanık Doğan’ın tanık polis memuru Hulusi’yi cep 
telefonundan arayarak Ayhan’ı öldürdüğünü söylediği, Ceyhan İlçesi civarında 
iken sanık Bilal’in de kimseye bir şey anlatmaması koşulu ile ayrılmasına izin 
verdiği, Faruk’u bırakmadığı, Şanlıurfa İline geldiklerinde de Faruk’u serbest 
bıraktığı, Şükrü’nün de Doğan’ı Şanlıurfa’da bırakarak döndüğü, bilahare 
sanıklardan Mustafa’nın olayın ertesi günü jandarmaya giderek olayı anlattığı 
ve sanıkların yakalandığı, maktul Ayhan’ı öldürme eylemini sanık Doğan’ın 
maktulün kendisine küfür etmesi ve tokat atması sonucu hafif tahrik altında tek 
başına gerçekleştirdiği, olay yerinde bulunan Abdi, Bilal, Mustafa ve Faruk’un 
öldürme eyleminin icrasını kolaylaştıracak, teşvik edecek veyahut azmettirecek 
herhangi bir eylemlerinin bulunmadığı, sanıklardan Süphi, Mustafa, Hasan ve 
Şükrü’nün öldürme olayı sırasında olay yerinde bulunmadıkları gibi Süphi ve 
Mustafa’nın olay ile bağlantılarının bulunmadığı, Hasan’ın maktulün öldürüldüğü 
tarihten önce vefat etmiş olması nedeniyle olay yerinde bulunmasının imkansız 
olduğu, bu nedenle Süphi, Mustafa ve Hasan’ın sanık Doğan’ın gerçekleştirdiği 
öldürme fiilinin azmettiricisi, yardım ve teşvik edeni konumunda olmayacağı, her 
ne kadar sanık Doğan’ın sanık Mustafa’yı  ‘bu olaydan kimseye bahsetme yoksa 
seni öldürürüm’ diyerek silahla tehdit ettiğinden bahisle şartlı tehdit suçundan 
cezalandırılması talep edilmiş ise de sanık Doğan’ın aksi kanıtlanamayan ve 
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diğer sanıkların da teyit edici beyanlarına göre sanık doğan’ın sadece olaydan 
kimseye bahsetmemelerini istediği, ayrıca sanık Doğan’ın taksi sürücüsü sanık 
Şükrü’yü silahla ölümle tehdit ettiğinden bahisle cezalandırılması talep edilmiş 
ise de, atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeterli, her türlü şüpheden 
uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilmediği, sanık Şükrü’nün suç faillerini ve 
delillerini saklama suçunu işlediğine dair öldürme olayını duymadığına ilişkin 
aksi kanıtlanamayan savunması haricinde delil bulunmadığı, her ne kadar 
sanık Doğan son celselerde, önceki savunmalarından vazgeçerek maktulü 
öldürme eylemini Bilal Ç……ile Mustafa’nın gerçekleştirdiğini ve para karşılığı 
suçu üstlendiğini savunmuş ise de, atılı suçu tek başına işlediğine dair hakim 
huzurundaki ikrarları, diğer sanıkların bunu doğrulayan beyanları, Mustafa’nın 
maktulü öldürme sebebinin bulunmaması gibi maktulün yakın arkadaşı olması 
ve ayrıca Bülen (Bilal)’in kız arkadaşı Mürvet ile maktul Ayhan’ın dostu Meral 
arasındaki sürtüşmeden dolayı bu olayın meydana gelmesi nedeniyle olayın 
müsebbibinin Bülen (Bilal) olduğunu düşünmesi nedeniyle kendisinin boğuşma 
sırasında maktulü kazaen vurduğuna ilişkin savunmasını desteklemeyen 
ve ikinci kez yerde yatan maktule ateş ettiğini söyleyen bu sanıkların olayı 
gerçekleştirdiğini idda ettiği düşünülerek sanık Doğan’ın azmettirme, yardım ya 
da teşvik olmaksızın eylemi tek başına gerçekleştirdiği düşünülmüştür.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin bozma ilamında Süphi, Abdi, Faruk, Mustafa, 
Bilal ve Mustafa’nın en lehe  kabul ve yorumla suça yardım eden sıfatıyla 
katıldıkları kabul edilerek cezalandırılmalarının gerektiği belirtilmiş ise de; 
mahkememize bu görüşe katılmak mümkün görülmemiştir. Çünkü yukarıda da 
ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere sanıklardan Mustafa ve Faruk maktulün en 
yakın arkadaşlarıdır. Olay öncesi ve olay yerine gelinceye kadar maktul sürekli 
olarak Mustafa ve Faruk ile aynı arabada olup, Abdi ile birlikte yalnız olduğu 
zamanda da Faruk ve Mustafa ile telefon aracılığı ile sürekli irtibat halindedir. 
Tüm sanıkların aşamalarda da değişmeyen tüm ifadelerine göre Mustafa 
maktulün öldürülmesi sırasında olay yerinde yoktur. Olay yerine Bilal, Faruk 
ve Doğan ile birlikte geldiklerinde Mustafa arabayı park ettiği sırada kendisine 
gelen telefon üzerine geride kalmış, diğerleri maktul ile Abdi S…’nin bulunduğu 
ormanlık alandaki G…Restoranın üst tarafındaki piknik alanın bulunduğu, 
tepelik kısma çakmışlardır. Maktulün kız arkadaş Meral’in işten çıkarılmasına 
Bilal ve Süphi’nin sebep olduğu kabul edilerek maktul ile Bilal ve Süphi arasında 
husumet oluştuğu kabul edilse bile Süphi ve Bilal’in maktul Ayhan’ı öldürmek için 
sanık Doğan’ı azmettirdiklerine dair hiçbir delil bulunmamaktadır. Azmettirme 
ile ilgili olarak sanıklar ya da tanıklar hiçbir aşamada bu şekilde bir beyanda 
bulunmadıkları gibi sanık Doğan’ın sonradan değiştirdiği (mahkememizce itibar 
edilmeyen) ifadesinde bile sanık Süphi’nin kendisini azmettirdiğine dair bir 
beyanda bulunmamış, sadece olayın Bilal’in kız arkadaşı Mürvet ile maktulün 
kız arkadaşı Meral’in sürtüşmesi sonucunda bu noktaya geldiğini düşünerek, 
bir anlamda bu olayın meydana gelmesine Bilal’in sebebiyet verdiğini düşünerek 
maktulü bilal’in öldürdüğü şeklinde bir savunma değişikliği yapmıştır. Sanık 
Abdi ile ilgili olarak tüm aşamalarda tüm sanıklar Doğan’ın maktulü vurması 
üzerine ‘ne yaptın, biraz dövüp ders verecektik’ tarzında tepkide bulunduğunu 
beyan etmişlerdir. Hatta sanık Doğan mahkememize hitaben yazdığı ve öldürme 
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olayını Bilal ile Mustafa’nın gerçekleştirdiğini iddia ettiği dilekçesinde dahi Bilal 
ile Mustafa’nın maktul Ayhan’ı dövdükleri sırada Abdi’nin ‘yapmayın’ diyerek 
dövme olayına engellemeye çalıştığını beyan etmektedir.

Ayrıca sanık Mustafa Bilal’in kardeşi olması dışında olayda methali 
bulunmamaktadır. Bilal haricindeki tüm sanıklar Mustafa ‘yı tanımadıklarını ve 
onun olay mahallinde bulunmadığını beyan etmektedirler. Sanık Mustafa’da olay 
tarihinde kendisinin Kilis-Gaziantep arasındaki şantiyede çalışmakta olduğunu 
savunduğu ve bu savunmalarının da aksi kanıtlanamadığına göre Mustafa’nın 
beraatına karar vermek gerekmiştir.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi olayda maktulün sanığa yönelik herhangi bir haksız 
hareketinin bulunmadığı görüşünde ise de; sanıklar Doğan, Faruk, Abdi, Bilal 
ve Mustafa’nın aksi kanıtlanamayan savunmalarına göre, maktul Ayhan’ın 
kız arkadaşı Meral’in işten çıkartılması sebebiyle Süphi ve Bilal’e Doğan’ın 
yanında iken küfür ettiği, Doğan’ın bu durumu Abdi ve Bilal’e anlattığı, bu 
olayın açıklığa kavuşması, Ayhan ile Doğan’ın yüzleştirilmesi amacıyla olay 
mahalline gelindiğinde Ayhan’ın Süphi ve Bilal’e küfür ettiğini kabul etmemesi 
nedeniyle doğan ve maktul arasında ağız münakaşası olduğu ve maktulün ‘sen 
bizim aramızı açmak mı istiyorsun’ diyerek Doğan’a küfür edip tokat atması 
üzerine, Doğan’ın aniden silahını çekip maktul Ayhan’ı vurduğu sabittir. Olayın 
aniden gelişmesi ve sanık Doğan belindeki tabancayı çekip Ayhan’ı vurması 
eylemini diğer sanıkların önceden öngörmesi ve sanık Doğan’ı engellemelerinin 
bu sanıklardan beklenmeyeceği, kaldı ki sanık Doğan’a önce Ayhan tabanca ile 
vurmuş olması ve halen elinde tabanca bulunması nedeniyle diğer sanıkların bu 
duruma müdahale etmelerinin hayatın olağan akışına ters olduğu, bu nedenle de 
sanık Doğan lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanması ve diğer sanıkların 
da adam öldürmeye iştirak suçlarından beraatlerine karar verilerek önceki 
hükümde direnilmesine karar vermek gerekmiştir” gerekçesiyle ilk hükümde 
direnmiştir. 

Sanık Doğan’ın hakkında kasten öldürme suçundan verilen ceza yönünden 
re’sen temyize tabi olan hükmün katılan vekili tarafından da temyiz edilmesi 
üzerine, Yargıtay C.Başsavcılığının sanıklar Süphi ve Mustafa hakkında “onama”, 
diğer sanıklar hakkındaki hükümler açısından ise “bozma” istekli 21.02.2011 
gün ve 33773 sayılı tebliğnamesi ile Yargıtay birinci Başkanlığına gönderilen 
dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara 
bağlanmıştır.

CEZA GENEL KURULU KARARI
Maktul Ayhan’ı 13.01.2005 tarihinde kasten öldürme suçundan sanık 

Doğan’ın lehe olduğu kabul edilen 5237 sayılı TCY’nın 81,29,62 ve 53. maddeleri 
uyarınca 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına diğer sanıklar Faruk, Mustafa, 
Abdi, Selçuk, Bilal, Mustafa ve Süphi’nin ise beraatlerine karar verilen somut 
olayda, Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca 
çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar;

1-) Sanık Doğan hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında 
isabet bulunup bulunmadığının,
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2-) Sanıklar Faruk, Süphi, Abdi, Bilal, Mustafa ve Mustafa’nın kasten öldürme 
suçuna yardım eden olarak katılıp katılmadıklarının belirlenmesine ilişkindir.

İncelenen dosya içeriğinden;
13.01.2005 tarihinde Mersin İli Gözne Yolunda Gönül isimli restoranın 

yakınlarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunan maktulün başında iki 
adet ateşli silah yarasının tespit edildiği, mermilerden birinin alnın solundan 
girip kafa sol arka yan kısmından çıktığı ve 35-40 cm. mesafeden yapılmış atış 
sonucu gerçekleştirilebileceği, diğer atışın ise ağız içerisinden yapılmış olduğu 
ve bu atışa ait bir adet mermi çekirdeğinin kafa içerisinden otopsi sırasında 
çıkarıldığı, maktulün sol göz etrafında ve burun sırtında solda 1x2 cm. ebatlarında 
ekimozun, sağ diz üstünde 1 cm., sol bacak ön tarafta aynı hat üzerinde 1x0,5 
cm. ile 1,5x3 cm. ebatlarında değişen 5 adet taze sıyrığın yer aldığı, olay yerinden 
elde edilen 7.65 mm çapındaki iki adet boş kovanın aynı silahtan atıldıkları, 
maktulün kanında %156 mgr. Alkol bulunduğu, 

Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Polis memuru Hulusi tarafından 
düzenlenen 13.01.2005 tarihli rapora göre; suç işlemeye meyilli bir kişi olarak 
bilinen sanık Doğan isimli şahsın gece 01.53 ve 01.59 sıralarında kendisini cep 
telefonundan arayarak “ben Ayhan’ı öldürdüm, sizinle görüşebilir miyim, kafam 
çok iyi gelip size teslim olacağım” dediği, 

Adana Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 14.12.2005 gün ve 13775 
sayılı raporuna göre; sanık Doğan’ın cezai ehliyetinin tam olduğu,

Tüm dosya içeriğindeki delillerden; sanıklardan Mustafa’nın cezaevinde 
iken tanıştığı maktul ile tahliye edildikten sonra da arkadaş olduğu ve aynı evi 
paylaştıkları, sanık Faruk’un da maktulün arkadaşı olduğu, olay günü hep birlikte 
gitmiş oldukları Bitlis İlinden yine birlikte aynı araçla Mersin İline döndükleri, 
sanıklar Faruk ve Mustafa’nın maktül Ayhan’ı birlikte yaşadığı ve bir gazinoda 
şarkıcı olarak çalışmakta olan tanık Meral’in evine bıraktıkları, bundan bir süre 
önce Meral’in aynı gazinoda çalışmakta olan Mürvet isimli bir bayanla aralarında 
anlaşmazlık çıktığı, Mürvet isimli bayının bu durumu arkadaşı sanık Bilal’e 
anlatması üzerine sanıklar Bilal ve Süphi’nin gazino sahibi tanık Veli’ye baskı 
yapması sonucu Meral işten çıkarıldığı, olay gecesi Meral’in evine gittiğinde bu 
durumu öğrenen ve aşırı derecede alkollü olan maktulün sanık Süphi’ye telefon 
ederek sanıklar Süphi ve Bilal’e yönelik tehdit ve hareket içeren sözler sarf ettiği, 
ardından telefonla irtibat kurduğu sanık Mustafa’nın araba ile gelerek maktulü 
Meral’in evinden aldığı, birlikte o sarıda sanık Doğan’ın evinde olan sanık Faruk’u 
aldıkları, bu sırada birbiriyle tanışmakta olan sanık Doğan ile maktulün bir süre 
konuştukları, maktulün sanıklar Bilal ve Süphi’ye ilişkin küfür ve tehdit içeren 
sözleri sanık Doğan’ın yanında da söylemeye devam ettiği, sanık Doğan’ın bu 
sözleri sanıklar Abdi ve Bilal ilettiği, maktulün gazino sahibi tanık Veli’ye telefon 
ederek Meral’in neden işten çıkarıldığını sorduğu ve gazinoya gitmek üzere yola 
çıktıkları, bu sırada sanık Süphi’nin kardeşi olup aynı zamanda maktulü de 
tanıyan sanık Abdi’nin maktule telefon ederek buluşmak istediği, sanık Abdi’nin 
sanıklar Doğan ve Bilal ile birlikte gelerek araçla yol kenarında beklemekte olan 
maktul ve sanıklar Mustafa ile Faruk’un yanına geldiği, sanık Abdi’nin maktulün 
aracına bindiği, sanıklar Mustafa ile Faruk’un da sanıklar Bilal ile Doğan’ın 
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bulunduğu araca geçtikleri, sanık Abdi ile maktulün kullandığı araç ile Gözne 
Yolu olarak isimlendirilen mevkideki ormanlık alana gittikleri ve konuşmaya 
başladıkları, bir süre sonra buraya diğer sanıklar Mustafa, Faruk, Doğan ve 
Bilal’in de geldiği, burada sanık Doğan’ın maktulü sanıklar Süphi ve Bilal’e 
yönelik sözleri nedeniyle dövmeye başladığı, maktulün bunun üzerine sanık 
Doğan’a bugüne kadar kendisine maddi yardımda bulunduğuna ilişkin sözler 
söyleyerek sövdüğü, sanıklar Abdi ve Bilal’in birlikte işlettikleri kahvehanede 
çalışan sanık Doğan’ın ruhsatsız tabancasıyla otopsi raporuna göre 35-40 cm. 
mesafeden maktulün başına ateş ettiği, bununla da yetinmeyerek maktulün 
ağzının içinde bir el daha ateş ederek maktulün ölümüne neden olduğu, olay 
sırasında sanıklar Mustafa ve Faruk’un sanık Doğan’ın saldırgan davranışları 
nedeniyle maktulün öldürülmesine engel olamadıkları, olaydan sonra sanık 
Doğan’ın sanık Mustafa’yı olayı kimseye anlatmaması konusunda tehdit ederek 
gitmesine izin verdiği, sanıklar Abdi, Bilal ve doğan’ın bir araya gelerek yaptıkları 
durum değerlendirmesi sonucu verdikleri karar gereği hakkındaki beraat hükmü 
kesinleşen Şükrü’nün kullanmakta olduğu ticari taksi ile sanıklar Doğan, Bilal ve 
Faruk’un Adana istikametine doğru yola çıktıkları, sanık Bilal’in Ceyhan İlçesinde 
araçtan indiği, sanık Doğan’ın sanık Faruk Şimşek’in gitmesine izin vermediği, 
sanık Doğan’ın yolda telefonla Mersin Emniyet Müdürlüğü’nde çalışmakta olan 
polis memuru tanık Hulusi G….’yi arayarak maktulü öldürdüğünü ve gelip teslim 
olacağını söylediği, sanıkların ticari taksi ile Şanlıurfa’ya gittikleri, burada bir 
süre saklandıktan sonra bir yolunu bulan sanık Faruk sanık Doğan’nın yanından 
ayrılarak Mersin İline döndüğü ve kolluğa gelerek teslim olduğu, sanık Doğan’ın 
da olaydan uzun bir süre sonra 21.04.2005 günü Mersin’e gelmekte olduğu 
sırada otobüste kolluk görevlilerince yakalandığı, sanıklar Süphi ve Mustafa’nın 
olay yerinde olduklarına ve maktulün öldürülmesi suçuna katıldıklarına ilişkin 
bir kanıtın bulunmadığı, 

Anlaşılmaktadır.

Haksız tahrik 765 sayılı TCY’nın 51 ve 5237 sayılı TCY’nın 29. maddelerinde 
ceza sorumluluğunu azaltan neden olarak düzenlenmiştir. Her iki düzenleme 
arasındaki fark, 765 sayılı TCY’da tahrikin hafif ve ağır olmak üzere iki şeklinin 
öngrülmesi, 5237 sayılı TCY’da ise bu ayrımın kaldırılmış olmasıdır. Her iki 
düzenlemenin ortak yanı ise, suçun, haksız bir eylemin doğurduğu öfke veya 
elemin etkisi altında kalınarak işlenmesi halinde, failin cezasından tahrik 
nedeniyle indirim yapılmasıdır.

Haksız tahrik, failin haksız bir fiilin yarattığı hiddet veya şiddetli elemin etkisi 
altında hareket ederek bir suç işlemesini ifade eder ki, bu durumda fail suç 
işleme yönünde önceden bir karar vermeksizin, dışarıdan gelen etkinin ruhsal 
yapısında yarattığı karışıklığın sonucu olarak suç işlemeye yönelmektedir.

Yerleşmiş yargısal kararlarda kabul edildiği üzere, gerek  fail  gerekse,  
maktulün karşılıklı haksız davranışlarda bulunması halinde, tahrik 
uygulamasında kural olarak, haksız bir eylem ile maktulü tahrik eden fail, 
karşılaştığı tepkiden dolayı tahrik altında kaldığını ileri süremez. Ancak maruz 
kaldığı tepki, kendi gerçekleştirdiği eylemle karşılaştırıldığında aşırı bir hal 
almışsa, başka bir deyişle tepkide açık bir oransızlık varsa, bu tepkinin artık 
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başlı başına haksız bir nitelik alması nedeniyle fail bakımından haksız tahrik 
oluşturduğu kabul edilmelidir. 

Karşılıklı tahrik oluşturan eylemlerin varlığı halinde, fail ve maktulün 
tahrik oluşturan haksız davranışları birbirine oranla değerlendirilmeli, öncelik-
sonralık durumları ile birbirlerine etki-tepki biçiminde gelişip gelişmedikleri göz 
önünde tutulmalı, ulaştıkları boyutlar, vahemet düzeyleri, etkileri ve dereceleri 
gibi hususlar dikkate alınmalı, buna göre; etki-tepki arasında denge bulunup 
bulunmadığı gözetilerek, failin başlangıçtaki haksız davranışına gösterilen 
tepkide aşırılık ve açık bir oransızlık saptanması halinde, failin haksız tahrik 
hükümlerinden yararlandırılması yoluna gidilmelidir.

Yardım etme, suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı TCY’nın 
65. maddesinde;

“I – Suç işlemeğe teşvik veya suçu irtikap kararını takviye ederek yahut fiil 
işledikten sonra muzaharet ve muavenette bulunacağını vadeyleyerek, 

II – Suçun ne suretle işleneceğine mütaallik talimat vererek yahut fiilin 
işlenmesine yarayacak işe veya vasıtaları tedarik ederek,

III – Suç işlenmeden evvel veya işlendiği sırada müzaharet ve muavenetle 
icrasını kolaylaştırarak suça iştirak eden şahıs, işlenmiş fiile mahsus olan ceza 
ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası ise yirmi yıldan, müebbet ağır hapis 
cezası ise on altı yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezası ile cezalandırılır. 
Sair hallerde kanunen muayyen olan cezanın yarısı indirilir.

Bu maddede yazılı fiillerden birini işleyen kimsenin iştiraki inzimam 
etmeksizin fiilin irtikabı mümkün olmayacağı sabit olan hallerde o kimse 
yukarıda gösterilen tenzilattan istifade edemez” şeklinde düzenlenmiştir.

01 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 sayılı Türk Ceza Yasasında 
suça iştirakte, faillik ve şeriklik ayrımı öngörülmüş, azmettirme ve yardım etme 
şeriklik kavramı içinde değerlendirilmiştir.

“Yardım etme” 5237 sayılı 39. maddesinde; “(I) Suçun işlenmesine yardım 
eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirmesi 
halinde, on beş yıldan

Yirmi yıla; müebbet hapis cezasını gerektirmesi halinde, on yıldan on beş 
yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu 
durumda verilecek ceza sekiz yılı geçmez.

(2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu 
olur:

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya 
fiilin işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde 
kullanılan araçları sağlamak.

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak 
icrasını kolaylaştırmak” şeklinde, “Bağlılık kuralı” da Yasanın 40. maddesinde; 
“(1) Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir. 
Suçun işlenişine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen 

485Yargıtay Kararları



kişisel nedenler göz önünde bulundurmaksızın kendi kusurlu fiiline göre 
cezalandırılır.

(2) Özgü suçlarda, ancak özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail olabilir. Bu 
suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise azmettiren veya yardım eden 
olarak sorumlu tutulur.

(3) Suça iştirakten dolayı sorumlu tutulabilmek için ilgili suçun en azından 
teşebbüs aşamasına varmış olması gerekir” biçiminde düzenlenmiştir.

Suçun icrasına iştirak etmekle birlikte, işlenişine bulunduğu katkının 
niteliği gereği yasal tanımdaki fiili gerçekleştirmeyen diğer suç ortaklarına 
“şerik” denilmekte olup, 5237 sayılı TCY’nda şeriklik, azmettirme ve yardım 
etme olarak iki farklı şekilde düzenlenmiştir. Buna göre, yasal tanımdaki fiili 
gerçekleştirmeyen veya özel faillik vasfını taşımadığı için fail olmayan bir suç 
ortağı, gerçekleşen fiilden Yasanın 40. maddesinde düzenlenen bağlılık kuralı 
uyarınca sorumlu olmaktadır.

TCY’nin 39/2. maddesindeki düzenlemeye göre, yardım etme; maddi yardım 
ve manevi yardım olarak ikiye ayrılmaktadır.

1- Maddi yardım: bir suçun işlenmesine maddi yardımda bulunma çok çeşitli 
şekillerde ortaya çıkmakla birlikte maddede;

a- Suçun işlenmesinde kullanılan araçları temin etmek,

b- Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında maddi yardımda 
bulunarak icrasını kolaylaştırmak olarak sayılmıştır.

2- Manevi yardım ise:

a) Suç işlemeye teşvik etmek,

b) Suç işleme kararını kuvvetlendirmek,

c) Suçun işlenmesinden sonra yardımda bulunmayı vaad etmek,

d) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek, şeklinde belirtilmiştir.

Diğer taraftan, ceza yargılamasının en önemli ilkelerinden biri olan “in 
dubio pro reo” yani “kuşkudan sanık yararlanır” kuralı uyarınca, sanığın bir 
suçtan cezalandırılmasının temel koşulu, suçun kuşkuya yer vermeyen bir 
kesinlikle ispat edilmesine bağlıdır. Gerçekleşme şekli kuşkulu ve tam olarak 
aydınlatılmamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkumiyet 
hükmü kurulamaz. Ceza mahkumiyeti, yargılama sürecinde toplanan kanıtların 
bir kısmına dayanılarak ve diğer bir kısmı göz ardı edilerek ulaşılan ihtimali 
kanıya değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Bu ispat, hiçbir kuşku ve 
başka türlü bir oluşa olanak vermeyecek açıklıkta olmalıdır. Yüksek de olsa bir 
olasılığa dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza yargılamasının en önemli amacı 
olan gerçeğe ulaşmadan, varsayıma dayalı olarak hüküm vermek anlamına gelir. 
O halde ceza yargılamasında mahkumiyet, büyük veya küçük bir olasılığa değil, 
her türlü kuşkudan uzak bir keskinliğe dayanmalıdır. Adli hataların önüne 
geçilmesinin tek yolu budur.

Yapılan bu açıklamalardan sonra uyuşmazlık konularının çözümlenebilmesi 
için aşağıdaki şekilde ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.
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1- Sanık Doğan hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının 
gerekip gerekmediği:

Sanıklar Abdi ve Bilal işlettiği kahvehanede çalışan sanık Doğan’ın olaydan 
önce maktulün Süphi ve Bilal’e yönelik söylediği sözler nedeniyle maktul 
Ayhan’ı öldürmeye karar verdiğinin anlaşılması karşısında, öldürme kararının 
verilmesine kadar geçen zamanda maktulün sanık Doğan’a yönelik tahrik 
oluşturabilecek herhangi bir haksız davranışının bulunmadığının kabulü 
gerekmektedir. Maktulün sanıklar Süphi ve Bilal’e yönelik sözlerinin ise sanık 
Doğan açısından haksız tahrik oluşturmayacağı açıktır.

Kaldı ki, Gözne Yolu Mevkiindeki ormanlık alanda sanık Doğan’ın maktulü 
dövmeye başlaması üzerine maktulün de karşılık olarak sanık Doğan’a bugüne 
kadar maddi yardımda bulunduğuna ilişkin sözler söyleyerek sövdüğü, sanık 
Doğan’ın da bundan sonra biri ağzının içinden olmak üzere başına iki el 
ateş ederek maktulü kasten öldürdüğü düşünüldüğünde, böyle bir kabule 
bile maktulü dövmesi nedeniyle ilk haksız hareketin sanık Doğan tarafından 
gerçekleştirildiği ortadadır.

Bu nedenle, yerel mahkeme hükmünde sanık Doğan hakkında haksız tahrik 
hükümlerinin uygulanması suretiyle eksik ceza tayin edilmesi isabetli değildir.

Bununla birlikte, yerel mahkemece sanık hakkında lehe yasa değerlendirmesi 
haksız tahrik hükümleri göz önüne alınarak yapıldığından, ortaya çakan bu 
yeni durum nedeniyle lehe olan yasanın yeniden belirlenmesinde de zorunluluk 
bulunmaktadır.

Sanık Doğan hakkındaki çoğunluk görüşüne katılmayan bir kısım Genel 
Kurul Üyesi; “sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasında 
dosya içeriğine göre bir isabetsizlik olmadığından yerel mahkeme hükmünün 
onanması gerektiği” düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.

2- Sanıklar Faruk ve Mustafa’nın maktulün kasten öldürülmesi suçuna 
yardım eden olarak katılıp katılmadıkları:

Sanıklar Faruk ve Mustafa’nın maktulün öldürülmesinden önce ve sonraki 
bazı davranışları maktulün öldürülmesi eylemine yardım eden olarak katıldıkları 
yolunda bir kanaat doğmasına neden olmakta ise de; maktul ile samimi arkadaş 
olmaları, olay günü birlikte Bitlis İlinden Mersin İline aynı araç içinde gelmeleri, 
sanık Mustafa’nın maktulün şöförlüğünü yapması, aralarında maktulün 
öldürülmesini istemelerini gerektirecek bir nedenin bulunmaması, olay öncesinde 
diğer sanıkların yer aldığı gruba karşı maktul ile birlikte hareket etmiş olmaları, 
olay sırasında ve sonrasında sanık Doğan’ın etrafa ve bu sanıklara yönelik 
saldırgan davranışları gibi hususlar dosya içeriği ile birlikte değerlendirildiğinde, 
sanıklar Faruk ve Mustafa’nın maktulün kasten öldürülmesi olayına yardım 
eden olarak katıldıkları kuşku boyutunda kalmakta ve sübuta ermemektedir.

Bu itibarla, yerel mahkeme direnme hükmü sanıklar Faruk ve Mustafa 
hakkında verilen beraat kararı yönünden isabetlidir.

Sanıklar Faruk ve Mustafa hakkındaki çoğunluk görüşüne katılmayan bir 
kısım Genel Kurulu Üyesi; “sanıkların olay öncesinde, olay sırasında ve olay 
sonrasında davranışları göz önüne alındığında kasten öldürme suçuna yardım 
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eden olarak katıldıkları sabit olduğundan yerel mahkeme hükmünün bu sanıklar 
yönünden bozulması gerektiği” düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.

3- Sanıklar Süphi’nin kasten öldürme suçuna azmettiren ya da yardım eden, 
sanık Mustafa’nın ise yardım eden olarak katılıp katılmadığı: Sanık Abdi’nin 
ağabeyi olan sanık Süphi’nin maktulün bayan arkadaşı Meral’in şarkıcı olarak 
çalıştığı gazinodaki işinden, gazinonun sahibine baskı yapmak suretiyle atılmasına 
neden olduğu, maktulün de bayan arkadaşının işten çıkarılmasının sorumlusu 
olarak gördüğü sanık Süphi’ye olay öncesinde hakaret ettiği anlaşılmakta ise de, 
bu sanığın maktulün öldürülmesi konusunda diğer sanıkların azmettirdiği ya 
da kasten öldürme suçuna yardım ettiğine dair cezalandırılmasına yeterli kanıt 
bulunmayın bu husus kuşku boyutunda kaldığından, sanık Bilal’in kardeşi 
olan sanık Mustafa’nın ise öldürme suçuna yardım ettiğine dair savunmalarının 
aksini kabule elverişli hiçbir kanıt elde edilemediğinden yerel mahkemece anılan 
sanıklar hakkında beraat kararı verilmesi isabetlidir.

4- Sanıklar Abdi ve Bilal’in kasten öldürme suçuna yardım eden olarak 
katılıp katılmadıklarına ilişkin uyuşmazlığın değerlendirilmesine gelince;

Sanıklar Abdi ve Bilal’in, sanık Doğan’ı maktulü öldürmesi konusunda 
azmettirdikleri yolunda yeterli kanıt bulunmamakta ise de, birlikte işlettikleri 
hahvehanede çalışan sanık Doğan’ın, olay öncesinde Abdi’nin ağabeyi Süphi ile 
Bilal’e yönelik sözleri nedeniyle maktulü öldürmeye karar verdiği, hatta maktulün 
sözlerini bu kişilere ilettiği, sanıklar Abdi ile Bilal’in de maktülü öldürmeye 
karar veren sanık Doğan’ın öldürme kakarını takviye ettikleri anlaşıldığından, 
eylemlerinin her iki TCY kapsamında da kasten öldürmeye yardım etme suçunu 
oluşturduğunun kabulü gerekmektedir. Bu nedenle sanıklar Abdi ve Bilal’in 
kasten öldürmeye yardım etme suçundan lehe yasa değerlendirmesi de yapılarak 
cezalandırılmalarına karar verilmesi gerekirken, yerel mahkemece beraatlerine 
karar verilmesinde isabet bulunmamaktadır.

Sanıklar Abdi ve Bilal hakkındaki çoğunluk görüşüne katılmayan bir kısım 
Ceza Genel Kurul Üyesi; “sanıkların maktulün kasten öldürülmesi suçuna 
yardım ettikleri hususu dosya içeriği karşısında kuşkulu olduğundan yerel 
mahkeme hükmünün bu sanıklar yönünden onanması gerektiği” düşüncesiyle 
karşı oy kullanmışlardır.

Sonuç olarak:

Sanıklar Faruk, Mustafa, Süphi ve Mustafa hakkında verilen beraat kararları 
isabetli bulunduğundan yerel mahkeme direnme hükmünün bu sanıklara ilişkin 
olarak onanmasına sanık Doğan hakkındaki hükmün haksız tahrik indirimi 
yapılması, sanıklar Abdi ve Bilal hakkındaki hükümlerin ise kasten öldürme 
suçuna yardım eden olarak katılmalarına karşın beraatlerine karar verilmesi 
isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

Sanık doğan hakkındaki hükmün Ceza Genel Kurulu’nca bozulmasına 
karar verilmiş olması karşısında, 22.04.2005 tarihinden bu yana tutuklu olan 
sanığın tutukluluk durumunun 5271 sayılı CYY’nın 102/2. maddesi uyarınca 
değerlendirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

5271 sayılı CYY’nın “Tutuklulukta geçecek süre” başlıklı 102. maddesi; 
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“(1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresi en 
çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerçekleri gösterilerek altı ay 
daha uzatılabilir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 
iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma 
süresi toplam üç yılı geçmez.

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararları, Cumhuriyet savcısının, şüpheli 
veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir” şeklinde olup, ağır 
ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından maddede yazılı 
süreler 5320 sayılı Yasanın 5739 sayılı Yasa ile değiştirilen 12. maddesi uyarınca 
31.12.2010  tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Maddedeki düzenlemeye göre; ağır ceza mahkemesinin görev alanına 
girmeyen suçlarda tutukluluk süresi bir yılı, zorunluluk halindeki uzatmalar 
ile birlikte en çok bir yıl altı ay, Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren 
suçlar bakımından iki yılı, zorunlu hallerdeki uzatmalar ile birlikte ise en çok 
beş yılı geçmeyecektir. 5271 sayılı CYY’nın 252/2. maddesi uyarınca, aynı 
yasanın 250/1-c maddesinde sayılan suçlar bakımından tutukluluk süreleri iki 
kat olarak uygulanacağından, bu suçlarda tutukluluk süresi zorunlu hallerdeki 
uzatmalar ile birlikte on yıldan fazla olamayacaktır.

Ancak anılan maddede belirtilen tutukluluk sürelerinin hesabında yerel 
mahkeme tarafından hüküm verilinceye kadar geçen süre dikkate alınmalı, 
buna karşın yerel mahkeme tarafından hükmün verilmesinden sonra tutuklu 
sanığın hükmen tutuklu hale gelmesi nedeniyle temyizde geçen süre hesaba 
katılmamalıdır. Zira, hakkında mahkumiyet hükmü kurulmakla sanığın altılı 
suçu işlediği yerel mahkeme tarafından sabit görülmekte ve bu aşamadan 
sonra tutukluluğun dayanağı mahkumiyet hükmü olmaktadır. Nitekim Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi de AİHS’nin 5.maddesinin uygulamasına  ilişkin  
olarak verdiği kararlarda tutuklulukla ilgili makul sürenin hesabında, ilk 
derece mahkemesinin mahkumiyet hükmünden sonra geçen süreyi dikkate 
almamaktadır. 

Somut olayda, 22.04.2005 tarihinde tutuklanan sanık Doğan’ın Ceza Genel 
Kurulu’ndaki inceleme tarihi itibarıyla CYY’nın 102/2. maddesinde belirtilen 
beş yıllık tutukluluk süresinin dolduğu ve bu nedenle tahliyesine karar 
verilmesi gerektiği ileri sürülebilecek ise de, yerel mahkemenin hüküm tarihi 
olan 22.03.2010 tarihinde henüz beş yıllık sürenin dolmamış bulunması ve 
temyiz aşamasında geçen sürenin maddede yazılı azami tutukluluk süresinin 
hesabında dikkate alınmayacak olması nedeniyle, yasal olarak tahliyesine karar 
verme zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, hakkındaki hükmün aleyhe bozulmuş olması da göz önüne 
alındığında sanık Doğan’ın tutukluluk halinin devamına karar verilmelidir. 

Tutukluluğun devamına ilişkin çoğunluk görüşüne katılmayan Genel 
Kurul Üyesi H. Y. Aktan; “Koruma tedbirlerinden tutuklamanın süresi Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 
‘Tutuklulukta geçecek süre’ başlığını taşımaktadır. Ağır Cezalık suçlara ilişkin 
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süre, maddenin ikinci fıkrasında ‘Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine giren 
işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi 
gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçmez.’ Şeklindedir.

Koruma tedbiri olması göz önüne alındığında tutuklamanın ancak şüpheli/
sanık statüsüyle ilgili olduğu açıktır. CMK’nın 2. maddesinin 1. fıkrası; “a) 
şüpheli soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi, b) Sanık: 
Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç 
şüphesi altında bulunan kişiyi’ tanımlamaktadır.

Anılan normatif düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde tutuklama ve 
buna ilişkin uzatma sürelerinin içine ilk derece mahkemesi ile Yargıtay’da 
geçecek sürelerin dahil olduğu tartışmasızdır. Düzenlemeden de görüleceği 
üzere ana süre iki yıl, uzatma süresi ise üç yıldır. Tutukluluk süresi denildiğinde 
münhasıran ana süre anlaşılmalıdır. Maddenin yazımından çıkan budur. Öte 
yandan uzatma süresine ayrıca ‘zorunlu hallerde’ denilmek suretiyle ilave koşul 
getirilmiştir. Bu nedenle de ‘uzatma süresi’ daha sıkı koşullara bağlanmıştır. 
Muhakeme hukukunda kıyas olanaklı ise de özgürlükler bakımından bu kuralın 
sınırı vardır. Sınırlayıcı ve istisnai hükümlerde kıyas yasak olduğu gibi koruma 
tedbirlerinin kanuniliği ilkesi nedeniyle de kıyas olanaksızdır. (Yener Ünver-
Hakan Hakeri: Ceza Muhakemesi Hukuku, 4. Baskı, Ankara, 2011, S. 26 vd.) 
Uzatma süresi yönünden ağırlaştırıcı kuralların konulmuş olması karşısında, 
bu nedenle, tutukluluk süresi dolduktan sonra verilecek uzatma kararlarında 
‘gösterilecek gerekçe ilk tutuklama kararından daha kuvvetli suç şüphesi-işleme 
şüphesi bulunduğunun ortaya konması gerekir’ (Ayşe Nuhoğlu: ‘Koruma Tedbiri 
Olarak Tutuklama’ Ceza Muhakemesi Kanununun 3 Yılı, Türk Ceza Hukuk 
Derneği Yayını, İstanbul, 2009, S.175-191)

Ağır Ceza Mahkemesinin görevine giren suçlardan toplam tutukluluk 
süresinin beş yıl kabul edilmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 
(Sözleşme) 5. maddesinin 3. fıkrasının ihlal edilmiş olacağı öğretide ifade 
edilmektedir. (Ör. Kunter/Yenisey/Nuhoğlu: Ceza Muhakemesi Hukuku, 
16. Bası, İstanbul, 2008, S. 887; Ünver-Hakeri, age, S. 372 vd) Sözleşmeyi 
yorumlayan ve uygulayan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 60 yıllık 
içtihadı Sözleşme ile bir bütün oluşturmakta ve W/İsviçre (1993) davasındaki 4 
yıllık tutukluluk süresi istisnası dışında tutukluluklar bu sürenin altında kalsa 
dahi ihlal kararları verilmektedir. Dahası C.Demirel/Türkiye (2009) kararında 
Türkiye’nin normatif düzenlemesi de sözleşmeye aykırı bulunmuştur. AİHM’nin 
istisna kararları gözetildiğinde Türkiye’deki uzatma süresiyle birlikte toplam 
tutukluluk süresinin, istisnanın da üzerinde olduğu görülmektedir. (Rıza 
Türmen: ‘Tutukluluk, AİHM ve 90. madde’ Milleyet, 10 Ocak 2011)

Normatif düzenleme, uygulama ve AİHM’nin kararları birlikte gözetilerek 
öğretide ‘Ağır Cezalık suçlardaki bu beş yıllık süre, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 5. maddesinde  gösterilen makul  süreyi  aşar  nitelikte  
gözükmektedir. Bu nedenle maddeyi maksada uygun şekilde yorumlamalı ve 
sürenin uzatma ile birlikte üç yılı geçemeyeceği anlamını maddeye vermeye 
çalışmalıdır’ (Kunter/Yenisey/Nuhoğlu, age, s.887) değerlendirilmesi 
yapılmaktadır.
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CMK’nın 2/1-a-b ve 102. maddelerin birlikte ele  alınmasında  iç  
hukukumuzda tutuklama ile süre getirilmiş olması ve bu sürenin kapsayıcı 
nitelikte bulunması karşısında da AİHS ve AİHM ictihadına göre düzenlemenin 
lehe olduğu kabul edilmelidir. Yeter ki AİHM içtihatlarındaki ölçütler gözetilsin!

AİHM’in anılan süreye, üst mahkemede geçecek süreyi dahil etmemesi 
tutukluluğun 4 yılı aşmasını makul gördüğü anlamına alınma yanlışlığına 
düşülmemelidir. İç hukuktaki düzenleme Yargıtay’da geçecek süreyi kapsadığı 
için, üst mahkemedeki süreyi kapsadığı için, üst mahkemedeki süreyi dahil 
etmeyen AİHM’in Wemhoff v. Almanya (1968) kararının örnek alınmasını ve 
uygulanmasını haklı kılmaz. Normatif düzenlemeye göre Yargıtay’da geçecek süre 
dahil olduğu için AİHM’in anılan kararı sürenin miktarına ilişkin de değildir. 
Dört yıllık süreyi ancak istisnai kararında kabul ederek ve sürekli olarak bu 
sürenin altındaki süreleri sözleşmeye aykırı gören kararlar ve özellikle kullanılan 
ölçütler dikkate alınmalıdır. Wemhoff v. Almanya kararına üstünlük verilmesi 
Anayasa’nın 90/son maddesine de aykırıdır. Bu arada hemen ifade edilmelidir 
ki somut olayda yerel mahkemedeki tutuklama süresi Wemhoff Kararına da 
aykırıdır. Çünkü ilk derece mahkemesinde geçmiş bulunan süre AİHM içtihadına 
göre de uzundur.

Öte yandan Anayasanın 90/son maddesinde, sözleşme hükümleri ile 
iç hukukun çatışmasında, sözleşmeye üstünlük tanınırken iç hukukun 
aleyhe olması hali dikkate alınmıştır. ’90. maddedeki değişiklikte, değiştirme 
düşüncesinin arka planında temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
antlaşmaların iç hukukta yürürlüğe konuşmuş kanunlara nazaran daha lehe 
hükümler getirmiş olduğu ön kabulü yatmaktadır.’ (H.Y.Aktan: ‘Uluslar arası 
Sözleşmelerin Yargıtay Ceza Dairelerine Uygulanması’ İnsan Hakları Uluslar 
arası Sözleşmelerin İç Hukukta Doğrudan Uygulanması-Anayasa, md. 90/
son, Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara, 2004, S. 141-149) Gerçekten de 
Anayasa değişikliğinin genel gerekçe’sinde ‘….diğer yandan, dünyada gelişen 
yeni demokratik açılımlara uyum sağlanması ve bu açılıma uygun bir şekilde 
temel hak ve hürriyetlerin, evrensel düzeyde kabul edilmiş standart ve normal 
ile Avrupa birliği kriterleri seviyesine çıkarılması amacıyla kanunlarımızda 
düzenlemeler yapılması ihtiyacı temel yasamız olan Anayasa’da da değişiklikler 
yapma zorunluluğu doğurmuştur.’ Denilmiş, 90. maddenin (son) fıkrasına ilişkin 
madde gerekçesinde ise ‘insan Haklarına’ ilişkin uluslar arası antlaşmalardan 
söz edilmiştir. 

Düzenlemeye göre uluslar arası antlaşmaların hükümleri ile iç hukukun 
çatışması ve antlaşma hükmünün hele olması halinde iç hukuk kuralı 
uygulanamayacaktır. Hatta Anayasa’nın 90/son maddesindeki düzenleme, 
uluslar arası denetim organlarının kararlarının da göz önüne alınmasını 
gerektirir. (Mesut Gülmez: ‘İnsan Hakları Uluslar arası Sözleşmenin İç Hukukta 
Doğrudan Uygulanması’ İnsan Hakları Uluslar arası Sözleşmelerin İç Hukukta 
Doğrudan Uygulanması-içinde-s. 38-83)

Wemhoff v. Almanya (1968) kararı uluslar arası denetim organı olan AİHM 
tarafından verilmiş, ancak üst mahkemedeki süresini tutukluluk süresinden 
saymadığı ve CMK’nın 2 ve 102. maddeleriyle çalıştığı ve iç hukuk lehe olduğu 
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için Anayasa’nın 90/son maddesine göre anılan karara üstünlük ve öncelik 
tanınamaz. Bir başka ifadeyle Wemhoff Kararı nitelik olarak insan haklarına, üst 
mahkemedeki süreyi dahil eden iç düzenlemeye göre daha geridedir. Yargıtay’da 
geçen süreyi dahil eden iç düzenleme, AİHM’in genel içtihadı ile birlikte 
düşünülmeli ve bu bağlamda dört yılı geçmemek üzere yorumlama yapılarak 
uygulama yapılmalıdır. Kaldı ki üst mahkemede geçecek sürenin sözleşmenin 6. 
maddesine göre ihlali beraberinde getireceği de unutulmamalıdır.

Çoğunluğun yorumlaması, 90/son maddenin, düzenlenme gerekçesine ve 
içeriğine aykırı düşmektedir. ‘Çatışma halinde sözleşme uygulanmalıdır’ kabul 
edilirse bir örnek verilmelidir: Bilindiği üzere TCK’nın 80. maddesi insan ticareti 
suçunu düzenlemekte ve fuhuş yaptırmak amaçlı insan ticaretini yaptırım 
altında almaktadır. Madde gerekçesi de bu konudaki ‘Sınıraşan Örgütlü Suçlara 
Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ ve ‘Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, 
Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokol’ hükümlerinin gereğinin 
yerine getirilmesi için düzenleme yapıldığına işaret etmektedir. Sözleşmeye Ek 
Protokol’ün 3/a maddesine göre fuhuşun yanı sıra cinsel istismar’ın da cezai 
yaptırıma alınması öngörülmektedir. İç hukuka (TCK. m. 80) nazaran Protokol’ün 
kapsamı (m. 3/a) daha geniştir. Sanık hakları bağlamında çatışma söz 
konusudur. Cinsel istismar amaçlı insan ticareti iç hukuk yönünden olanaksız 
olmakla birlikte çoğunluğun yorumlanmasına göre bu mümkün olarcaktır. Oysa 
Türk Ceza Kanununda (m. 80) cinsel istismar amaçlı insan ticareti düzenlenmesi 
bulunmadığı ve suçta ve cezada kanunilik ilkesi (TCK. m. 2; Ay. M. 38) gereği 
mevcut madde kapsamında ceza verilmeyecektir. Keza, muhakeme hukukunda 
kimi zaman AİHM tarafından dikkate alınan ‘delil tartımı’ uygulaması iç 
hukuktaki düzenlemeler (A. m. 38/7; CMK. M. 271) karşısında uygulama alanı 
bulamayacaktır.

Bu açıklamalar ışığında;
- İç hukuktaki düzenlemenin lehe olduğu gözetilerek Yargıtay’da geçen 

tutukluluk süresi nazara alınmalı,
- Bu süre nazara alınırken bu kez AİHM’in bu konudaki genel içtihadı göz 

önünde bulundurulmalı,
- Farklı düşünüldüğünde dahi adil yargılanma hükmünün (sözleşme, m. 6) 

ihlal edilmiş olacağı unutulmamalıdır.
Çoğunluğun yorumlamasına/uygulamasına bu nedenlerle katılabilmek 

olanaksızdır. Kaldı ki çoğunluk Singh C. Re’publique Tche’que ve Kararını da göz 
ardı etmiştir. Bu kararla ilgili öğretide ‘Mahkeme (AİHM), kişinin özgürlük hakkını 
öngören korumanın sadece kısa süre’de tutukluluğun düzenlenmesine ilişkin 
bir yargılamayı değil, aynı zamanda, iki dereceli yargılama sistemini benimsemiş 
ülkeler için, ilk derece mahkemesini olduğu kadar temyiz muhakemesini de 
kapsadığı belirtmektedir.’ (Ünver-Hakeri, age, s.372-373; kararın Fransızcası 
için bknz: Deuxıeme Sectıon, Affaire Sıngh c. Republique Techeque, 60538/00, 
25.4.2005, http:// cmiskp.echr.coe.int/tkp….) Hatta birden fazla suç için dava 
ve tutukluluk kararı mevcut olsa dahi süre buna göre uygulanmaktadır. (Bknz. 
Baltacı/Türkiye, başvuru no: 495/02, 18.7.2006; solmaz/Türkiye, başvuru no: 
27561/02, Sinan Tumlukolçu: ‘Tahliyeler Stresi Altında CMK’nin 102. Maddesi’ 
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Güncel Hukuk, Nisan 2011/4-88, s. 52/55)” düşüncesiyele,
Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Üyesi A.K.
“A) Tartışmanın Konusu:
Tartışmanın konusunu, adam öldürme suçundan 22.4.2005 tarihinden beri 

tutuklu olan ve hakkındaki mahkumiyet hükmü bozulan sanık Doğan’ın, azami 
tutukluluk süresinin dolup dolmadığı ve buna bağlı olarak salıverilmesi gerekip 
gerekmediği oluşturmaktadır.

B) Ceza Genel Kurulu Çoğunluğunun Benimsediği Görüş: 
Çoğunluk tarafından, CMK’nın 102. maddesinde öngörülen azami 

tutukluluk süresine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararları gereğince, 
ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararından sonra geçecek sürenin dahil 
edilemeyeceği ve bunun sonucu olarak 5 yıllık azami tutukluluk süresi dolmadığı 
için sanık Doğan’ın salıverilmeyeceği kabul etmiştir.

C) Konuyla İlgili Uluslar arası ve Ulusal Normlar:
1- İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa 

Sözleşmesi (AİHS): 
Madde 5- ‘1 Herkezin kişi özgürlüğüne ve güvenliğine hakkı vardır. Aşağıda 

belirtilen haller ve yasada belirlenen yollar dışında hiç kimse özgürlüğünden 
yoksun bırakılamaz.

a) Kişinin yetkili mahkeme tarafından mahkum edilmesi üzerine usulüne 
uygun olarak hapsedilmesi;

…c) Bir suç işlediği hakkında geçerli şüphe bulunan veya suç işlemesine ya 
da suçu işledikten sonra kaçmasına engel olmak zorunluluğu inancını doğuran 
makul nedenlerin bulunması dolayısıyla, bir kimsenin yetkili merci önüne 
çıkarılmak üzere yakalanması ve tutulu durumda bulundurulması;

….3. Bu maddenin 1.c fıkrasında öngörülen koşullar uyarınca yakalanan 
veya tutulu durumda bulunan herkez hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya 
yasayla yetkili kılınmış diğer bir görevli önüne çıkarılır; kendisinin makul bir 
süre içinde yargılanmaya veya adli kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya 
hakkı vardır. Salıverilme, ilgilinin duruşmada hazır bulunmasını sağlayacak bir 
teminata bağlanabilir…’

Başlangıç  bölümü:  ‘Aşağıda  imzası  bulunan  Avrupa  Konseyi  üyesi 
hükümetler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 10 Aralık 1948’de ilan 
edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ni, bu Bildiri’nin, metninde açıklanan 
hakların her yerde ve etkin olarak tanınmasını ve uygulanmasını sağlamayı hedef 
aldığını, ….avrupa devletlerinin hükümetleri sıfatıyla, Evrensel Bildiri’de yer 
alan bazı hakların ortak güvenceye bağlanmasını sağlama yolunda ilk adımları 
atmayı kararlaştırarak, aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:…’

Madde 53. ‘Bu Sözleşme hükümlerinden hiçbiri, herhangi bir Yüksek 
Sözleşmeci Taraf’ın yasalarına ve onun taraf olduğu başka bir Sözleşme’ye göre 
tanınabilecek insan haklarını ve temel özgürlükleri sınırlayamaz veya onlara 
aykırı düşecek şekilde yorumlanamaz.’

493Yargıtay Kararları



3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası:

Madde 90/5- ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar 
kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve 
özgürlüklere ilişkin milletlerarası 

Andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.’

4- 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK):

Madde 2. ‘(1) bu kanunun uygulanmasında;

a) Şüpheli: Soruşturma evresinde, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

b) Sanık: Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine 
kadar, suç şüphesi altında bulunan kişiyi,

…e) Soruşturma: Kanuna göre yetkili mercilere suç şüphesinin 
öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreyi,

f) Kovuşturma: İddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine 
kadar geçen evreyi, …İfade eder.’

Madde 102- ‘(1) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk 
süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerçekleri gösterilerek 
altı ay daha uzatılabilir.

(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok 
iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma 
süresi toplam üç yılı geçemez.

(3) Bu maddede öngörülen uzatma kararı, Cumhuriyet savcısının, şüpheli 
veya sanık ile müdafiinin görüşleri alındıktan sonra verilir.’

Madde 104-‘(1) Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında 
şüpheli veya sanık salıverilmesini isteyebilir.

(2) Şüpheli veya sanığın tutukluluk halinin devamına veya salıverilmesine 
hakim veya mahkemece karar verilir. Ret kararına itiraz edilebilir.

(3) Dosya bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya geldiğinde salıverilme 
istemi hakkındaki karar, bölge adliye mahkemesi veya Yargıtay ilgili dairesi veya 
Yargıtay Ceza Genel Kurulunca dosya üzerinde yapılacak incelemeden sonra 
verilir; bu karar re’sen de verilebilir.’

4-5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
(CGTİHK): 

Madde 4- ‘(1) Mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz’

D) Konuyla İlgili Normların Yorumu:

1- AİHS’nin başlangıç bölümü ve 53. maddesi hükümlerine göre;

a) AİHS insan haklarını ve temel özgürlükleri asgari ölçüde koruyan bir 
sözleşmedir. Zamanla koruma sınırlarının genişletilmesi amaçlanmıştır.

b) AİHS’ye taraf olan devletler, iç hukuklarında insan haklarını ve temel 
özgürlükleri daha fazla koruyacak düzenlemeler yapabilirler veya bu konuda 
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başka bir sözleşmeyi kabul edebilirler. AİHS’nin hiçbir hükmü, bu nitelikteki 
düzenlemelere aykırı düşecek şekilde yorumlanamaz. Başka bir anlatımla, 
AİHS’ye taraf olan devletlerin, iç hukuklarında veya kabul ettikleri başka bir 
sözleşmede yer alan insan haklarını ve temel özgürlükleri daha fazla koruyon 
hükümlerin, AİHS’ye aykırılığı ileri sürülemez.

2- AİHS’nin 5. maddesine göre, tutuklu bulunan herkesin, makul bir süre 
içinde serbest bırakılmaya hakkı vardır. Tutukluluk, makul süreden fazla 
olamaz.

3- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AİHS’nin 5. maddesindeki 
tutuklulukta geçecek ‘makul süre’ kavramını yorumlarken, bu sürenin, ilk 
derece mahkemesinin mahkumiyet hükmünden sonraki aşamayı kapsamadığı 
kabul edilmiştir. Ancak, AİHS’nin başlangıç bölümü ile 53. maddesine göre, 
sözleşmeye taraf olan devletler kendi yasalarında sanığın özgürlügünü daha 
fazla koruyucu hükümlere yer verebilirler. Bu nitelikteki hükümlerin AİHS’ye 
aykırılığı ileri sürülemez.

4- CMK’nın 2, 102 ve 104. maddeleri ile CGTihk’nın 4. maddesine göre;

a) İddianamenin kabulünden, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evre, 
kovuşturma evresidir.

b) Suç şüphesi altında bulunan kişinin, iddianamenin kabulünden, hükmün 
kesinleşmesine kadar geçen evredeki sıfatı sanıktır.

c) Sanığın, hakkındaki mahkumiyet hükmünün kesinleşmesinden, hükmün 
infaz edildiği tarihe kadar geçen evredeki sıfatı ise hükümlüdür.

d) CMK’nın 102. maddesinde düzenlenen azami tutukluluk sürelerine, 
hükmün kesinleşmesine kadar geçen süreler de dahildir.

E) Konunun İrdelenmesi:

Somut olayda, kasten adam öldürme suçundan sanık Doğan, 22.04.2005 
tarihinden, Ceza Genel Kurulu’nda yapılan inceleme tarihine kadar, 5 yıl 9 ay 
20 günden beri tutuklu bulunmaktadır.

Sanığa isnat olunan ve ağır ceza mahkemesinin görevine giren suç için, 
CMK’nın 102. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen tutukluluk süresinin üst 
sınırı 5 yıldır. Aynı kanunun 2 ve 104. maddeleri ile CGTİHK’nın 4. maddesine 
göre, bu süreye, hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre de dahildir.

Sanığın özgürlük ve güvenlik hakkının daha geniş olarak korunmasına 
ilişkin iç hukukumuzdaki düzenlemeleri AİHS’ne aykırı saymaya olanak yoktur. 
Tersine AİHS daha geniş koruma sağlayan iç hukuk normların AİHS’ye aykırı 
düşecek şekilde yorumlanamayacağını öngörmüştür.

Öte yandan, ilk derece mahkemesinin hüküm tarihi 22.03.2010 olup, bu 
tarihe kadar sanığın tutuklu kaldığı süre 4 yıl 11 ay 2 gündür. Bu süre esas 
alınsa bile ‘makul süre’ aşılmıştır.

CMK’nın 102. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen azami beş yıllık tutukluluk 
süresi dolmuş olan sanık Doğan’ın salıverilmesinde zorunluluk bulunmaktadır.
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F) Sonuç:
Hüküm tarihinden sonraki aşamanın da CMK’nın 102. maddesinde 

öngörülen azami tutukluluk süresi kapsamında olması ve bu düzenlemenin 
AİHS hükümleri ile AİHM kararlarına aykırı sayılmasına olanak bulunmaması 
nedeniyle, sözü edilen maddede öngörülen 5 yıllık azami süreden fazla bir 
süreden beri tutuklu bulunan ve hakkındaki direnme hükmü bozulan sanık 
Doğan’ın salıverilmesi gerektiği kanısında olduğumdan, çoğunluğun aksi 
yöndeki görüşüne katılmıyorum” düşüncesiyle,

Çoğunluk görüşüne katılmayan Genel Kurul Üyesi Gürsel Yalvaç;
Ceza genel Kurulunca 12.04.2011 tarihinde yapılan görüşmede, kasten 

öldürme suçundan, 22.04.2005 tarihinde tutuklanıp, inceleme tarihine kadar 5 
yıl 9 ay 20 gün, ilkderece mahkemesinin hüküm tarihi olan 22.03.2010 tarihine 
kadar da 4 yıl 11 ay 2 gün tutuklu kalan sanık Doğan’ın tutukluluk durumu ile 
ilgili yapılan değerlendirmede, kurul çoğunluğunca, temyiz aşamasında geçen 
sürenin tutukluluk süresi açısından nazara alınamayacağı böyle bir yorumun 
AİHS’nin 5. maddesi ile sağlanan güvenceler ile 2709 sayılı TC Anayasası’nın 90. 
maddesinin son fıkrasına uygun olduğu görüşünün benimsenmesi nedeniyle 
konuyla ilgili görüşlerimizin açıklanması zorunluluğu doğmuştur.

Hemen belirteyim ki, tutukluluk halinin devamına ilişkin ileri sürülen bu 
görüşler, ne AİHS’ne ne de pozitif hukuk normlarına uygundur. Sözleşme ile 
tanınan haklara sınırlama yönünde kullanılan bu gerekçe, sözleşmenin ilkeleri 
ve amacıyla taban tabana zıt olduğu gibi özgürlükleri güvence altına almak 
amacıyla ihdas idilen bir sözleşmenin, bu şekilde yorumlanması sözleşme ile 
getirilen koruma sistemine de açıkça aykırıdır.

Konuya yürürlükteki hukuk normları açısından bakıldığında,
5271 sayılı CMK’nın 100. maddesinde tutuklama nedenleri, 101. 

maddesindetutuklama kararı ile ilgili yöntem ve koşullar, 102. maddesinde 
ise, tutuklulukta geçecek azami süreler ve uzatma süreleri ayrıntılı bir şekilde 
düzenlenmiştir. Anılan madde uyarınca, genel görevli mahkemeler açısından 
tutuklulukta geçecek azami süreler Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine girmeyen 
işlerde bir yıl, Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde ise en çok iki yıl 
olup, bu süreler zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilecektir. Ancak, 
uzatma süresi Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine girmeyen işlerde altı ayı,  Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin görevine giren işlerde ise toplam üç yılı aşamayacaktır. 
Uzatma süreleri de dahil olmak üzere, tutukluluk süreleri Ağır ceza mahkemesinin 
görevine girmeyen işlerde bir yıl altı ay, Ağır ceza mahkemesinin görevine giren 
işlerde ise beş yılı aşamayacak, bu süre dolduğunda, yargılama makamları 
başkaca hiçbir değerlendirme yapmadan tutukluluğa son vereceklerdir, görüldüğü 
gibi 102. maddedeki sürelerin dolması halinde artık bir tutuklama yasağı söz 
konusu olacağından, yargılama makamlarınca tutuklama kararı verilemeyeceği 
gibi tutukluluğun devamına da karar verilemeyecektir. Anılan hükmün iki 
istisnası olup, bunlardan ilki süre açısından aynı Yasanın 252/2. fıkrasındaki 
düzenleme, ikinci istisna ise 112. madde uyarınca adli kontrol gereğini yerine 
getirmeyen sanığın başkaca bir koşul aramaksızın tutuklanabilmesidir. Yasada 
tutukluluk süreleri açısından herhangi bir ayrım yapılmadığından, azami 
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sürelerin hesabında soruşturma ve kovuşturma aşamasında geçen sürelerin 
birlikte değerlendirmesi zorunlu olup, yargılama makamlarınca da bu konuda 
herhangi bir ayrım yapılması mümkün değildir.

Yine 5271 sayılı CMK’nın tanımlar başlıklı 2. maddesinde; kovuşturmanın, 
iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi 
ifade ettiği açıkça belirtilmiş olup, kovuşturma evresi anılan hüküm uyarınca 
olağan yasa yollarına ilişkin sürece de kapsamaktadır. Bu nedenle, azami 
sürelerin ancak ilk derece mahkemelerince hüküm verilinceye kadar geçen 
süreyi kapsadığı ve bu mahkemelerce göz önünde bulundurulacağı, Yargıtay 
denetiminde dikkate alınamayacağı yönündeki çoğunluk kabulü Yasanın 2. 
maddesine de açıkça aykırıdır.

AİHM’nin, kimi kararlarındaki bir kısım ifade ve ibarelerinin yanılgılı 
ve eksik bir değerlendirme ile daha uzun tutukluluk sürelerine gerekçe 
yapılması, kararlardaki ana düşünceyi dikkate almayan eksik hatta yanılgılı 
bir değerlendirmedir. Zira AİHM, önüne gelen her başvuruda somut olayın  
özelliklerine göre inceleme yapılarak, makul süre değerlendirilmekte, ilk derece 
mahkemesinin mahkumiyet hükmünden sonra da tutukluluk  hali devam  
ediyorsa bu süreyi de makul sürenin denetlenmesinde toplam süreye ilave 
etmekle, görece kısa süreli tutukluluklar dahi sıkı bir denetime tabi tutulmakta, 
gerekçesiz tutuklama kararları tolare edilmemekte, yetkili makamlarca tutuklama 
kararının süresi ne olursa olsun, ikna edici biçimde gerekçelendirilmesi 
aranmaktadır.

Yargı makamlarınca, nedeni ne olursa olsun, makul olmayan yargılama 
sürelerine birde makul olmayan tutukluluk süreleri eklenmemelidir. Kamuoyu 
baskısı, ne kadar iyi niyetli olursa olsun, hukuk dışı kabul edilebilecek bir 
düşünceye veya uygulamaya yol açmamalıdır. Gerek tutuklama kararları, gerekse 
tutukluluğun devamı kararları ikna edici bir şekilde gerçeklendirilmelidir. Hukuk 
devleti olabilmenin ve hak ihlalleri ile AİHM’nin gündemine gelmemenin yegane 
çaresi budur.

Diğer yönden 5275 sayılı CGTİK’nin 4. maddesinde,  mahkumiyet  
hükümlerinin kesinleşmedikçe infaz olunamayacağı, CMK’nın 2. maddesinde, 
suç şüphesi altında bulunan kişinin kovuşturmanın başlamasından, 
hükmün kesinleşmesine kadar sanıklık statüsünde bulunduğu belirtilmiş 
olup,tutukluluğu adeta peşin bir infaz olarak yorumlayan ve hüküm verilmekte 
sanığı adeta hükümlü olarak değerlendiren çoğunluk görüşü, pozitif hukuk 
normlarına aykırı olduğu gibi masumiyet karinesini de ihlal eder niteliktedir.

İnceleme konusu somut olayda hükmün sanık aleyhine bozulduğu nazara 
alındığında, yüksek çoğunlukça varılan sonucun adaleti zedelemeyeceği 
düşünülebilirse de, varılan sonuç ilkesel açıdan önemli olup, sorun salt bu 
somut olayla sınırlı düşünülmemelidir. Bu tür çelişkilerin önüne geçebilmenin 
yolu hukuk kurallarını zorlamak değildir. Ne zamanki yargılamalar makul sürede 
sona erer, tutuklamanın peşin bir ceza olmayıp, bir hürriyetiyle sıkı sıkıya bağlı 
bir tedbir olduğu kabul edilir, tutuklamanın mahkumiyet, tahliyenin ise beraat 
olmadığı toplumsal algısı değişir, işte o zaman tutuklamadan kaynaklanan 
sorunlarda kendiliğinden ortadan kalkar.
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Yasadaki azami sürelerin dahi bugünkü uygulama biçimiyle, sözleşmeye 
aykırı olduğu, ağır ceza mahkemelerindeki yargılamalarda sanığın peşinen beş 
yıl tutuklu olarak yargılanabileceği yönündeki uygulamanın da, Sözleşmeye 
aykırılığı büsbütün pekiştirdiği nazara alınmaksızın, bu süreler de yetmezcesine 
yargılamanın uzamasının faturasını sanığa yükleyerek, soruna çözüm arayan 
çoğunluğun, tutukluluğun devamı yönündeki görüşüne, sanığın belirtilen 
nedenlerle tahliyesi görüşünde olduğumdan katılmıyorum,

Çoğunluk görüşüne katılmayan Ceza Genel Kurulu Başkanı ve diğer bir 
kısım Genel Kurul Üyesi de; “5271 sayılı CYY’nın 102. maddesinde tutuklulukta 
geçecek azami sürelerin gösterildiği, buna göre Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev 
alanına giren suçlarda bu sürenin zorunlu hallerdeki uzatmalar ile birlikte 
beş yılı geçemeyeceği, aynı yasanın 2/1-f maddesinde kovuşturma aşamasının 
iddianamenin kabulüyle başlayıp, hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreyi 
ifade ettiği, bu bağlamda yerel mahkeme tarafından hüküm verildikten sonra 
temyizde geçen sürenin de kovuşturma evresine dahil olduğunda kuşku 
bulunmadığı, bu nedenle CYY’nın 102/2. maddesinde belirlenen sürenin 
hesabında temyizde geçen sürenin esas alınmamasının yasal bir dayanağının 
bulunmadığı, böyle bir uygulamaya Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarının dayanak olamayacağı, zira AİHS’nin 
insan haklarını ve temel özgürlükleri asgari ölçüde koruyan bir sözleşme 
olduğu ve buna ilişkin asgari koşulları belirlediği, bu sözleşmeyi imzalayan 
devletlerin sözleşmede asgari sınırları belirtilen haklardan daha geniş hakları 
düzenleme konusu yapabileceği, bu bağlamda CYY’nın 102. maddesindeki 
düzenlemenin azami tutukluluk süresi belirlemesi nedeniyle sözleşmeden daha 
ileri haklar öngördüğü, bu durumda daha geniş koruma getiren iç hukuktaki 
bu düzenlemenin uygulaması gerektiği, sözleşmenin hiçbir zaman insan hakları 
ve temel özgürlükleri kısıtlama yönünde yorumlanamayacağı ve bu yöndeki 
uygulamalara dayanak yapılamayacağı, bunun sözleşmenin ruhuna ve amacına 
tamamen ters olduğu, bu nedenle

Ağır Ceza Mahkemesi’nin görev alanına giren kasten öldürme suçundan 
tutuklandığı tarihten bu yana beş yıldan fazla bir süre geçen sanık Doğan’ın 
CYY’nın 102/2. maddesi uyarınca tahliye edilmesinin zorunlu olduğu” 
düşüncesiyle,  

Karşıoy kullanmışlardır.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 22.03.2010 gün ve 185-135 sayılı 

direnme hükmünün sanıklar Faruk, Mustafa, Süphi ve Mustafa hakkında 
verilen beraat kararları yönünden isabetli olduğundan ONANMASINA,

2- Yerel mahkeme direnme hükmünün sanıklar Doğan, Abdi Selçuk ve Bilal 
Çelikler hakkında kurulan hükümler yönünden ise BOZULMASINA,

3- Tutuklu sanık Doğan’nın 5271 sayılı CYY’nın 102/2. maddesi uyarınca 
tahliye edilmesine YER OLMADIĞINA ve TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA, 
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4- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay C.Başsavcılığına 
TEVDİİNE, 05.04.2011 günü yapılan müzakerede sanıklar Doğan, Abdi ve Bilal 
hakkında oyçokluğuyla, sanıklar Süphi ve Mustafa hakkında ise oybirliğiyle, 
sanıklar Faruk ve Mustafa ile sanık Doğan tutukluluk durumu hakkında ise 
05.04.2011 günü yapılan birinci müzakerede yasal çoğunluk sağlanamadığından 
12.04.2011 günü yapılan ikinci müzakerede oyçokluğuyla karar verildi.
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UYGULAMADAN DOSYALAR





UYGULAMADAN DOSYA

TEMYİZ HARCI
•

ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARI

ÖZET: Çağdaş Demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en 
geniş ölçüde sağlanıp güvence altına alındığı rejimlerdir. 
Temel Hak ve Özgürlükleri büyük ölçüde kısıtlayan ve 
kullanılmaz hale getiren sınırlamalar hakkın özüne dokunur. 
Temel hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların yalnız ölçüsü 
değil koşulları, nedeni, yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen 
kanun yolları hep demokratik toplum düzeni kavramı içinde 
değerlendirilmelidir.
492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 6217 Sayılı Yasa İle Değişik 
(1) Sayılı Tarifesinin mahkeme harçları bölümündeki “Hukuk” 
ibaresinden sonra gelen “ceza” ibaresi ile temyiz ve itiraz 
harçları başlığını taşıyan IV. Kısmının (b) fıkrasında yer alan 
“Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 
40 TL” ibaresi Anayasa’nın 2, 5, 10, 13 ve 36. maddelerine 
aykırı düşmektedir.
Eskişehir Çocuk Mah. E: 2011/54 K: 2011/311 T: 20.10.2011

Mahkememizin 2009/760 esas sayılı dosyasında verilen kenarın temyiz 
başvurusu sırasında 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 6217 Sayılı Yasa ile değişik 
13. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğu kanısını varılması üzerine;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
Dosyanın incelenmesinde sanık Ö. hakkında Mahkememizin 2009/760 esas 

sayılı dosyasında, yapılan yargılama sonucunda mahkememizin 21/04/2011 
tarih, 2009/760 Esas, 2011/311 Karar sayılı kararı ile sanığın nitelikli  hırsızlık 
suçundan sonuç olarak 1 Yıl 3 Ay 16 Gün Hapis cezası ile cezalandırılmasına, 
verilen bu cezanın ertelenmesine, geceleyin konut dokunulmazlığını bozma 
suçundan sonuç olarak 4000 TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına 
mala zarar verme suçundan ise sonuç olarak 660,00 TL Adli Para Cezası ile 
cezalandırılmasına, hapis cezası ve 4000,00 TL Adli Para Cezası yönünden 
verilen kararların temyiz yolu açık olmak üzere verilmiştir.

Sanık müdafii Avukatı’nın mahkememize verdiği 25/04/2011 havale tarihli 
dilekçesi ile, sanık hakkında verilmiş olan 1 Yıl 3 Ay 16 Gün Hapis Cezası 
ve 4000 TL Adli Para Cezası’na ilişkin kararların hukuka aykırı olduğundan 
temyiz ettiklerini ve 6217 Sayılı Yasa ile 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun da 



yapılan değişiklik ile getirilen temyiz harcının hukuka aykırı olması sebebi ile 
taraflarından yatırılmayacağını, bu düzenlemenin Anayasa’nın  36. maddesine 
aykırı olduğunu ve temyiz taleplerinin harçsız olarak kabulüne karar verilmesini 
talep etmiştir.

Konuya ilişkin yasal düzenlemeleri incelediğimizde;
14/04/2011 tarih ve 27905 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe 

giren 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesi ile 492 sayılı Harçlar 
Kanunu’nun (1) Sayılı Tarifesinin (A) Bölümüne Hukuk ibaresinden sonra 
gelmek üzere “ceza” ibaresi eklenmiş ve IV. Temyiz ve itiraz harçları kısmı başlığı 
ile birlikte;

“IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları: a) Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak 
temyiz başvurularında 90 TL, b) Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz 
başvurularında 40 TL, c) Danıştay’a yapılacak temyiz başvurularında 90 TL, 
d) Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak üzere bölge, 
idare mahkemelerine itirazen yapılacak  başvurularda  50 TL, e) Bölge adliye 
mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 50 TL, f) 
Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 20 
TL, g) İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince verilen son karara 
karşı itirazen yapılacak başvurularda 20 TL, h) İcra mahkemelerinin kararlarına 
karşı itirazen yapılacak başvurularda 20 TL” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenlemeye göre sanık, hakkında verilmiş olan kararı Yargıtay’a temyiz 
incelemesi için başvurduğunda 40 TL temyiz harcı yatırması gerekmektedir. 
Yatırmadığı takdirde temyiz yoluna başvuramamaktadır.

5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri’nin 
Kuruluş Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 17 ve 18. maddelerinde 
Cumhuriyet Savcılarının görevleri arasında; mahkeme kararlarına karşı kanun 
yollarına başvurmak olarak düzenlenmiştir.

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 13/i maddesine göre “Cumhuriyet Savcılarının 
Ceza Mahkemeleri’nden verilen kararlara karşı kanun yolu başvuruları harçtan 
müstesnadır” hükmünü içermektedir.

Bu düzenlemeye göre Cumhuriyet Savcıları sanık aleyhine herhangi bir 
harca tabi tutulmaksızın temyiz başvurusunda bulunabilecekken, sanık kendi 
lehine temyiz başvuru yolunu kullanabilmesi için 40 TL temyiz harcı yatırması 
gerekmektedir.

Mahkememize göre, bireyin kendisi hakkında verilmiş olan bir mahkumiyet 
kararını temyiz etmesinin harç koşuluna bağlanması, bireyin hak arama 
özgürlüğünü engelleyici nitelik taşıyan ve adil yargılanma hakkının özünü 
zedeleyici sınırlama taşıyan bu yasal düzenleme Anayasanın 2, 5, 10, 13 ve 36. 
maddelerine aykırıdır.

Bu nedenle konu öncelikle Anayasanın anılan maddelerine aykırılık yönünden 
ele alınıp incelenecektir. 

Anayasamızın 2. maddesine göre “Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik ve 
sosyal bir hukuk devletidir.”
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Anayasa’nın 2. maddesinde,, Cumhuriyet’in nitelikleri arasında sayılan 
hukuk devleti, insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup 
güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan her alanda bir hukuk düzeni 
kurup bunu geliştirerek sürdüren, sonulan kurallarda adalet ve hakkaniyet 
ölçülerini göz önünde tutan, hakların elde edilmesini kolaylaştıran, hukuku 
tüm devlet organlarına egemen kılan, Anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, 
yargı denetimine açık ve hak arama özgürlüğünün önündeki engelleri kaldıran 
devlettir.

Anayasamız’ın 36. maddesine göre “Herkes meşru vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 
savunma ile adil yargılanma hakkında sahiptir.”

Madde ile güvence altına alınan dava yolu ile hak arama özgürlüğü, bir 
temel hak niteliği taşımasının ötesinde diğer temel hak ve özgürlüklerden  
gereken  şekilde yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en 
etkili  güvencelerden birini oluşturmaktadır. Kişinin uğradığı bir haksızlığa 
veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin yada maruz kaldığı haksız bir 
uygulama ve işleme karşı haklılığını ileri sürüp kanıtlayabilmesinin en etkili 
ve güvenceli yolu, yargı mercileri önünde dava ve verilen kararı karşı temyiz 
hakkını kullanabilmesidir. Kişilere yargı mercileri önünde dava hakkı ve verilen 
kararı bir üst yargı merciine inceletmek hakkı tanınması adil yargılamanın ön 
koşulunu oluşturur.

Adil yargılanma hakkının ulusal üstü düzeyde genel kabul görmüş ölçütleri 
arasında önemli bir yer tutan “silahların eşitliği” ilkesi, davanın tarafları 
arasında yargılama sırasında usul hükümleri yönünden eşit konumda bulunma, 
taraflardan birine dezavantaj diğerine avantaj sağlayacak kurallara yer vermeme 
esasını öngörmekte, diğer bir deyişle davanın tarafları arasında hakkaniyete 
uygun bir dengenin varlığını gerekli kılmaktadır.

Hak arama özgürlüğü, diğer temel hak ve özgürlüklerden gereken şekilde 
yararlanılmasını ve bunların korunmasını sağlayan en etkili güvencelerden biri 
olmakla birlikte aynı zamanda toplumsal barışı güçlendiren, bireyin adaleti 
bulma, hakkı olanı elde etme, haksızlığı önleme uğraşının da aracıdır.

Anayasa’nın 36. maddesinde ifade edilen hak arama özgürlüğü ve adil 
yargılanma hakkı, sadece yargı mercileri önünde davacı ve davalı olarak iddia ve 
savunmada bulunma hakkını değil, yargılama sonunda hakkını değil, yargılama 
sonunda hakkı olanı elde etmeyi de kapsayan bir haktır, hakkında verilmiş bir 
kararı temyiz etmeyi harç yatırma koşuluna bağlanması bireylerin hak arama 
özgürlüğünü engelleyici nitelik taşımaktadır.

Anayasa’nın 13. maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin, özlerine 
dokunulmaksızın yalnızca anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere 
bağlı olarak ve ancak yasa ile sınırlanabileceği, bu sınırlamaların anayasanın 
özüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve hukuk devleti gereklerine ve 
ölçülülük ilkelerine aykırı olamayacağı belirtilmiştir.

Çağdaş Demokrasiler, temel hak ve özgürlüklerin en geniş ölçüde sağlanıp 
güvence altına alındığı rejimlerdir. Temel Hak ve Özgürlükleri büyük ölçüde 
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kısıtlayan ve kullanılmaz hale getiren sınırlamalar hakkın özüne dokunur. Temel 
hak ve özgürlüklere getirilen sınırlamaların yalnız ölçüsü değil koşulları, nedeni, 
yöntemi, kısıtlamaya karşı öngörülen kanun yolları hep demokratik toplum 
düzeni kavramı içinde değerlendirilmelidir.

492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 6217 Sayılı Yasa İle Değişik (1) Sayılı 
Tarifesinin mahkeme harçları bölümündeki hukuk ibaresinden sonra gelen 
“ceza” ibaresi ile temyiz ve itiraz harçları başlığını taşıyan IV. Kısmının (b) 
fıkrasında yer alan “Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 
40 TL” ibaresi Anayasa’nın 2, 5, 10, 13 ve 36. maddelerine aykırı düşmektedir.

Anayasa Mahkemesi benzer bir başvuruda 14/01/2010 tarih 2009/27 esas 
2010/9 karar sayılı kararında, “492 Sayılı Harçlar Kanun’un 28. maddesinin 
1. fıkrasının (a) bendinin “karar ve ilam harcı ödenmedikçe ilgiliye ilam 
verilmez” biçimindeki 2. cümlesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar 
vermiştir.

Açıklanan nedenlerle ve bir davaya bakmakta olan mahkemenin uygulanacak 
bir kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerini Anayasaya aykırı 
görmesi durumunda gerekçeli kararı ile Anayasa Mahkemesi’ne başvurması 
gerektiğini öngören Anayasa’nın 152. maddesi ve 6216 sayılı Anayasaya 
Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 40. maddesi 
gereğince, 6217 Sayılı Yasanın 13. maddesi ile değişik (1) Sayılı Tarifesinin 
“A-Mahkeme Harçları bölümünün hukuk ve ticaret davaları ile, idari davalarda 
ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik meciilerin de” başlığında yer alan hukuk 
ibaresinden sonra gelen “ceza” ibaresinin ve “IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” 
kısmının “Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL” 
ibareli (b) fıkrasının Anayasanın, 2, 5, 10, 13, 36. maddelerine aykırı olduğu 
görüşüyle maddenin iptali için ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASINA, 
DOSYADA BULUNAN KARAR ÖRNEĞİNİN VE İLGİLİ BELGELERİN ONAYLI 
BİR SURETİNİN ANAYASAYA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

Sanık müdafiinin temyiz başvurusunun Anayasaya Mahkemesince bu 
konuda verilecek karara kadar bekletilmesine, Anayasa Mahkemesince 
dosyanın noksansız olarak ulaşmasından itibaren 5 Ay içerisinde karar 
vermemesi halinde temyiz başvurusunun yürürlükteki yasa hükümlerine göre 
sonuçlandırılmasına,

Kararın bir örneğinin temyiz başvurusunda bulunan sanık müdafii’ne 
tebliğine, karar verildi. 29/04/2011

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
KARAR TUTANAĞI
(HÜKÜM BÖLÜMÜ)

31.3.2011 günlü, 6217 sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13. maddesiyle, 2.7.1964 
günlü, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun;

1- (1) sayılı Tarifesinin “A- Mahkeme Harçları” bölümünün “Hukuk ve 
ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında ve icra tetkik 
mercilerinde” başlığında yer alan “Hukuk” ibaresinden sonra gelmek üzere 
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eklenen “ceza” ibaresinin – Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 
Mehmet ERTEN’in karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA, 

2- Değiştirilen “IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmının “Yargıtay ceza 
dairelerine yapılacak temyiz başvurularında 40 TL” biçimindeki (b) fıkrasının 
Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, Alparslan  ile Burhan’ın karşıoyları ve 
OYÇOKLUĞUYLA, 

3- Değiştirilen “IV. Temyiz, istinaf ve itiraz harçları” kısmının (b) fıkrasının 
iptal edilmesi nedeniyle, Anayasa’nın 153. maddesinin üçüncü fıkrasıyla 
6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun’un 66. maddesinin (3) numaralı fıkrası gereğince İPTAL HÜKMÜNÜN, 
KARARIN RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMASINDAN BAŞLAYARAK ALTI 
AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİNE, Osman ile Mehmet’in karşıoyları ve 
OYÇOKLUĞUYLA,

20.10.2011 gününde karar verildi.
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TBB DİSİPLİN KURULU KARARLARI





TBB DİSİPLİN KURULU[1]

ÖZET: Disiplin konusu olay avukatın “hapis hakkını” 
kullanması yöntemiyle ilgilidir.
TBB D.K. E: 2011/368 K: 2011/635 T: 21.10.2011

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI
Şikayeti avukat hakkında, şikayetçi şirketini dava ve icra takipleri için 

vekaletname verildiği, sorumluluğundaki  işleri gereken özenle yürütmediği, 
110-1023211 no’lu rücu dosyasından 76.560,20 TL’si masraf ve avukatlık ücreti 
kesintisi yaptıktan sonra bakiyesini şirkete aktardığı, bu kesintinin 45.611,27 
TL’sinin haksız kesinti olduğu, iddiaları ile yapılan şikayet üzerine şikayetli 
avukatın bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesi ile başlatılan 
disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülerek 
disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli avukat, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında savunma 
vermemiştir.

Şikayetçi vekili, disiplin kovuşturmasına konu tahsilat ve yapılan kesintiler 
nedeni ile fazladan alındığını iddia ettiği miktarın tahsili istemi ile 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesinde dava açıldığını bildirmiş, Baro Disiplin Kurulu bu davanın 
bulunduğu mahkeme ve sayısını şikayetçi vekilinden sormuş, karar tarihinden 
sonra verilen dilekçede davanın Üsküdar 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
2009/205 Esasında kayıtlı olduğu bildirilmiştir.

Şikayet dilekçesinin ve şikayetli avukatın itiraz dilekçesinin ekinde, şikayetli 
avukatın şikayet konusu tahsilat ile yapılan kesintilerin dökümünü gösteren 
vekalet ücreti ve masrafların ödenmesi talepli yazı, tahsilattan sonra yapılan 
kesintilerle ilgili ve Şikayetçi Avukat G…. Y…..’e elden teslim edildiğine ilişkin 
teslim imzası bulunan belgeler de bulunmaktadır.

Şikayetli avukat itiraz dilekçesinde, taraflar arasında yazılı bir avukatlık 
ücret sözleşmesinin bulunmadığını, şikayet konusu edilen 374.782,89 TL’lik 
tahsilattan kesilen 76.560,20 TL’sinin dökümünü gösteren yazının şikayetçi 
şirket vekili Avukat G… Y….’a 21.01.2008’de elden teslim edildiğini, yapılan 
kesintilerin, yaptı işlerle ilgili müvekkili şirketten avukatlık asgari ücret tarifesine 
göre alınması gereken ücretler ile, karşı tarafa yükletilen ve yasa gereği kendisine 
ait olan avukatlık ücretleri ve yaptığı masraflara ait olduğunu, belgelerinin de 
ekinde teslim edildiğini, şikayetçi şirketin, müvekkilinden almaya hak kazandığı 
avukatlık ücretlerinin, şirketin uygulamasına göre başka türlü olduğu ve 
belgesini sunduğu giderlerin bazılarını kabul etmediklerini ileri sürerek 45.611,27 
TL’sini iade etmesi gerektiği iddiası ile şikayetçi olduklarını, yapılan kesintinin 
Avukatlık Yasası’nın 166. Maddesine göre kullandığı hapis hakkına dayandığını 
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savunmuştur.
Şikayet dilekçesi ekinde sunulan, şikayetçi şirket vekili Avukat G…. Y… 

tarafından şikayetli avukata çekilen 15.08.2008 tarihli e-mailde de şikayet 
dilekçesinde de ileri sürülen gerekçeler ile yapılan kesintilerin 45.611,27 TL’sinin 
iade edilmesi gerektiği belirtilmekte, Üsküdar 5. Noterliği’nin 20.12.2009 tarih 
46932 sayılı ihtarnamede de aynı talepler tekrarlanmaktadır.

Disiplin kavuşturmasının konusunu, şikayetli avukatın tahsil ettiği 
374.782,89 TL’sinden hapis hakkına dayanarak kestiğini savunduğu 76.560,20 
TL’lik kesintinin, taraflar arasındaki vekalet ilişkisine uygun olarak ve yasal 
bir hakka dayanarak kesilip kesilmediği, diğer anlatımla hapis hakkının doğru 
ve orantılı olarak kullanılıp kullanılmadığı hususu oluşturmaktadır. Şikayetçi 
şirket tarafından açıldığı bildirilen Üsküdar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 
2009/205 Esas Sayılı alacak davasında da, aynı husus, şikayetli avukatın kestiği 
miktarın yerinde olup olmadığı, dosyası ile borçlu olup olmadığının tespiti ile 
yargı kararına bağlanacaktır.

Disiplin kovuşturmasında varılacak sonuç ile yargıya intikal etmiş 
aynı ihtilaf sonucunda varılacak sonuçlar arasında farklı değerlendirmeler 
bulunmaması bakımından Üsküdar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davanın 
sonucunun  beklenmesi, sonucuna göre şikayetli avukatın hapis hakkını doğru 
ve yerinde kullanıp kullanmadığı ve bilgi verme yükümlülüğünü doğru olarak 
yerine getirip getirilmediğinin değerlendirilmesi gerektiğinden, Baro Disiplin 
Kurulunun “Uyarma cezası verilmesine” ilişkin kararın bozulmasına karar 
vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak, şikayetli avukatın itirazının kabulü ile, İstanbul Barosu Disiplin 
Kurulunun “Uyarma Cezası Verilmesine” ilişkin kararının eksik inceleme nedeni 
ile BOZULMASINA, katılanların oybirliği ile karar verildi.

ÖZET: Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum 
ve davranıştan kaçınmalıdır.
TBB D.K. E: 2011/366 K: 2011/634 T: 21.10.2011

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI
İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetli avukat hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 02.06.2005 

tarihinde müşteki polis memurları tarafından olayın mağduru olan kişiye 
fotoğraf ile teşhis yaptırıldığı esnasında hazır bulunmadığı halde mağdur ile 
bir kısım şüphelilerin yüzleştirildiği şeklinde gerçeğe aykırı olarak düzenlenen 
teşhis tutanağını mağdur vekili olarak imzaladığı, iddiası ile başlatılan disiplin 
kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulu’nca eşlem sabit görülerek disiplin 
cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli avukat savunmasında, eski müvekkilinin kendisinden haraç isteyen 
ve vermeyince bürosunda kendisini dövenlerle ilgili şikayeti üzerine şahısların 
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yakalandığını ve Eminönü Asayiş Şubesine çağırıldığını, fakat oradaki bazı 
polis memurları ile daha önceden karşılıklı davaları olduğundan kendisine kötü 
davranmalarından korktuğu için arkadaş olarak yanında gelmesini istediğini, 
böylece emniyete gittiklerini, polislere de avukat olarak değil müştekinin dostu 
sıfatıyla geldiğini söylediğini, bu nedenle de müştekinin işlemleri bitinceye kadar 
bekleme salonunda oturulduğunu, ne yaptıklarını görmediğini, bir süre sonra 
mağdur olan eski müvekkilinin kendisini dövenlerin bunlar olmadığını ve şikayetçi 
de olmadığını söylediğini, binadan ayrılırken polis memurlarının tutanak tutup 
mağdur kişinin şikayetçi olmadığını söyleyip tutanağı imzalamasını istediklerinde 
tutanağı imzalamasına gerek olmadığını, avukat olarak gelmediğini söylemesine 
karşılık isminin hazurun olmak gösterildiği söylenince yazılanları okuyup 
teşhisin başka bir avukat huzurunda yapıldığı yazılınca imzalamakta sakınca 
görmediğini, teşhis tutanağının son paragrafının okununca teşhis esnasında 
bulunmadığının anlaşıldığını, bildirmiştir.

Baro Disiplin Kurulu, şikayetli avukatın eylemini sabit görerek Avukatlık 
Yasası’nın 34, 134. maddeleri ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 
3 ve 4. maddelerine aykırı bularak kınama cezası ile cezalandırılmasına karar 
vermiş, karara şikayetli avukat tarafından, 02.06.2005 tarihli teşhis tutanağı, 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Adalet Bakanlığı’na sunduğu 14.03.2007 
tarihli soruşturma raporu, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 19.10.2010 
tarihli karar celsesine ait tutanak ile daha önce savcılığa verdiği savunmaları 
dilekçesine eklenerek itiraz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, kavuşturma konusu 02.06.2005 tarihli teşhis 
tutanağının son paragrafında, Asayiş Büro Amirliği teşhis odasında yapılan 
teşhisin şüpheli vekili (diğer Şikayetli Avukat Raşit) huzurunda yapıldığı, bu 
esnada şikayetli avukatın bulunduğuna dair bir açıklama olmadığı,

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2007/341 Esasında kayıtlı olarak 
şikayetli avukatlar hakkında “Görevi kötüye kullanmak” suçundan dolayı açılan 
kamu davasının sonucunda Mahkemece 2010/320 Karar sayılı ve 19.10.2010 
tarihli kararla, şikayetli avukatın görevi kötüye kullandığı sabit görülerek 
5237 Sayılı TCK’nın 257/1,62, maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile 
cezalandırılmasına, CMK. 231/5 maddesi gereğince “Hükmün Açıklanmasının 
Geri Bırakılmasına” karar verildiği, kararın 03.12.2010 tarihinde kesinleştiğinin 
bildirildiği, görülmüştür.

Avukatlık Yasası’nın 158. maddesine göre Türkiye Barolar Birliği Disiplin 
Kurulu ve Barolar Disiplin Kurulları, gösterilen ödülleri, soruşturma ve 
duruşmaları edinecekleri kanıya göre serbestçe takdir ederler. Şikayetli avukat 
hakkında, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin özetlenen kararı, mahkumiyet 
açısından kesin hüküm oluşturan bir karar niteliğinde değil ise de, İstanbul 
7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin dosyasında toplanan deliller, kovuşturma konusu 
dosya içindeki deliller ve tarafların iddia ve savunmaları şikayetli avukatın 
eylemini tam olarak tespite yeterli olmaktadır.

Şikayetli Avukat İlyas’ın, olay esnasında başka bir odada beklemekte 
olduğu ve yapılan teşhis işlemini görmediği halde, “bu olayın usulüne uygun 
olarak şüphelilerin soldan sağa numaralandırılmak suretiyle şahıslara numara 
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verilerek sıralandırıldıkları olayın mağdurları olan kişilere yaptırılan teşhiste, 
teşhis odasında numaralandırılmış olan şahısların, olay ile ilgili olarak şikayette 
bulundukları şahıslar olmadığını beyanla teşhis edemediklerini” anlatır şekilde 
düzenlenen teşhis tutanağını imzalaması, şikayetli avukatın Asayiş Büro 
Amirliği’nce yapılan teşhis işlemini görmediği halde görmüş gibi ve görmediği 
işlemin usule uygun biçimde yapıldığına ilişkin olarak tutulan tutanağı 
imzalaması, avukatın mesleğine duyulan güven saygınlığı zedeleyici bir davranış 
olmakla eylem disiplin suçunu oluşturmaktadır.

Avukatlık Yasası’nın 34. maddesine göre, “Avukatlar, yüklendikleri görevleri 
bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine 
getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde 
davranmak ve Türkiye Barolar Birliği’nce belirlenen Meslek Kurallarına uymakla 
yükümlüdür.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3. maddesine göre “Avukat 
mesleki çalışmasını kanunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde 
ve işini tam bir sadakatle yürütür.”, 4. maddesine göre “Avukat mesleğin itibarını 
zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.

Şikayetli avukatın eylemi Avukatlık Yasası’nın 34. maddesi ile Türkiye Barolar 
Birliği Meslek Kuralları’nın 3 ve 4. maddesine aykırı olduğundan ve eylem aynı 
zamanda Avukatlık Yasası’nın 34. maddesine de aykırı olmakla, aynı Yasa’nın 
130/1. maddesi uyarınca en az kınama cezası tayini gerektiğinden, Baro Disiplin 
Kurulu’nun eylemin disiplin suçunu oluşturduğuna ilişkin değerlendirmesinde 
ve tayin ettiği kınama cezasında hukuki isabetsizlik görülmemiş, kararın 
onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak, şikayetli avukatın itirazının reddi ile İstanbul Barosu Disiplin 
Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin kararının ONANMASINA, 
katılanların oybirliği ile karar verildi.

ÖZET: Müvekkille ilgili bir alacak veya hesap varsa uygun 
sürelerde durum yazı ile kendisine bildirilmelidir.
TBB D.K. E: 2011/368 K: 2011/635 T: 21.10.2011

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI
İtirazın süresinde yapıldığı anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp 

düşünüldü:
Şikayetli avukat hakkında, şikayetçi şirketin İtalya’daki alacaklarının takibi 

için 01.12.2005 de vekaletname verildiği, talep ettiği ücretlerin ve giderlerin 
gödendiği halde, sürekli talepte bulunmalarına rağmen ödenen avanslarla ilgili 
bilgi ve ödeme makbuzlarını vermediği, takip ettiği işler ile ilgili olarak yine talep 
edilmesine rağmen rapor ve bilgi vermediği, 17.06.2008 tarihinde azledildiği, 
yeniden vekalet verilen avukatlık ortaklığı tarafından yaptırılan araştırmada, 
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yapılmakta olduğunu bildirdiği işlerin dahi doğru olmadığının anlaşıldığı, 
iddiaları ile yapılan şikayet üzerine açılan disiplin kovuşturması sonucunda 
Baro Disiplin Kurulu’nca eylem sabit görülerek disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli avukat, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında yazılı savunma 
vermemiş, Baro Disiplin Kurulu’nun 22.12.2009 tarihli duruşmasına katılarak, 
hakkındaki şikayetin 3. bir avukatın yaptığı çalışmalar ile ilgili olarak şikayetçiye 
yanlış bilgi vermesi sebebiyle yapıldığını, oysa vekalet görevinin devam ettiği süre 
içerisinde şikayetçi firmaya sayısız hukuki yardımda bulunduğunu, bunların 
dosya eklerinde bulunduğunu, firma yetkililerinin İtalya’ya geldiklerinde gerekli 
bilgileri verdiği gibi, ticari yardımda da bulunduğunu, belgelerini dosyaya 
sunacağını, süre verilmesini istemiş, şikayetli avukata istemi üzerine dosyayı 
inceleyip beyanda bulunması ve delillerini sunması için 30 günlük süre verilmiş, 
takip eden 06.04.2010 tarihli duruşma gününde şikayetli avukatın vekili 
katılarak 3 adet okunamaz biçimde çekilmiş belge sunmuş, kendisine belgelerin 
adı veya okunabilir örneklerinin sunulması için 10 günlük süre verilmiş, takip 
eden 29.06.2010 tarihli duruşmada şikayetli avukat vekili, şikayetli avukatın 
azledilmesinden sonra şikayetçi şirketin vekalet verdiği avukatlar tarafından 
talep edilmesi üzerine, şikayetli avukatın İtalya’da takip ettiği işlerde ilgili rapor 
düzenleyen İtalyan avukat hakkında şikayetçi olduğuna dair ifade tutanağını 
ibraz etmiştir.

Dosyada şikayetçi şirket tarafından verilen belgelerin incelenmesinde, 
şikayetli avukata ödenen ve banka dekontları ile belirlenen masraf ve teminat 
adı altında talep edilen ödemelerin hani işler için kullanıldığı konusunda sürekli 
talepte bulunulmasına karşın bilgi verilmediği gibi, bu hesapların kapatılması 
için ödendiği kurumlarından alınmış belgeleri teslim etmediği, şikayetçi 
şirketin halka açık şirket olması sebebiyle denetim firmalarına verilmesi 
gereken raporların sürekli talep edildiği halde verilmediği ve görevlilerin sıkıntı 
yaşadıklarını bildirdikleri anlaşılmaktadır.

Tanık olarak dinlenen ve şikayetli avukat ile şirketin irtibatını yürüten Avukat 
ifade Demirman da aynı yönde beyanda bulunmuştur.

Şikayletli avukat hakkında, vekillik süresince işleri gereği gibi takip etmediği, 
taleplere rağmen bilgi vermediği ve ödenen miktarlara ilişkin belgeleri vermediği 
iddiaları ile yapılan şikayette, bu iddianın doğru olmadığının savunun şikayetli 
avakatın yapması gereken, şikayetçi tarafından dosyaya sunulmamış bilgi 
verdiğini gösteren belgeleri varsa bunları, banka dekontları ile kendisine ödenen 
miktarların tamamını karşılayan biçimde, avukatlık ücreti makbuzu, takip 
edilen işler için ilgili yerlere yapılmış ödemelerin belgelerini sunarak ödenen 
miktarların tam olarak hesabının verilmesinden ibarettir.

Baro Disiplin Kurulu’nun şikayetli avukatın savunma hakkına tanıdığı 
uzun süreli imkana rağmen çeşitli nedenlerle ertelemeler sonucunda verileceği 
beyan edilen belgeler sunulmamıştır. Şikayetli avukatın, şikayetçi şirketin istemi 
dolayısı ile yürüttüğü işler ile ilgili rapor düzenleyen kişi hakkında Türkiye’de 
şikayetçi olmasını, disiplin kovuşturması ile ilgisi bulunmaması sebebi ile 
disiplin kovuşturmasını etkilenmesi mümkün değildir.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3. maddesine göre “Avukat, 
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mesleki çalışmasını kanunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde 
ve işine tam bir sadakatle yürütür.” 4. maddesine göre “Avukat, mesleğin itibarını 
zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” 43. maddesine 
göre “Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin 
müvekkile duyurulur ve verilir. Müvekkille ilgili bir hesap varsa uygun sürelerde 
durum yazı ile bildirilir.”

Baro Disiplin Kurulu’nun şikayetli avukatın eylemlerinin Avukatlık  
Yasası’nın 34. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3, 4 ve 43. 
maddelerine aykırı olduğu yönündeki değerlendirmesi ve kabul ettiği gerekçeleri 
yerinde olup, Avukatlık Yasası’nın 136/1 maddesi uyarınca en az kınama cezası 
verilmesi de gerektiğinden, tayin ettiği kınama cezasında hukuki isabetsizlik 
görülmemiş ve kararının onanması gerekmiştir.

Sonuç olarak şikayetli avukatın itirazının reddine, İstanbul Barosu Disiplin 
Kurulu’nun “Kınama Cezası Verilmesine” ilişkin kararının ONANMASINA, 
katılanların oybirliği ile karar verildi.
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YARARLI BİLGİLER





21 Aralık 2011 ÇARŞAMBA                      Resmî Gazete                             Sayı : 28149

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri arasında 

geçerli ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği 
karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda, Avukatlık Kanunu ve bu Tarife 
hükümleri uygulanır. Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında avukatlık ücreti 
kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersiz 
olup, ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanır.

Avukatlık ücretinin kapsadığı işler
MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye 

kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen 
dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti 
gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de 
avukatlık ücretine hükmedilemez.

(2) Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve 
Sayıştay’da temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen 
görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir.

Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple 
davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti

MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa 
yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından 
çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi 
niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur.

(2) Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla davalı aleyhine 
açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret 
sebebi ayrı olan davalılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık 
ücretine hükmolunur.

Birden çok avukat ile temsil
MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması 

durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
Ücretin tümünü hak etme
MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul 

eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret
MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve 

sulh nedenleriyle; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine 
getirilmesinden önce giderilirse, Tarife hükümleriyle belirlenen ücretlerin 
yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına 



hükmolunur.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet 

nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında 
ücret

MADDE 7 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, 
davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına 
ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi 
durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden 
sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü 
mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde 
yazılı miktarları geçemez.

(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine 
getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, 
davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde 
yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine 
hükmolunur.

(3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, işbölümü itirazı 
nedeniyle verilen tüm gönderme kararları nedeniyle görevsizlik, gönderme veya 
yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.

Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret
MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka 

bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her 
dava için ayrı ücrete hükmolunur.

Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti 

ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan 
nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince 
hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, 
Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre 
belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

(2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine 
hükmedilemez.

Manevi tazminat davalarında ücret
MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukatlık ücreti, hüküm altına 

alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.
(2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili yararına Tarifenin 

üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti 
geçemez.

(3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti, Tarifenin 
ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur.

(4) Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi 
mümkün diğer taleplerle birlikte açılması durumunda; manevi tazminat 
açısından vekalet ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.
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İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret
MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin 

avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. 
Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarifenin 
üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki asıl alacak miktarı 1.666,66 TL’ye 
kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci 
bölümünde, icra dairelerindeki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu 
ücret asıl alacağı geçemez.

(2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu 
durumda avukata tam ücret ödenir.

(3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık 
ücreti hükmedilir. Şu kadar ki bu ücret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci 
bölümünün iki ve üç sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki 
yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık 
ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez.

(4) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde bir yıllık kira bedeli tutarı, Nafakaya 
ilişkin icra takiplerinde nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden, icra mahkemelerinde 
açılan istihkak davalarında üçüncü kısım gereğince hesaplanacak ücretlere 
hükmolunur.

(5) Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse tarifeye göre belirlenecek 
ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm 
uygulanır.

Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen 

hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık 
ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci fıkrasının 
son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) 
Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir.

(2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda 
avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde 
takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl alacağı 
geçemez.

Ceza davalarında ücret
MADDE 13 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete karar 

verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısım ikinci bölümünde 
belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para 
cezasına hükmolunan davalarda tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti 
hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) CMK 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine 
yapılan başvurularda, Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine 
hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün 
onuncu sıra numarasındaki ücretten az olamaz.
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(4) Çocuk mahkemelerinde görülen davalarda, asliye ceza; çocuk ağır ceza 
mahkemelerinde görülen davalarda da ağır ceza mahkemeleri için Tarifenin 
ikinci kısmının ikinci bölümünde öngörülen maktu ücretlere ilişkin hükümler 
uygulanır.

(5) Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına hazine 
aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir.

Danıştay’da, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve 
vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret

MADDE 14 – (1) Danıştay’da ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz 
yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve vergi dava daireleri genel kurulları ile 
dava dairelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde davaya cevap 
verme sürelerinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle 
ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda 
Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir.

(2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin 
reddine karar verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmolunmaz.

(3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işlerde de yukarıdaki 
fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır.

Uzlaşma tutanağının hazırlanmasında ücret
MADDE 15 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesinde sözü edilen 

uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, konusu itibarıyla görevli mahkemeler 
için, bu Tarifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücretin 1/2 si uygulanır.

Tahkimde ücret
MADDE 16 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda da bu 

Tarife hükümleri uygulanır.

İş takibinde ücret
MADDE 17 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisinin kullanılması 

ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapılabilmesi için, iş sahibi veya temsilci 
tarafından yerine getirilmesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir.

(2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok resmi daire, kurum veya 
kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar 
yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır.

Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işlerde ücret
MADDE 18 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu 

Tarife uygulanır.

(2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işlerde bu Tarifede 
belirtilen ücretin 1/4 ü uygulanır.

Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret
MADDE 19 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardımlar için, işin niteliği 

göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir.

Uygulanacak tarife

522 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 1 • Yıl: 2012



MADDE 20 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın 

tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife 

esas alınır.

Yürürlük

MADDE 21 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ
BİRİNCİ KISIM

BİRİNCİ BÖLÜM

Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Büroda sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 170,00 TL
takip eden her saat için 90,00 TL

2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü danışma (ilk bir saate kadar) 330,00 TL
takip eden her

170,00 TLsaat için

3. Yazılı danışma için 330,00 TL

4 Her türlü dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname, protesto 
düzenlenmesinde 220.00 TL

5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin hazırlanması

a) Kira sözleşmesi ve benzeri 330,00 TL
b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve 
benzeri belgelerin hazırlanması 1.000,00 TL
c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle 
ilgili sözleşmeler 1.000,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret

1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme aşamasındaki paranın tahsili veya 
bir belgenin örneğinin çıkarılması gibi işlerin takibi için 250,00 TL

2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili, nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi 
veya korunması gibi amaçlarla yapılan işler için 420,00 TL

3.
Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin onanması, bu tacirlerin 
çalışma konuları ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması, devri ve Türk 
vatandaşlığına kabul edilme gibi işlerin takibi için 1.800,00 TL

4. Vergi uzlaşma komisyonlarında takip edilen işler için 785,00 TL
5. Uluslararası yargı yerlerinde takip edilen işlerde

a) Duruşmasız ise 3.600,00 TL
b) Duruşmalı ise 6.000,00 TL
c) Konusu para olan işlerde ise ücret Tarifenin üçüncü kısmına göre 
belirlenir
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli 
Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret

1. Yapı kooperatiflerinde 600,00 TL
2. Anonim şirketlerde 1.000,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet 
ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik 
miktar avukata ayrıca ödenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli 
Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık Avukatlık Ücreti 1.000,00 TL

Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplanacak vekalet 
ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik 
miktar avukata ayrıca ödenir.

İKİNCİ KISIM
BİRİNCİ BÖLÜM

Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para 
Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı 
Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1.
Görülmekte olan bir dava içinde olmamak koşulu ile ihtiyati haciz, ihtiyati 
tedbir, delillerin tespiti, icranın geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri 
belirlenmesi işleri için:

a) Duruşmasız ise 220,00 TL
b) Duruşmalı ise 300,00 TL

2.
Ortaklığın giderilmesi için satış memurluğunda yapılacak işlerin takibi i

420,00 TLin

3. Ortaklığın giderilmesi ve taksim davaları için 900,00 TL
4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen dava ve işler için

a) Duruşmasız ise 600,00 TL
b) Duruşmalı ise 900,00 TL

İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile 
Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için  200,00 TL
2. İcra Mahkemelerinde takip edilen işler için   220,00 TL
3. İcra Mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için  400,00 TL
4. İcra Mahkemelerinde takip edilen ceza işleri için   220,00 TL
5. Ceza soruşturma evresinde takip edilen işler için  360,00 TL
6. Sulh Mahkemelerinde takip edilen davalar için  600,00 TL
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7. Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.200,00 TL
8. Tüketici Mahkemelerinde takip edilen davalar için 600,00 TL
9. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde takip edilen davalar için 1.800,00 TL

10. Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için 2.400,00 TL
11. Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için   900,00 TL
12. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için   2.400,00 TL
13. Askeri Mahkemelerde takip edilen davalar için   900,00 TL
14. İdare ve Vergi Mahkemelerinde takip edilen davalar için

a) Duruşmasız ise 600,00 TL
b) Duruşmalı ise 1.200,00 TL

15. Bölge Adliye Mahkemelerinde takip edilen istinaf yolu ile görülen işlerin 
takipleri için  

a) Bir duruşması olan işler için 600,00 TL
b) Birden fazla duruşması ve keşif gibi avukatın da bulunması gereken 
sair işlemleri olan işler için 1.200,00 TL

16. Yargıtay’da ilk derecede görülen davalar için 2.400,00 TL

17. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde ilk derecede görülen 
davalar için

a) Duruşmasız ise

1 Şubat
0,00 TL

b) Duruşmalı ise 2.400,00 TL

18. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay’da temyiz yolu ile 
görülen işlerin duruşması için 900,00 TL

19. Uyuşmazlık Mahkemesindeki davalar için 900,00 TL
20. Anayasa Mahkemesinde görülen dava ve işler için

a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan davalar 3.000,00 TL
b) Diğer dava ve işler 2.400,00 TL

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile 
Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret

1. İlk 25.000,00 TL için 12%
2. Sonra gelen 35.000,00 TL için 11%
3. Sonra gelen 60.000,00 TL için 8%
4. Sonra gelen 200.000,00 TL için 6%
5. Sonra gelen 500.000,00 TL için 4%
6. Sonra gelen 680.000,00 TL için 3%
7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için 1,5%
8. 2.750.000,00 TL den yukarısı için 0,1%
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AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

DÜZENLEYEN: Av. Orhan YILMAZ ( İstanbul Barosu )

K
ad

em
e TALEP 

MİKTARI 
(TL)

ORAN 
%

VEKÂLET ÜCRETİ

Asliye Fikri ve Sınaî 
Haklar Mah. Tüketici Sulh (HMK.md.4.1.a)[1]  

(Tahliye-Kira Tespiti)

1 12%

1.000.- “ 400.-[2] 400.- 400.- 600.-

2.000.- “ 400.- 400.- 400.- 600.-

3.333,33 “ 400.- 400.- 400.- 600.-

4.000.- “ 480.- 480.- 480.- 600.-

5.000.- “ 600.- 600.- 600.- 600.-

6.000.- “ 720.- 720.- 720.- 720.-

6.500.- “ 780.- 780.- 780.- 780.-

7.000.- “ 840.- 840.- 840.- 840.-

8.000.- “ 960.- 960.- 960.- 960.-

9.000.- “ 1.080.- 1080.- 1.080.- 1.080.-

9.500.- “ 1.140.- 1.140.- 1.140.- 1.140.-

10.000.- “ 1.200.- 1.200.- 1.200.- 1.200.-

11.000.- “ 1.320.- 1.320.- 1.320.- 1.320.-

12.000.- “ 1.440.- 1.440.- 1.440.- 1.440.-

13.000.- “ 1.560.- 1.560.- 1.560.- 1.560.-

13.750.- “ 1.650.- 1.650.- 1.650.- 1.650.-

14.000.- “ 1.680.- 1.680.- 1.680.- 1.680.-

15.000.- “ 1.800.- 1.800.- 1.800.- 1.800.-

16.000.- “ 1.920.- 1.920.- 1.920.- 1.920.-

17.000.- “ 2.040.- 2.040.- 2.040.- 2.040.-

18.000.- “ 2.160.- 2.160.- 2.160.- 2.160.-

19.000.- “ 2.280.- 2.280.- 2.280.- 2.280.-

 
1  Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret
MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan 
kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince 
hesaplanacak miktarın tamamı, vekalet ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci 
bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.
2  Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret
MADDE 12 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya 
para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, (yedinci maddenin ikinci fıkrası, dokuzuncu maddenin birinci 
fıkrasının son cümlesi ile onuncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla,) Tarifenin üçüncü 
kısmına göre belirlenir.
(2) Şu kadar ki asıl alacak miktarı 3.333,33 TL’ye kadar olan davalarda avukatlık ücreti, tarifenin ikinci kısmının, 
ikinci bölümünde, icra mahkemelerinde takip edilen davalar için öngörülen maktu ücrettir. Ancak bu ücret asıl 
alacağı geçemez.
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K
ad

em
e TALEP 

MİKTARI 
(TL)

ORAN 
%

VEKÂLET ÜCRETİ

Asliye Fikri ve Sınaî 
Haklar Mah. Tüketici Sulh (HMK.md.4.1.a)  

(Tahliye-Kira Tespiti)

20.000.- “ 2.400.- 2.400.- 2.400.- 2.400.-

21.000.- “ 2.520.- 2.520.- 2.520.- 2.520.-

22.000.- “ 2.640.- 2.640.- 2.640.- 2.640.-

23.000.- “ 2.760.- 2.760.- 2.760.- 2.760.-

24.000.- “ 2.880.- 2.880.- 2.880.- 2.880.-

25.000.- - 3.000.- 3.000.- 3.000.- 3.000.-

2 11%

26.000.- “ 3.110.- 3.110.- 3.110.- 3.110.-

27.000.- “ 3.220.- 3.220.- 3.220.- 3.220.-

29.000.- - 3.440.- 3.440.- 3.440.- 3.440.-

30.000.- “ 3.550.- 3.550.- 3.550.- 3.550.-

35.000.- “ 4.100.- 4.100.- 4.100.- 4.100.-

40.000.- “ 4.650.- 4.650.- 4.650.- 4.650.-

45.000.- “ 5.200.- 5.200.- 5.200.- 5.200.-

50.000.- “ 5.750.- 5.750.- 5.750.- 5.750.-

55.000.- “ 6.300.- 6.300.- 6.300.- 6.300.-

60.000.- “ 6.850.- 6.850.- 6.850.- 6.850.-

3 8%

65.000.- “ 7.250.- 7.250.- 7.250.- 7.250.-

70.000.- “ 7.650.- 7.650.- 7.650.- 7.650.-

75.000.- “ 8.050.- 8.050.- 8.050.- 8.050.-

80.000.- “ 8.450.- 8.450.- 8.450.- 8.450.-

85.000.- “ 8.850.- 8.850.- 8.850.- 8.850.-

90.000.- “ 9.250.- 9.250.- 9.250.- 9.250.-

95.000.- “ 9.650.- 9.650.- 9.650.- 9.650.-

100.000.- “ 10.050.- 10.050.- 10.050.- 10.050.-

105.000.- “ 10.450.- 10.450.- 10.450.- 10.450.-

110.000.- “ 10.850.- 10.850.- 10.850.- 10.850.-

115.000.- “ 11.250.- 11.250.- 11.250.- 11.250.-

120.000.- “ 11.650.- 11.650.- 11.650.- 11.650.-
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e TALEP 

MİKTARI 
(TL)

ORAN 
%

VEKÂLET ÜCRETİ

Asliye Fikri ve Sınaî 
Haklar Mah. Tüketici Sulh (HMK.md.4.1.a)  

(Tahliye-Kira Tespiti)

4 6%

130.000.- “ 12.250.- 12.250.- 12.250.- 12.250.-

140.000.- “ 12.850.- 12.850.- 12.850.- 12.850.-

150.000.- “ 13.450.- 13.450.- 13.450.- 13.450.-

160.000.- “ 14.050.- 14.050.- 14.050.- 14.050.-

170.000.- “ 14.650.- 14.650.- 14.650.- 14.650.-

180.000.- “ 15.250.- 15.250.- 15.250.- 15.250.-

190.000.- “ 15.850.- 15.850.- 15.850.- 15.850.-

200.000.- “ 16.450.- 16.450.- 16.450.- 16.450.-

210.000.- “ 17.050.- 17.050.- 17.050.- 17.050.-

220.000.- “ 17.650.- 17.650.- 17.650.- 17.650.-

230.000.- “ 18.250.- 18.250.- 18.250.- 18.250.-

240.000.- “ 18.850.- 18.850.- 18.850.- 18.850.-

250.000.- “ 19.450.- 19.450.- 19.450.- 19.450.-

260.000.- “ 20.050.- 20.050.- 20.050.- 20.050.-

270.000.- “ 20.650.- 20.650.- 20.650.- 20.650.-

280.000.- “ 21.250.- 21.250.- 21.250.- 21.250.-

300.000.- 22.450.- 22.450.- 22.450.- 22.450.-

320.000.- 23.650.- 23.650.- 23.650.- 23.650.-

5 4%

330.000.- “ 24.050.- 24.050.- 24.050.- 24.050.-

350.000.- “ 24.850.- 24.850.- 24.850.- 24.850.-

400.000.- “ 26.850.- 26.850.- 26.850.- 26.850.-

450.000.- “ 28.850.- 28.850.- 28.850.- 28.850.-

500.000.- “ 30.850.- 30.850.- 30.850.- 30.850.-

550.000.- “ 32.850.- 32.850.- 32.850.- 32.850.-

600.000.- “ 34.850.- 34.850.- 34.850.- 34.850.-

650.000- “ 36.850.- 36.850.- 36.850.- 36.850.-

700.000.- “ 38.850.- 38.850.- 38.850.- 38.850.-

750.000.- “ 40.850.- 40.850.- 40.850.- 40.850.-

800.000.- “ 42.850.- 42.850.- 42.850.- 42.850.-

820.000.- 43.650.- 43.650.- 43.650.- 43.650.-
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MİKTARI 
(TL)

ORAN 
%

VEKÂLET ÜCRETİ

Asliye Fikri ve Sınaî 
Haklar Mah. Tüketici Sulh (HMK.md.4.1.a)  

(Tahliye-Kira Tespiti)

6 3%

830.000.- “ 43.950.- 43.950.- 43.950.- 43.950.-

850.000.- “ 44.550.- 44.550.- 44.550.- 44.550.-

900.000.- “ 46.050.- 46.050.- 46.050.- 46.050.-

950.000.- “ 47.550.- 47.550.- 47.550.- 47.550.-

1.000.000.- 49.050.- 49.050.- 49.050.- 49.050.-

1.100.000.- 52.050.- 52.050.- 52.050.- 52.050.-

1.200.000.- “ 55.050.- 55.050.- 55.050.- 55.050.-

1.300.000.- “ 58.050.- 58.050.- 58.050.- 58.050.-

1.400.000.- “ 61.050.- 61.050.- 61.050.- 61.050.-

1.500.000.- “ 64.050.- 64.050.- 64.050.- 64.050.-

7 1.50%

1.600.000.- “ 65.550.- 65.550.- 65.550.- 65.550.-

1.700.000.- “ 67.050.- 67.050.- 67.050.- 67.050.-

1.800.000.- “ 68.550.- 68.550.- 68.550.- 68.550.-

1.900.000.- “ 70.050.- 70.050.- 70.050.- 70.050.-

2.000.000.- “ 71.550.- 71.550.- 71.550.- 71.550.-

2.100.000.- “ 73.050.- 73.050.- 73.050.- 73.050.-

2.200.000.- “ 74.550.- 74.550.- 74.550.- 74.550.-

2.300.000.- “ 76.050.- 76.050.- 76.050.- 76.050.-

2.400.000.- “ 77.550.- 77.550.- 77.550.- 77.550.-

2.500.000.- “ 79.050.- 79.050.- 79.050.- 79.050.-

2.750.000.- “ 82.800.- 82.800.- 82.800.- 82.800.-
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MİKTARI 
(TL)

ORAN 
%

VEKÂLET ÜCRETİ

Asliye Fikri ve Sınaî 
Haklar Mah. Tüketici Sulh (HMK.md.4.1.a)  

(Tahliye-Kira Tespiti)

8 %0,1

2.800.000.- “ 82.850.- 82.850.- 82.850.- 82.850.-

3.000.000.- “ 83.050.- 83.050.- 83.050.- 83.050.-

3.500.000.- “ 83.550.- 83.550.- 83.550.- 83.550.-

4.000.000.- “ 84.050.- 84.050.- 84.050.- 84.050.-

5.000.000.- “ 85.050.- 85.050.- 85.050.- 85.050.-

5.500.000.- “ 85.550.- 85.550.- 85.550.- 85.550.-

6.000.000.- “ 86.050.- 86.050.- 86.050.- 86.050.-

6.500.000.- “ 86.550.- 86.550.- 86.550.- 86.550.-

7.000.000.- “ 87.050.- 87.050.- 87.050.- 87.050.-

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu 
Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara 
Ödenecek Ücret

1. İlk  (25.000,00 TL)  için 12%

2. Sonra gelen  (35.000,00 TL)  için 11%

3. Sonra gelen  (60.000,00 TL)  için 8%

4. Sonra gelen  (200.000,00 TL)  için 6%

5. Sonra gelen (500.000,00 TL)  için 4%

6. Sonra gelen  (680.000,00 TL)  için 3%

7. Sonra gelen  (1.250.000,00 TL)  için 1,5%

8. (2.475.000,00 TL) dan yukarısı için  0.1%
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31 Aralık 2011 CUMARTESİ                     Resmî Gazete                             Sayı : 28149

TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ
(SERİ NO: 65)

492 sayılı Harçlar Kanunu’nun[1]  5281 Sayılı Kanun[2] ile değiştirilen mükerrer 
138. maddesinde,

“...

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu 
harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler 
dahil) o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır.

Bu suretle hesaplanan harç tutarlarının 10 Yeni Kuruşa kadarki kesirleri 
nazara alınmaz.

... Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçları 
veya bu harçların yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş 
olan tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen 
hadler dahil) ile nispî harçları, tarifeler yahut tarifelerin ilgili fıkra ve bentleri 
itibariyle birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere; maktu harçlarda yirmi katına, nispî 
harçlarda ise bir katına kadar artırmaya, uygulanmakta olan maktu harçları 
yarısına, nispi harçları ise Kanunla belirlenen oranların onda birine kadar 
indirmeye bu had ve miktarlar arasında yeni had, miktar ve nispetler tespit 
etmeye yetkilidir.”

hükmüne yer verilmiştir.

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül 
yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve (410) Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği[3] ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

22/12/2011 tarihli ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2012 
tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı 
tarifelerde yer alan ve 2011 yılında uygulanan maktu harç tutarları yeniden 
değerleme oranı dahil olmak üzere (maktu ve nispi harçların asgari ve azami 
miktarlarını belirleyen hadler dahil), %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu 
tutarlar 1/1/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki 
tarifelerde gösterilmiştir

Ekli (2), (5) ve (7) sayılı tarifelerin bazı fıkralarında “beher rüsum tonilatosu” 
birim değeri üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen 
maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak 
olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri 
de tahsil edilmeyecektir.

1 17/7/1964 tarihli ve 11756 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
2 31/12/2004 tarihli ve 25687 üçüncü M. sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
3 17/11/2011 tarihli ve 28115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
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Tebliğ olunur.

(1) SAYILI TARİFE
Yargı Harçları :
 A) Mahkeme harçları:
(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile değişen fıkra, Yürürlük:14/04/2011) 
Hukuk, ceza ve ticaret davalarıyla,  idari davalarda ihtilafsız yargı konularında 
ve icra tetkik mercilerinde
I- Başvurma harcı:
Dilekçe veya tutanakla dava açma veya davaya müdahale veya tevdi 
mahallinin tayini, ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tesbiti delail ile ilgili taleplerde,

1.Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde    9,85
2.Asliye mahkemelerinde, idare mahkemelerinde    21,15

3.(5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) 
Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay, Danıştay ve 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde (Mahkemenin yetkisizlik veya görevsizlik 
kararı vermesi sebebiyle yetkili veya görevli mahkemeye yeniden başvurulması 
halinde bu harç alınmaz.)

32,40

4. (6216 Sayılı Kanun’un 75/8. maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 
03/04/2011) Anayasa Mahkemesinde 172,50

II- Celse Harcı:
(Taraflar veya vekilleri tarafından ertelenmelerine sebebiyet verilen 
celselerden.)
1.Sulh mahkemeleri:
a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan
(12,15 TL)’den aşağı olmamak üzere  (Binde 1,98)

b) Belli bir değer bulunmayan davalarda   12,15
2.Asliye mahkemelerinde, idari yargı mercilerinde (21,15  TL)’den az olmamak 
üzere    (Binde 1,98)

III- Karar ve ilam harcı:
1.Nispi harç:

a)Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda esas hakkında karar 
verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık konusu değer üzerinden                                                                                                                                       (Binde 59,4)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibariyle birlikte  veya ayrı ayrı olmak üzere bu 
bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete 
kadar çıkarmaya yetkilidir.

b) Bir gayrimenkulün hissedarlar arasında satış suretiyle şuyuun izalesine dair 
olan hükümler (Gayrimenkulün satış bedeli üzerinden)    (Binde 9,9)

c) Gayrimenkulün hissedarlar arasında taksimine dair olan hükümler (Taksim 
edilen gayrimenkul değeri üzerinden)     (Binde 3,96)

d) Nafaka verilmesine dair hükümler (Bir senelik nafaka bedeli üzerinden) (Binde 9,9)
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e) (5035 Sayılı Kanun’un 34.    maddesi ile değişen bent. 
Yürürlük:1/1/2004)  Yukarıdaki nispetler Bölge Adliye Mahkemeleri, Bölge 
İdare Mahkemeleri, Danıştay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Yargıtay’ın 
tasdik veya işin esasını hüküm altına aldığı kararları için de aynen uygulanır.

f)(5582 Sayılı Kanun’un 32. maddesi ile eklenen hüküm Yürürlük:6/3/2007)  
Konusu belli bir değerle ilgili bulunan davalarda ve 2499 sayılı Sermaye 
Piyasası Kanunu’nun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut 
finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 
rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, ihalenin feshi talepleri ile ilgili 
olarak esas hakkında karar verilmesi halinde hüküm altına alınan anlaşmazlık 
konusu değer üzerinden  

(Binde 59,4)

Bakanlar Kurulu, dava çeşitleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere bu 
alt bentte yazılı nispeti binde 10’a kadar indirmeye veya Kanunda yazılı nispete 
kadar çıkarmaya yetkilidir.

 Nispi harçlar  (21,15 TL)’den aşağı olamaz.

2. Maktu harç:

a) 1’inci fıkra dışında kalan davalarla, taraf teşkiline imkan bulunmayan 
davalarda verilen esas hakkındaki kararlarla, davanın reddi kararı ve icra tetkik 
mercilerinin 1’inci fıkra dışında kalan kararlarında 

21,15

b)(5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) 
(a) fıkrasında yazılı davalarda esasa taalluk eden veya tashihi karar taleplerinin 
reddine dair Yargıtay, Danıştay ve 
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararlarında 

43,90

c)(5035 Sayılı Kanun’un 34. maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2004) 
Bölge Adliye Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri, Bölge İdare Mahkemeleri, 
Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin icranın tehiri 
kararlarında

34,80

d)Tespiti delail, ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir kararlarında   34,80

IV- Temyiz, istinaf ve itiraz harçları (6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile 
değişen şekli. Yürürlük:14/04/2011)
a)(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile eklenen fıkra. 
Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay hukuk dairelerine yapılacak temyiz 
başvurularında 

103,50

b)(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile eklenen fıkra. 
Yürürlük:14/04/2011)Yargıtay ceza dairelerine yapılacak temyiz 
başvurularında

46,00

c)(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)
Danıştaya yapılacak temyiz başvurularında 103,50

d)(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile eklenen fıkra. 
Yürürlük:14/04/2011)Yürütmenin durdurulmasına ilişkin itirazlar dahil olmak 
üzere bölge idare mahkemelerine itirazen yapılacak başvurularda

57,50

e)(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile eklenen fıkra. 
Yürürlük:14/04/2011)Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerine yapılacak 
istinaf yolu başvurularında

57,50
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f)(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile eklenen fıkra. Yürürlük:14/04/2011)
Bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerine yapılacak istinaf yolu başvurularında 23,00

g)(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile eklenen fıkra. 
Yürürlük:14/04/2011) İdari yaptırımlar konusunda sulh ceza mahkemelerince 
verilen son karara karşı itirazen yapılacak başvurularda

23,00

h)(6217 Sayılı Kanun’un 13. maddesi ile eklenen fıkra. 
Yürürlük:14/04/2011)İcra mahkemelerinin kararlarına karşı itirazen yapılacak 
başvurularda

23,00

(6009 Sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen fıkra, Yürürlük;01/08/2010)
V- Keşif Harcı 148,55
(Mahkemelerce re’sen veya istem üzerine verilen keşif ya da tespit kararlarını 
yerine getirmek için)
B) İcra ve iflas harçları:
I. İcra harçları:
1.İcraya başvurma harcı     21,15
2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 21,15
3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:
a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (% 3,96)
b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (% 7,92)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil 
olunan paralardan  (% 9,9)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik 
ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (% 3,96)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanunu’nun 125. 
maddesinin 3. fıkrası gereğince ödenen paralardan (% 1,98)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:
aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    (% 1,98)
bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (% 3,96)
g)Menkul tesliminde;
aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (% 1,98)
bb)İcra marifetiyle teslim halinde (% 3,96)
h) (5582 Sayılı Kanun’un 32. maddesi ile eklenen hüküm 
Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin 
birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile 
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, 
bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.
4.İdare harçları:  
 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap 
tutulması için) 14,70

II. İflas harçları:
1.Maktu harç:
İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı  34,80
2.Konunun değeri üzerinden harç:
a)İflasta paylaşılan para üzerinden (% 3,96)
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b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 9,9)

(6009 Sayılı Kanun’un 20. maddesiyle eklenen fıkra, Yürülük;01/08/2010)
III. Haciz, teslim ve satış harcı 49,45

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire 
dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için)

C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  156,60
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 448,95
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 1.011,50
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  77,70
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 111,30
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 246,20
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil) 
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  77,70
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 111,30
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 246,20
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  30,35
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 43,90
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 77,70
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca 
aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  
bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher 
sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

7,80

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  25,95
D) Diğer yargı harçları (Müşterek kısım):
I. Suret harçları:
a)İlamın her sayfasının suretinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 1,35
b)Mahkeme ve merci zabıtnameleri ve diğer evrakın beher sayfasının 
suretlerinden 1,35

(Tasdikli fotokopiler dahil)   
c)Avukatların tasdik ettiği vekaletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 3,30
d)Sulh hakimi tarafından tasdik edilen vekaletname suretlerinden 3,30
(Tasdikli fotokopiler dahil)
Re’sen verilmesi icap eden suretler hariç olmak üzere ceza mahkemelerinden 
alınacak suretlerden de aynı harçlar alınır.
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II. Muhafaza harçları:
Adliye veznelerine tevdi olunan kıymetli eşyanın kabul ve muhafazası için, 
muhafaza olunan değer üzerinden:
a)Bir yıla kadar  (Binde 9,9)
b)Bir yılı geçen her yıl ve kesirler için (Binde 4,95)
III. Defter tutma harçları:
a)Alelumum, defter tutma ve tahrir işlerinde (12,15 TL)’den az olmamak üzere 
deftere kaydolunan değer üzerinden (Binde 3,96)

b)Miras işlerinde defter tutulmasında:

aa)Mevcut ve alacak bakiyesi hasıl olmuş ise bu bakiye üzerinden         (Binde 3,96)
bb)Borç bakiyesi hasıl olmuş veya mevcut ve alacaklar ile borçlar bakiyesi eşit 
ise  32,40

c)İflas dairesi tarafından tutulacak defterlerden  32,40
IV. Miras işlerine ait harçlar:
Terekenin tahrir ve tespiti, mirasın taksimi, tasfiyesi ve idaresinde, bunların 
konusunu teşkil eden değerler üzerinden (Binde 3,96)

(Miras idaresinde her sene ve kesirler için harç alınır.)
V. Vasiyetname tanzimine ait harçlar:
Medeni Kanun’un 479. maddesine göre sulh hakimi tarafından tanzim edilen 
resmi vasiyet senetleri:
a)Belli bir meblağı ihtiva edenler   (Binde 0,99)
b)Belli bir meblağı ihtiva etmeyenler     43,90

Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN

MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN

2012 YILI TARİFESİ

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi 
üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağlarıbelirlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen 

müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanunu’nun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 13. maddesi 
gereğince hazırlanmıştır.

Tarife
MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki 

yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 172 TL,
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b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 267 TL,
c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
d) Çocuk mahkemeleri:
1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 294 TL,
2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 533 TL,
e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 294 TL,
f) İcra Ceza ve Fikrî ve Sınaî Haklar ceza mahkemesi gibi mahkemeler ile 

İnfaz Hâkimliklerinde takip edilen davalar için 294 TL,
g) Kanun yolları mahkemeleri:
1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 533 TL,
2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 598 TL,
ödenir.
Yürürlük
MADDE 5 – (1) Bu Tarife 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer.

NOTER HARÇLARI:
1. Değer veya ağırlık üzerinden alınan nispi harçlar:
1. Muayyen bir meblağı ihtiva eden her nevi senet, mukavelename ve 

kağıtlardan beher imza için (Binde 0,99)
Bütün imzalar için bu suretle alınacak harcın toplam miktarı (43,90 TL)’den 

az, (22.499,75 TL)’den çok olamaz.
2. Emanet harçları:
Saklanmak üzere noterlere tevdi edilen değeri belli emanetlerden (Binde 

1,98)
Harç miktarı (3,30 TL)’den az olamaz, harç yıllık olarak hesaplanır. Bir yıldan 

fazla olan her yıl için ilave olarak yarı harç alınır. Yıl kesirleri tam itibar olunur.
3. Gayrimenkul ve menkullerin idaresi harcı: (Binde 3,96)
Harç yıllık olarak hesaplanır, bir yıldan fazla olan her yıl için ilave olarak yarı 

harç alınır.Yıl kesirleri tam itibar olunur. Gayrimenkullerin değerleri belli değilse 
değerler takdir yolu ile tespit edilir.

4. Konşimento yazılması harcı:
Konşimento yazılmasında eşyanın her gayrisafi tonundan 0,394
5. (3239 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle fıkra kaldırılmıştır.)
II. Maktu harçlar:
1.Belli meblağı ihtiva etmeyen ve alınacak harç miktarı kanun ve tarife de 

ayrıca gösterilmemiş olan senet, mukavele ve kağıtlardaki 
imzaların beherinden 6,90
2. Her nevi tebliğ (6830 sayılı Kanun hükümleri muvacehesinde noterlerce 
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muhataba yapılacak tebliğler dahil) ihbar, ihtar ve protestolardan muhataba 
tebliğ edilecek beher nüsha için 12,15

3. Vekaletnameler:
a) Özel vekaletnamelerde beher imza için 5,75
b) Genel vekaletnamelerde beher imza için 9,05
4. Defter tasdiki:
a) Açılış, ara ve kapanış tasdik ve şerhleri (Beher defter için):
aa) İşletme defteri ve diğer her türlü defterler 17,00
bb) Serbest meslek kazanç defteri 21,15
cc) Bilanço esasına göre tutulan defterler 21,15
b) Açılış tasdiklerinde sayfaların mühürlenmesi:
100 sayfaya kadar (100 dahil) 5,60
100 sayfadan yukarı beher 50 sayfa ve fazlası için 5,60
(5035 Sayılı Kanun’un 35. maddesi ile eklenen bent.Yürürlük:1/1/2004) 

Ticaret sicili memurluklarınca yapılacak defter tasdiki işlemlerinden yukarıda 
belirtilen harçlar aynen alınır.

5. Suretler ve tercümeler:
a) İlgililere veya ibraz edenlere verilecek her türlü mukavele, senet, yazılı 

kağıt ve kayıt suretlerinin ve fotokopilerinin beher sayfasından 1,35
b) Tercüme suretleri ve yabancı dille yazılmış kağıtların suretleri ve tercümeleri 

beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 3,30
6. Saklanmak üzere noterlere tevdi olunan ve değeri belli olmayan emanetlerle 

vasiyetnameler her yıl için (Yıl kesirleri tam sayılır) 12,15
7. Tespit ve tutanak harçları:
Mukavelename, senet veya yazılı kağıtların veya bir şeyin veya bir yerin hal 

ve şeklinin ilgili şahısların hüviyet ve ifadelerinin tespiti  12,15
8. Piyango, seçim ve toplantılarda hazır bulunmaktan alınacak harçlar; 
Davet üzerine piyango ve hususi müesseselerin kur’a, seçim ve toplantılarında 

hazır bulunarak düzenlenecek tutanaklarda 223,90
9. Düzeltme harcı:
Evvelki işin mahiyet ve değeri değişmemek şartıyla yapılacak düzeltmelere 

ait beyannamelerden beher imza için 2,60
10. Mukavele feshi harcı:
Değeri belli bir borç veya bir taahhüdün ikrarını tazammun etmeyen 

mukavelelerin feshinde beher imza için 2,60
11. (6217 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi ile değişen fıkra, 

Yürürlük:14/04/2011)Belli bir meblağı ihtiva etmeyen umumi ibra, umumi 
makbuz, tahkimname, ölüme bağlı tasarruf senet ve mukaveleleri, ölünceye 
kadar bakma akdi, vakıf, aile vakıfları, evlat edinme, karı-koca haklarının 
idaresi, babalığı tanıma senetleri, miras taksim mukaveleleri, mirasçılık belgesi, 
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ifraz mukaveleleri ve bunlardan rücu ve bunların feshi ve bunların teferruatına 
dair senet, mukavele ve kağıtların düzenlenmesinden ve noter tarafından re’sen 
düzenlenecek tutanaklardan 43,90

VERGİ YARGISI HARÇLARI:
Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara 

ilişkin uyuşmazlıklardan dolayı Vergi Mahkemelerinde, 
Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da açılan davalarda.
I- Başvurma harcı:
a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 21,15
b) Danıştaya başvurma 43,90
c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) 

Danıştay’a temyiz başvurularında 91,40
d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6/6/2008) 

Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda 60,95
II- Nispi harçlar:
a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:
Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşı mükellefin dava açması üzerine 

vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, 
karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali 
yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (21,15 
TL)’den az olmamak üzere (Binde 3,96)

b) Danıştay kararlarında:
Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (43,90 
TL)’den az olmamak üzere (Binde 7,92)

(Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)
III- Maktu harç:
Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan 

tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:
a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 21,15
b) Danıştay kararlarında 43,90
c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması 

kararlarında 43,90
IV- Suret harçları:
Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her 

sayfasından (Fotokopiler dahil) 1,00
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28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA                     Resmî Gazete                                Sayı : 2856

YÖNETMELİK
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ ADLİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/3/2004 tarihli ve 25418 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliği’nin 7. maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Adli yardımla görevlendirilen avukata, görevlendirmeye konu iş için asgari 
ücret tarifesinde gösterilen maktu ücret baro yönetim kurulu kararı ile peşin 
ödenir. Ancak yargılama sırasında avukatın, harcayacağı emek ve mesai ile 
davanın önem ve özelliğini açıklayan talebi üzerine, davanın niteliği de göz 
önünde bulundurularak, asgari ücret tarifesinde gösterilen maktu ücretin bir 
katına kadarının ödenmesine baro yönetim kurulunca karar verilebilir. Aynı işe 
birden fazla avukat görevlendirilemez. Ancak görevden çekilen avukatın yerine 
görevlendirilen yeni avukata ayrıca ücret ödenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10. maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“Her baroya (5) temel puan verilir. Verilen (5) temel puana;
a) Her (50) üye avukat için (1) puan,
b) Her (5.000) nüfus için (1) puan eklenerek adli yardım ödenek puanı 

saptanır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7. maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten 

kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Barolar Birliği Yönetim 

Kurulu yürütür.

2012 YILI GELİR VERGİSİ DİLİMLERİ
2012 yılında ücret ve maaş gelirlerinden;
10.000 TL’ye kadarı için % 15
25.000 TL’nin 10.000 TL’si için 1.500 TL, fazlası için % 20
58.000 TL’nin 25.000 TL’si için 4.500 TL (ücret gelirlerinde 88.000 TL’nin
25.000 TL’si için 4.500 TL), fazlası için % 27
58.000 TL’den fazlasının 58.000 TL’si için 13.410 TL (ücret gelirlerinde
88.000 TL’den fazlasının 88.000 TL’si için 21.510 TL), fazlası için % 35
oranında Gelir Vergisi uygulanacak.
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KONUT KİRA GELİRLERİ VERGİ MUAFİYETİ ORANLARI

Yıllar Tutarlar
2012 3.000 TL
2011 2.800 TL
2010 2.600 TL
2009 2.600 TL
2008 2.400 TL
2007 2.300 TL
2006 2.200 TL
2005 2.000 TL
2004 1.800 TL
2003 1.600 TL
2002 950 TL
2001 700 TL

2012 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun(1) istisnalar başlıklı 4 

üncü maddesinin ikinci fıkrasında, “(b), (d) ve (e) bentlerine göre, her bir takvim 
yılında uygulanacak istisna hadleri, önceki yılda uygulanan istisna hadlerine bu 
yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu(2) hükümleri uyarınca belirlenen yeniden 
değerleme oranında artış yapılmak suretiyle tespit olunur. Artırım sırasında 1 
milyon liraya kadar olan tutarlar dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun 16. maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah 
dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca 
belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde 
hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” 
denilmektedir.

Bakanlığımızca 2011 yılı için yeniden değerleme oranı % 10,26 (on virgül  
yirmi altı) olarak tespit edilmiş ve 410 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği(3) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

Buna göre, 1/1/2012 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanun’un 4 üncü 
maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 
130.589 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 
261.336 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.010 TL,
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 

tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların 
Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan 
ikramiyelerde 3.010 TL olarak dikkate alınacaktır.
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7338 sayılı Kanun’un 16. maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim 
tutarları yukarıda belirtilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle 
tespit edilmiştir. Bu nedenle, 1/1/2012 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya 
ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki 
tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah
Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla
İntikallerde

İvazsız
İntikallerde

İlk                      180.000 TL için 1 10

Sonra gelen      400.000 TL için 3 15

Sonra gelen       880.000 TL için 5 20

Sonra gelen    1.700.000 TL için 7 25

Matrahın         3.160.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

YILLIK ASGARİ ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ

İzin Süreleri
Hizmet süresi Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) 
olanlara 14 gün

Hizmet Süresi Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 gün
Hizmet Süresi Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 15 
yıl ve daha fazla olanlara 26 gün

Onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı 
yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az 20 gün
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YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI (1992 - 2012)

2011 Yılı (2012 Yılında Uygulanacaktır.) % 10,26

Bu oran, aynı zamanda 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi için de 
uygulanacaktır.

1991 Yılı (1992 Yılında Uygulanacaktır.) 54,10%

1992 Yılı (1993 Yılında Uygulanacaktır.) 61,50%

1993 Yılı (1994 Yılında Uygulanacaktır.) 58,40%

1994 Yılı (1995 Yılında Uygulanacaktır.) 107,60%

1995 Yılı (1996 Yılında Uygulanacaktır.) 99,50%

1996 Yılı (1997 Yılında Uygulanacaktır.) 72,80%

1997 Yılı (1998 Yılında Uygulanacaktır.) 80,40%

1998 Yılı (1999 Yılında Uygulanacaktır.) 77,80%

1999 Yılı (2000 Yılında Uygulanacaktır.) 52,10%

2000 Yılı (2001 Yılında Uygulanacaktır.) 56,00%

2001 Yılı (2002 Yılında Uygulanacaktır.) 53,20%

2002 Yılı (2003 Yılında Uygulanacaktır.) 59,00%

2003 Yılı (2004 Yılında Uygulanacaktır.) 28,50%

2004 Yılı (2005 Yılında Uygulanacaktır.) 11,20%

2005 Yılı (2006 Yılında Uygulanacaktır.) 9,80%

2006 Yılı (2007 Yılında Uygulanacaktır.) 7,80%

2007 Yılı (2008 Yılında Uygulanacaktır.) 7,20%

2008 Yılı (2009 Yılında Uygulanacaktır.) 12%

2009 Yılı (2010 Yılında Uygulanacaktır.) 2,20%

2010 Yılı (2011 Yılında Uygulanacaktır.) 7,70%
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont İşlemlerinde
Uygulanan Faiz Oranları

Yürürlük Tarihi
Reeskont İşlemlerinde 

Uygulanan İskonto 
Oranı ( % )

Avans İşlemlerinde 
Uygulanan Faiz Oranı 

(%)
01.01.1990 40 45

20.09.1990 43 48.25

23.11.1990 45 50.75

15.02.1991 48 54.50

27.01.1994 56 65

21.04.1994 79 98

12.07.1994 70 85

27.07.1994 63 75

01.10.1994 55 64

10.06.1995 52 60

01.08.1995 50 57

02.08.1997 67 80

30.12.1999 60 70

17.05.2002 55 64

14.06.2003 50 57

08.10.2003 43 48

15.06.2004 38 42

13.01.2005 32 35

25.05.2005 28 30

20.12.2005 23 25

20.12.2006 27 29

28.12.2007 25 27

09.04.2009 19 20

12.06.2009 18 19

22.12.2009 15 16

30.12.2010 14 15

29.12.2011 17 17,75
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YASAL FAİZ ORANLARI

01.07.2003 - 31.12.2003 arası için 184 gün %50

01.01.2004 - 30.06.2004 arası için 181 gün %43

01.07.2004 - 01.05.2005 arası için 300 gün %38

01.05.2005 - 31.12.2005 arası için 240 gün %12

01.01.2006 - 31.12.2006 arası için 365 gün %9

01.01.2007 - 31.12.2007 arası için 365 gün %9

01.01.2008 - 31.12.2008 arası için 365 gün %9

01.01.2009 - 31.12.2009 arası için 365 gün %9

01.01.2010 - 31.12.2010 arası için 365 gün %9

01.01.2011 - 31.12.2011 arası için 365 gün %9

01.01.2012 -  ------------ ------ %9

2012 SGK PRİM ORANLARI
1 Ocak 2012‘den 30 Haziran 2012 tarihine kadar:

En az: 296,88,-TL.
En çok: 1.930,35,-TL

1 Temmuz 2012’den 31 Aralık 2012 tarihine kadar:
En az: 315,68,-TL.

En çok: 2.047,94,-TL
(Çalışanı olan Avukatlar için en az sigorta primi, işçisine ödediği

en yüksek brüt maaşın %33,5 tutarı üzerinden hesaplanarak ödenir.)
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KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARLARI

15.06.2000 - 30.06.2000 Arası 506.740.000,-TL

01.07.2000 - 31.12.2000 Arası 558.440.000,-TL

15.12.2000 - 31.12.2000 Arası 587.720.000,-TL

01.01.2001 - 14.04.2001 Arası 646.560.000,-TL

15.04.2001 - 14.05.2001 Arası 663.000.000,-TL

15.05.2001 - 14.06.2001 Arası 730.700.000,-TL

15.06.2001 - 30.06.2001 Arası 768.100.000,-TL

01.07.2001 - 14.09.2001 Arası 807.500.000,-TL

15.09.2001 - 14.10.2001 Arası 835.950.000,-TL

15.10.2001 - 14.11.2001 Arası 884.830.000,-TL

15.11.2001 - 14.12.2001 Arası 938.330.000,-TL

15.12.2001 - 31.12.2001 Arası 978.020.000,-TL

01.01.2002 - 14.05.2002 Arası 1.076.400.000,-TL

15.05.2002 - 30.06.2002 Arası 1.103.540.000,-TL

01.07.2002 - 30.09.2002 Arası 1.160.150.000,-TL

01.10.2002 - 31.12.2002 Arası 1.260.150.000,-TL

01.01.2003 - 30.06.2003 Arası 1.323.950.000,-TL

01.07.2003 - 31.12.2003 Arası 1.389.950.000,-TL

01.01.2004 - 30.06.2004 Arası 1.485.430.000,-TL

01.07.2004 - 31.12.2004 Arası 1.574.740.000,-TL

01.01.2005 - 30.06.2005 Arası 1.648.90,-YTL

01.07.2005 - 31.12.2005 Arası 1.727.15,-YTL

01.01.2006 - 30.06.2006 Arası 1.770.64,-YTL

01.07.2006 - 31.12.2006 Arası 1.857,44,-YTL

01.01.2007 - 30.06.2007 Arası 1.960.69,-YTL

01.07.2007 - 31.12.2007 Arası 2.030,19,-YTL

01.01.2008 - 30.06.2008 Arası 2.087,92,-YTL

01.07.2008 - 31.12.2008 Arası 2.173,19,-YTL

01.01.2009 - 30.06.2009 Arası 2.260,05,-TL

01.07.2009 - 31.12.2009 Arası 2.365,16,-TL

01.01.2010 - 30.06.2010 Arası 2.427,04,-TL

01.07.2010 - 31.12.2010 Arası 2.517,01,-TL

01.01.2011 - 30.06.2011 Arası 2.623,23,-TL

01.07.2011 - 31.12.2011 Arası 2.731,85,-TL

01.01.2012 - 30.06.2012 arası 2.805,04,-TL
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KIDEM TAZMİNATI

1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesinin 2762 Sayılı Kanunla değşiik 13. Fıkrası gereğince; 
bu Kanuna tabi işçilerin kıdem tazminatlarının yıllık miktarı en yüksek devlet memuruna bir hizmet 
yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.

12.09.1980 - 31.12.1982 döneminde ise 2320 Sayılı Kanun’un 1. maddesi gereğince kıdem 
tazminatının yıllık miktarı 30 günlük asgari ücretin 7,5 katından fazla olamamaktaydı.

Halen Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında 
aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı
2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı
3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı
4. Taban Aylık Göstergesi X Taban (Aylık Katsıyısı)
5. En yüksek devlet memuru aylığının (Ek Gösterge Dahil) brüt tutarının her devlet memurunun 

kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar
Not: 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun değişik Ek 70. maddesinin birinci 

fıkrasının b bendinde belirtilmiş bulunan ve her devlet memurunun almakta olduğu ek göstergesine göre 

farklılık gösteren bu uygulamaya göre; Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlara % 240, ek göstergesi 

7600 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlara % 200, ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlara 

%180, ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlara % 150, ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 

(hariç) arasında olanlara % 130, ek göstergesi 2200 (Dahil) - 3600 (Hariç) arasında olanlara % 70, diğerlerine 

% 40 oranı uygulanacaktır.

Bu itibarla en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen 
emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;

01.01.2012 tarihi itibarıyla Başbakanlık Müsteşarının:
1. Aylık Göstergesi: 1500,    Aylık Katsayısı: 0,066187
  1500  X 0,066187  =  99,281 
2. Ek Göstergesi: 8000,    Aylık Katsayısı: 0,066187
  8000  X 0,066187  = 529,496
3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi: 500,  Aylık Katsayısı: 0,066187
   500  X 0,066187  =  35,094
4. Taban Aylığı Göstergesi: 1000,   Taban Aylık Katsayısı: 0,88562
  1000  X 0,88562  =  885,620
5. (Aylık Gösterge+Ek Gösterge) X Aylık Katsayısı X 2 (% 200)
  1500  + 8000   =  9500
  9500  X 0,066187  =  628,777
    629  X 2 (%200)  =  1.257,553

= 99,281 529,496 33,094 885,620 1.257,553
=      2,805,04                             
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KIDEM TAZMİNATI FAİZİNİN HESAPLANMASI

Bilindiği gibi,kıdem tazminatı alacağına iş akdinin feshi tarihinden itibaren 
en yüksek banka mevduat  faizi işletilmesi gerekmektedir. (1475 S.İş K. 14)

Bu hesaplama yapılırken; feshin gerçekleştiği tarihte piyasada bankalarca 
fiilen  uygulanan en yüksek mevduat faizi oranının esas alınacağı,faizin miktarı 
konusunda uyuşmazlık doğmuş ise  davanın veya icra takibinin taraflarının 
bildireceği bankalardan fesih tarihinde fiilen uygulanan faiz oranının 
sorulmasıyla elde edilecek olan bilgiler doğrultusunda hesaplama yapılacağı 
yerleşik Yargıtay uygulamasıdır.(Örnekler: Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
20.9.2006 T.2006/12-594 2006/534 İstanbul Barosu Dergisi İş Hukuku Özel 
Sayısı 2007/Eylül Sh.305,Yargıtay 12.Hukuk Dairesi 13.3.2006 T.2006/2522-
2006/5088 İstanbul Barosu Dergisi  2006/2 Sh.836, Yargıtay 12.Hukuk Dairesi  
21.4.2008 T.2008/5489-2008/8277 İstanbul Barosu Dergisi  2009/4 Sh.2226, 
Dergimizin 2010/6.sayısında yayımlanan Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Kararları) 

Burada önemle üzerinde durulacak olan husus, T.C. Merkez Bankası’nın 
bankalardan aldığı bilgilere dayanarak yayımladığı en yüksek mevduat 
faizi oranlarının Yargıtay tarafından en yüksek mevduat faizi olarak kabul 
edilmemesidir.Bu nedenle,az yukarda da belirtildiği gibi kıdem tazminatı faizi 
hesaplanırken mutlaka herhangi bir bankanın piyasada fiilen verdiği faiz oranı 
öğrenilmelidir.

Öte yandan,kıdem tazminatına işletilecek olan en yüksek mevduat faizi 
hesaplanırken Yargıtay uygulaması doğrultusunda;  fesih tarihinde ve fesih 
tarihini izleyen müteakip senelerin aynı tarihlerinde uygulanan en yüksek 
mevduat  faizi oranları esas alınarak,birer senelik zaman dilimleri için hesaplama 
yapılmalıdır.Bir diğer deyişle fesih tarihinden itibaren zaman içinde değişen 
bütün faiz oranları dikkate alınarak hesaplama yapılmamalıdır. (Örnekler: 
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 10.12.1997 T.1997/12-807  1997/1052 İstanbul 
Barosu Dergisi  1998/2 Sh.495  ve yukarıdaki paragrafta belirtilen kararlar) 

Fiilen uygulanan faiz oranları bilgilerinin bankalardan getirtilmesi 
uygulamanın içinde sorun oluşturmakta ve zaman kaybına da yol açmaktadır.

T.C Ziraat Bankası’nın İnternet Sitesi’nde “ Geçmiş Dönem Mevduat/
Kredi Faizi Oranları” başlığı altında bu banka tarafından uygulanan en yüksek 
mevduat faizi oranları dönemler itibariyle yayımlanmaktadır.

T.C. Ziraat Bankası’nın  İnternet Sitesi’nden aldığımız faiz oranları listesini 
okurlarımızın bilgilerine sunuyoruz.
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BANKAMIZCA TL MEVDUAT HESAPLARINA  
UYGULANAN FAİZ ORANLARI

(www.ziraatbank.com.tr)

UYGULAMA 
TARİHİ VADESİZ 1 AY 

VADELİ
3 AY 

VADELİ
6 AY 

VADELİ 1 YIL VADELİ

06/01/1995 5 68 85 88 95 ENF.+10
31/03/1995 5 60 78 88 95 ENF.+10
13/04/1995 5 60 73 78 90 ENF.+10
17/07/1995 5 55 68 73 85 ENF.+10
09/11/1995 5 69 76 82 89 TEFE+10
05/02/1997 5 64 76 82 89 TEFE+10
24/07/1997 5 75 80 90 95 TEFE+10
17/04/1998 5 73 78 88 93 TEFE+10
08/06/1998 5 70 75 85 90 TEFE+10
03/07/1998 5 65 70 80 85 TEFE+10
09/07/1998 5 65 68 73 80 TEFE+10
17/09/1998 5 72 75 80 87 TEFE+10
13/09/1999 5 67 70 75 82 TEFE+10
22/10/1999 5 67 70 73 77 TEFE+10
10/11/1999 5 62 65 68 72 TEFE+10
25/11/1999 5 62 65 64 60 TEFE+10
13/12/1999 5 60 55 45 40 TEFE+10
05/01/2000 5 42 41 40 42 TEFE+2
14/01/2000 5 37 36 35 35 TEFE+2
27/04/2000 5 35 34 34 33 TEFE+2
25/07/2000 0 33 32 32 31 TEFE+2
27/07/2000 0 31 31 30 28 TEFE+2
31/07/2000 0 28 28 27 26 TEFE+2
15/09/2000 0 32 32 31 30 TEFE+2
25/09/2000 0 32 32 31 30
27/02/2001 0 95 55 40 40
22/03/2001 5 90 90 70 70
24/04/2001 5 95 90 70 70
30/04/2001 5 88 86 70 70
02/05/2001 5 85 83 70 70
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UYGULAMA 
TARİHİ VADESİZ 1 AY 

VADELİ
3 AY 

VADELİ
6 AY 

VADELİ 1 YIL VADELİ

03/05/2001 5 80 78 65 65
15/05/2001 5 75 73 60 60
17/05/2001 3 70 68 60 60
18/05/2001 3 67 67 60 60
18/06/2001 3 64 65 60 60
25/06/2001 3 66 65 60 60
16/10/2001 3 65 63 59 59
25/10/2001 3 61 62 62 62
02/11/2001 3 61 61 60 60
16/11/2001 3 59 58 58 58
11/01/2002 3 57 56 56 56
06/03/2002 3 56 56 56 56
13/03/2002 3 55 55 55 55
15/03/2002 3 54 54 54 54
20/03/2002 3 53 53 53 53
28/03/2002 3 51 51 51 51
09/04/2002 3 49 49 51 51
16/04/2002 3 49 49 49 49
17/04/2002 3 48 48 48 48
24/04/2002 3 47 47 47 47
01/05/2002 3 45 45 45 45
19/06/2002 3 47 47 47 47
31/10/2002 3 45 45 45 45
12/11/2002 3 43 43 43 43
20/11/2002 3 41 42 43 43
09/01/2003 3 42 43 44 44
24/03/2003 3 43 44 45 45
25/04/2003 3 40 41 42 42
22/05/2003 3 39 40 41 41
05/06/2003 3 36 37 38 38
17/07/2003 3 34 35 35 35
07/08/2003 3 32 33 33 33
02/09/2003 3 31 32 31 31
15/09/2003 3 30 31 30 30
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553Yararlı Bilgiler

UYGULAMA 
TARİHİ VADESİZ 1 AY 

VADELİ
3 AY 

VADELİ
6 AY 

VADELİ 1 YIL VADELİ

19/09/2003 3 28 29 28 28
08/10/2003 3 26 27 26 26
16/10/2003 3 24 25 24 24
07/01/2004 1 22 23 22 22
06/02/2004 1 21 22 21 21
18/03/2004 1 19 20 19 19
21/12/2004 1 19 19 18 18
30/01/2005 1 18 18 17 17
21/02/2005 1 17 17 16 16
09/03/2005 1 16 16 15 15
13/10/2005 1 15 15 15 15
16/03/2006 1 14 14 14 14
27/06/2006 1 15 15 15 15
08/09/2008 0 15 15 15 15
19/01/2009 0 13 13 13 13
09/02/2009 0 12,25 12,25 12,25 12,25
23/02/2009 0 11,5 11,5 11,5 11,5
23/03/2009 0 11 11 11 11
20/04/2009 0 10,5 10,5 10,5 10,5
27/05/2009 0 10,25 10,25 10,25 10,25
08/07/2009 0 9,75 9,75 9,75 9,75
29/07/2009 0 9,5 9,5 9,5 9,5
12/08/2009 0 9 9 9 9
31/08/2009 0 8,5 8,5 8,5 8,5
24/09/2009 0 8,25 8,25 8,25 8,25
06/10/2009 0 8 8 8 8
19/10/2009 0 7,75 7,75 7,75 7,75
11/01/2010 0 7,5 7,5 7,5 7,5
04/10/2010 0 7 7 7 7
03/01/2011 0 6,25 6,5 6,5 6,75
28/03/2011 0 6 6,25 6,5 7
07/09/2011 0 5,75 6 6 6



Bankalarca Amerikan Doları Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına 
Uygulanacağı Bildirilen Azami Faiz Oranları

Dönemler  1 Aya Kadar 
Vadeli

  3 Aya Kadar 
Vadeli

   6 Aya Kadar 
Vadeli

  1 Yıla Kadar 
Vadeli

21.12.2000-09.01.2001 2 - 60 2,5 - 60 3 - 25 3,5 - 25
10.01.2001-18.02.2001 2,5 - 60 2,5 - 60 3 - 25 3,5 - 25
19.02.2001-21.02.2001 2,5 - 60 2,5 - 60 3 - 29 3,5 - 25
22.02.2001-26.02.2001 3 - 60 4,5 - 60 4,75 - 29 4,75 - 25
27.02.2001-21.03.2001 3 - 60 4,5 - 60 4,75 - 40 4,75 - 25
22.03.2001-09.04.2001 3 - 60 4,5 - 60 4,75 - 40 4,75 - 30
10.04.2001-18.04.2001 3 - 60 4,5 - 60 4,75 - 40 4,5 - 30
19.04.2001-01.05.2001 3 - 60 4,5 - 60 4,5 - 40 4,5 - 30
02/05/2001 3 - 60 4,5 - 60 4,5 - 30 4,5 - 30
03.05.2001-15.05.2001 3 - 60 4,2 - 60 4,1 - 30 4,2 - 30
16.05.2001-20.05.2001 3 - 60 3,85 - 60 3,95 - 30 4 - 30
21.05.2001-23.05.2001 3 - 35 3,85 - 35 3,95 - 25 4 - 25
24/05/2001 3 - 35 3,8 - 35 3,8 - 25 4 - 25
25.05.2001-10.06.2001 3 - 25 3,8 - 25 3,8 - 25 4 - 25
11.06.2001-27.06.2001 3 - 25 3,75 - 25 3,75 - 25 4 - 25
28.06.2001-04.07.2001 3 - 25 3,5 - 25 3,5 - 25 3,75 - 25
05.07.2001-19.07.2001 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25 2,5 - 25
20.07.2001-23.07.2001 2,5 - 19 2,5 - 19 2,5 - 19 2,5 - 19
24.07.2001-26.07.2001 3 - 19 2,5 - 19 2,5 - 19 2,5 - 19
27.07.2001-29.07.2001 3 - 19 2,5 - 19 3,92 - 19 2,5 - 19
30.07.2001-13.08.2001 2,5 - 19 2,5 - 19 2,5 - 19 2,5 - 19
14.08.2001-05.09.2001 2,5 - 18 2,5 - 18 2,5 - 17 2,5 - 17,25
06.09.2001-17.09.2001 2,5 - 18 2,5 - 18 2,5 - 17 2,5 - 17
18/09/2001 2 - 18 2 - 18 2 - 17 2 - 17
19.09.2001-02.10.2001 1 - 18 1,5 - 18 1,5 - 17 1,5 - 17
03.10.2001-04.10.2001 0,5 - 18 1 - 18 1 - 17 1 - 17
05.10.2001-21.10.2001 0,5 - 15 1 - 15 1 - 13 1 - 15
22.10.2001-07.11.2001 0,5 - 13 1 - 13 1 - 13 1 - 13
08.11.2001-15.11.2001 0,5 - 11 1 - 11 1 - 11 1 - 12
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Dönemler 1 Aya Kadar 
Vadeli

3 Aya Kadar 
Vadeli

6 Aya Kadar 
Vadeli

1 Yıla Kadar 
Vadeli

16.11.2001-19.11.2001 0,5 - 9 1 - 9 1 - 9 1 - 10
20/11/2001 0,5 - 8 1 - 8 1 - 9 1 - 10
21.11.2001-25.11.2001 0,5 - 7,5 1 - 8 1 - 9 1 - 10
26.11.2001-28.11.2001 0,5 - 9 1 - 8 1 - 9 1 - 10
29.11.2001-02.12.2001 0,5 - 7,5 1 - 8 1 - 9 1 - 10
03.12.2001-06.12.2001 2 - 7,5 1 - 8 1 - 9 1 - 10
07.12.2001-11.12.2001 2 - 7,5 1 - 7,5 1 - 8,5 1 - 9
12/12/2001 0,5 - 7,5 0,75 - 7,5 0,75 - 8,5 0,75 - 9
13/12/2001 0,5 - 7 0,75 - 7,5 0,75 - 8,5 0,75 - 9
14.12.2001-18.12.2001 1,5 - 7 0,75 - 7,5 0,75 - 8,5 0,75 - 9
19/12/2001 1,5 - 6 0,75 - 7,5 0,75 - 8,5 0,75 - 9
20/12/2001 1,5 - 6,25 0,75 - 7,5 0,75 - 8,5 0,75 - 9
21.12.2001-23.12.2001 1,5 - 6 0,75 - 7,5 0,75 - 8,5 0,75 - 9
24.12.2001-08.01.2002 0,5 - 6 0,75 - 7,5 0,75 - 8,5 0,75 - 9
09.01.2002-14.01.2002 1,25 - 6 0,75 - 7,5 0,75 - 8,5 0,75 - 9
15.01.2002-26.03.2002 1,25 - 6 0,75 - 7 0,75 - 8 0,75 - 9
27.03.2002-02.04.2002 1,25 - 5 0,75 - 7 0,75 - 8 0,75 - 9
03.04.2002-13.05.2002 1,25 - 5 0,75 - 7,25 0,75 - 8 0,75 - 9
14/05/2002 1,25 - 5 0,75 - 7,25 0,75 - 7,5 0,75 - 8
15.05.2002-24.06.2002 1,25 - 5 0,75 - 7,25 0,75 - 6,5 0,75 - 7
25.06.2002-31.07.2002 1,25 - 5 0,75 - 5,5 0,75 - 6,5 0,75 - 7
01.08.2002-23.10.2002 1,25 - 6 0,75 - 6 0,75 - 6,5 0,75 - 7
24.10.2002-06.11.2002 1,25 - 5,5 0,75 - 5,5 0,75 - 6,5 0,75 - 7
07.11.2002-02.12.2002 1 - 5,5 0,75 - 5,5 0,75 - 6,5 0,75 - 7
03.12.2002-18.03.2003 1 - 5 0,75 - 5,5 0,75 - 6,5 0,75 - 7
19.03.2003-20.03.2003 1 - 6 0,75 - 6 0,75 - 6,5 0,75 - 7
21.03.2003-26.03.2003 1 - 12 0,75 - 7 0,75 - 7 0,75 - 7,5
27.03.2003-02.04.2003 1 - 12 0,75 - 7,25 0,75 - 7 0,75 - 7,5
03.04.2003-14.04.2003 1 - 12 0,75 - 7,5 0,75 - 7,75 0,75 - 7,75
15.04.2003-11.05.2003 1 - 9 0,75 - 7,5 0,75 - 7,75 0,75 - 7,75
12.05.2003-14.05.2003 1 - 7,5 0,75 - 7,5 0,75 - 7,75 0,75 - 7,75
15.05.2003-25.06.2003 1 - 7 0,75 - 6,5 0,75 - 6,5 0,75 - 7
26.06.2003-03.07.2003 0,75 - 7 0,5 - 6,5 0,5 - 6,5 0,5 - 7
04.07.2003-21.07.2003 0,75 - 7 0,5 - 6,5 0,5 - 6 0,5 - 6,5



Dönemler 1 Aya Kadar 
Vadeli

3 Aya Kadar 
Vadeli

6 Aya Kadar 
Vadeli

1 Yıla Kadar 
Vadeli

22.07.2003-29.07.2003 0,75 - 6,5 0,5 - 6,5 0,5 - 5,75 0,5 - 6
30.07.2003-17.09.2003 0,75 - 6 0,5 - 5,5 0,5 - 5,75 0,5 - 6
18.09.2003-30.09.2003 0,75 - 4,75 0,5 - 5,25 0,5 - 5,75 0,5 - 5,75
01.10.2003-01.01.2004 0,75 - 4,75 0,6 - 5,25 0,5 - 5,75 0,5 - 5,75
02.01.2004-22.01.2004 0,75 - 4,5 0,6 - 5,25 0,5 - 5,75 0,5 - 5,75
23.01.2004-14.03.2004 0,75 - 4,5 0,6 - 5,25 0,5 - 5,75 0,5 - 6
15.03.2004-16.03.2004 0,75 - 4,5 0,75 - 5,25 0,75 - 5,75 0,75 - 6
17.03.2004-17.05.2004 0,75 - 4,75 0,75 - 5,25 0,75 - 5,75 0,75 - 6
18.05.2004-13.06.2004 0,75 - 5,5 0,75 - 5,75 0,75 - 5,75 0,75 - 6
14.06.2004-30.06.2004 0,75 - 5,75 0,75 - 6 0,75 - 6 0,75 - 6
01.07.2004-01.09.2004 1 - 5,75 1 - 6 1 - 6 1 - 6
02.09.2004-07.09.2004 1 - 5,5 1 - 5,75 1 - 5,75 1 - 6
08.09.2004-21.09.2004 1,2 - 5,5 1 - 5,75 1 - 5,75 1,2 - 6
22.09.2004-23.11.2004 1,4 - 5,5 1 - 5,75 1 - 5,75 1,4 - 6
24.11.2004-19.12.2004 1,4 - 5,5 1,4 - 5,75 1,4 - 5,75 2 - 6
20.12.2004-02.02.2005 1,6 - 5,5 1,6 - 5,75 1,6 - 5,75 2,25 - 6
03.02.2005-29.06.2005 2 - 5,5 2 - 5,75 2,25 - 5,75 2,25 - 6
30.06.2005-04.07.2005 2 - 5,5 2 - 5,75 2,25 - 6 2,25 - 6
05.07.2005-08.08.2005 2 - 5,8 2 - 6,05 2,25 - 6,45 2,25 - 7
09.08.2005-26.09.2005 2 - 6,5 2 - 6,5 2,25 - 6,7 2,25 - 7,25
27.09.2005-11.10.2005 2 - 6,5 2 - 6,5 2,25 - 6,8 2,25 - 7,25
12.10.2005-07.11.2005 1,5 - 6,5 2 - 6,5 2,25 - 6,8 2,25 - 7,25
08.11.2005-18.12.2005 1,5 - 6,55 2 - 6,7 2,25 - 7,05 2,25 - 7,6
19/12/2005 1,5 - 6,55 2 - 6,75 2,25 - 7,05 2,25 - 7,6
20.12.2005-06.02.2006 1,5 - 6,8 2 - 6,95 2,25 - 7,3 2,25 - 7,65
07.02.2006-20.02.2006 1,5 - 7,05 2 - 7,2 2,25 - 7,35 2,25 - 7,65
21.02.2006-06.03.2006 1,5 - 7,05 2 - 7,2 2,25 - 7,35 2,25 - 7,75
07.03.2006-14.03.2006 1,5 - 7,15 2 - 7,3 2,25 - 7,45 2,25 - 7,8
15.03.2006-03.04.2006 1,5 - 7,15 2 - 7,3 2,25 - 7,45 2,75 - 7,8
04.04.2006-11.04.2006 1,5 - 7,3 2 - 7,45 2,25 - 7,6 2,75 - 7,8
12.04.2006-29.05.2006 1,5 - 7,5 2 - 7,5 2,25 - 7,75 2,75 - 8,25
30.05.2006-06.06.2006 1,5 - 7,5 2 - 7,55 2,25 - 7,75 2,75 - 8,25
07.06.2006-08.06.2006 1,5 - 8,1 2 - 8,15 2,25 - 8,2 2,75 - 8,35
09.06.2006-26.06.2006 1,5 - 8,1 2 - 8,25 2,25 - 8,5 2,75 - 9
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Dönemler 1 Aya Kadar 
Vadeli

3 Aya Kadar 
Vadeli

6 Aya Kadar 
Vadeli

1 Yıla Kadar 
Vadeli

27.06.2006 - 20.09.2006 1,5 - 9 2 - 9,25 2,25 - 9,25 2,75 - 10
21.09.2006 - 03.04.2007 1,5 - 8,5 2 - 8,75 2,25 - 9 2,75 - 9,25
04/04/2007 1,5 - 9 2 - 9,25 2,25 - 9,5 2,75 - 9,75
05.04.2007 - 10.04.2007 1,5 - 9 2 - 9,25 2,25 - 9,5 5 - 9,75
11.04.2007 - 19.09.2007 1,5 - 7,5 2 - 7,5 2,25 - 7,5 5 - 7,5
20.09.2007 - 01.01.2008 1,5 - 7,5 2 - 7,5 2,25 - 7,5 4,5 - 7,5
02/01/2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 5 - 8,75
03/01/2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 4,75 - 8,75
04.01.2008 - 22.01.2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 4,25 - 8,75
23/01/2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 4,2 - 8,75
24/01/2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 4 - 8,75
25.01.2008 - 30.01.2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 3,75 - 8,75
31.01.2008 - 17.03.2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 3,5 - 8,75
18.03.2008 - 19.03.2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 3,3 - 8,75
20.03.2008 - 24.03.2008 1,5 - 8,75 2 - 8,75 2,25 - 8,75 3,1 - 8,75
25.03.2008 - 16.09.2008 1,5 - 8,75 1,5 - 8,75 1,5 - 8,75 1,5 - 8,75
17.09.2008 - 07.01.2009 1,5 - 15 1,5 - 15 1,5 - 15 1,5 - 15
08.01.2009 - 18.01.2009 1,5 - 12 1,5 - 12 1,5 - 12 1,5 - 12
19.01.2009 - 09.02.2009 1,25 - 12 1,25 - 12 1,25 - 12 1,25 - 12
10/02/2009 1,25 - 10,65 1,25 - 10,75 1,25 - 10,85 1,25 - 10,95
11.02.2009 - 23.04.2009 1,25 - 10 1,25 - 10 1,25 - 10 1,25 - 10
24.04.2009 - 04.01.2010 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
05.01.2010 - 17.01.2010 0,45 - 10 0,51 - 10 0,6 - 10 0,82 - 10
18.01.2010 - 08.11.2010 0,25 - 10 0,25 - 10 0,25 - 10 0,25 - 10
09.11.2010 - 23.10.2011 0,25 - 8 0,25 - 8 0,25 - 8 0,25 - 8
24.10.2011 - 18.11.2011 0,25 - 9,25 0,25 - 9,25 0,25 - 9,25 0,25 - 9,75
19.11.2011 - 21.12.2011 0,25 - 9,5 0,25 - 9,75 0,25 - 9,75 0,25 - 9,75
22.12.2011 - 0,25 - 10,5 0,25 - 10,5 0,25 - 10,5 0,25 - 10,5



Bankalarca Euro Üzerinden Açılan Döviz Tevdiat Hesaplarına Uygulanacağı 
Bildirilen Azami Faiz Oranları 

Dönemler  1 Aya Kadar 
Vadeli

 3 Aya Kadar 
Vadeli 

 6 Aya Kadar 
Vadeli

1 Yıla Kadar 
Vadeli

21.12.2001 - 14.01.2002 2,5 - 6 2,5 - 7,5 2,5 - 8,5 2,5 - 9

15/01/2002 2,5 - 6 2,5 - 7 2,5 - 8 2,5 - 9

16.01.2002 - 01.04.2002 2,25 - 6 2,5 - 7 2,5 - 8 2,5 - 9

02.04.2002 - 08.04.2002 2,25 - 6 2,25 - 7 2,5 - 8 2,5 - 9

09.04.2002 - 18.04.2002 2,25 - 6 2,25 - 7 1,75 - 8 1,75 - 9

19.04.2002 - 30.04.2002 2 - 6 2,25 - 7 1,75 - 8 1,75 - 9

01.05.2002 - 13.05.2002 2 - 6 2 - 7 1,75 - 8 1,75 - 9

14/05/2002 2 - 6 2 - 6,5 1,75 - 7,5 1,75 - 8

15.05.2002 - 25.07.2002 2 - 6 2 - 6 1,75 - 6,5 1,75 - 7

26.07.2002 - 28.07.2002 2 - 5,5 2 - 5,5 1,75 - 6,5 1,75 - 7

29.07.2002 - 30.07.2002 2 - 5,5 2 - 5,5 2 - 6,5 2 - 7

31/07/2002 2 - 5,25 2 - 5,75 2 - 6,5 2 - 7

01.08.2002 - 22.09.2002 2 - 6 2 - 6 2 - 6,5 2 - 7

23.09.2002 - 13.10.2002 2 - 6 2 - 6 2 - 6,75 2 - 7

14.10.2002 - 20.10.2002 2 - 6 2 - 6,25 2 - 7 2 - 7

21.10.2002 - 19.11.2002 2 - 6 2 - 6 2 - 6,5 2 - 7

20.11.2002 - 02.12.2002 1,75 - 6 2 - 6 2 - 6,5 2 - 7

03.12.2002 - 10.12.2002 1,75 - 5,5 2 - 5,75 2 - 6,5 2 - 7

11.12.2002 - 22.12.2002 1,75 - 5,5 1,75 - 5,75 2 - 6,5 2 - 7

23.12.2002 - 06.01.2003 1,75 - 5,5 1,75 - 5,5 2 - 6,5 2 - 7

07.01.2003 - 18.03.2003 1,75 - 5,5 1,75 - 6 2 - 6,5 2 - 7

19.03.2003 - 20.03.2003 1,75 - 7 1,75 - 7 2 - 7 2 - 7

21.03.2003 - 23.03.2003 1,75 - 12 1,75 - 7,25 2 - 7 2 - 7,5

24/03/2003 1,75 - 12 1,75 - 7,5 2 - 7,5 2 - 7,5

25.03.2003 - 01.04.2003 1,75 - 12 1,75 - 8 2 - 8 2 - 8

02/04/2003 1,75 - 12 1,75 - 8 2 - 7,5 2 - 7,5

03.04.2003 - 13.04.2003 1,75 - 12 1,75 - 8 2 - 7,75 2 - 7,75

14/04/2003 1,75 - 12 1,75 - 7,5 2 - 7,75 2 - 7,75

15.04.2003 - 11.05.2003 1,75 - 9 1,75 - 7,5 2 - 7,75 2 - 7,75

12.05.2003 - 14.05.2003 1,75 - 7,5 1,75 - 7,5 2 - 7,75 2 - 7,75
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Dönemler 1 Aya Kadar 
Vadeli

3 Aya Kadar 
Vadeli

6 Aya Kadar 
Vadeli

1 Yıla Kadar 
Vadeli

15.05.2003-05.06.2003 1,75 - 7,25 1,75 - 7,25 2 - 6,5 2 - 7

06.06.2003-03.07.2003 1,5 - 7,25 1,25 - 7,25 1,25 - 6,5 1,25 - 7

04.07.2003-23.07.2003 1,5 - 7,25 1,25 - 7,25 1,25 - 6 1,25 - 6,5

24.07.2003 - 29.07.2003 1,5 - 7,25 1,25 - 7,25 1,25 - 6 1,25 - 6,25

30.07.2003 - 17.09.2003 1,5 - 6,5 1,25 - 5,75 1,25 - 6 1,25 - 6,25

18.09.2003 - 24.09.2003 1,5 - 5,5 1,25 - 5,75 1,25 - 6 1,25 - 6,25

25.09.2003 - 22.01.2004 1,5 - 5,5 1,25 - 5,75 1,25 - 6 1,25 - 6

23.01.2004 - 14.03.2004 1,5 - 5,5 1,25 - 5,75 1,25 - 6 1,25 - 6,25

15.03.2004 - 17.05.2004 1,5 - 5,5 1,5 - 5,75 1,5 - 6 1,5 - 6,25

18.05.2004 - 20.05.2004 1,5 - 5,75 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6,25

21.05.2004 - 23.05.2004 1,5 - 5,75 1,5 - 6,25 1,5 - 6 1,5 - 6,25

24.05.2004 - 13.06.2004 1,5 - 5,75 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6,25

14.06.2004 - 07.09.2004 1,5 - 6 1,5 - 6,5 1,5 - 6,5 1,5 - 6,5

08.09.2004 - 14.10.2004 1,5 - 6 1,6 - 6,5 1,6 - 6,5 1,6 - 6,5

15.10.2004 - 21.11.2004 1,6 - 6 1,6 - 6,5 1,6 - 6,5 1,6 - 6,5

22.11.2004 - 23.11.2004 1,6 - 5,75 1,6 - 5,75 1,6 - 6 1,6 - 6,25

24.11.2004 - 10.04.2005 1,6 - 5,75 1,6 - 5,75 1,6 - 6 1,6 - 6

11.04.2005 - 20.07.2005 1,8 - 5,75 1,8 - 5,75 1,8 - 6 1,8 - 6

21.07.2005 - 18.12.2005 2 - 5,75 2,1 - 5,75 2,25 - 6 2,25 - 6

19.12.2005 - 22.01.2006 2 - 5,75 2,1 - 6 2,25 - 6 2,25 - 6

23.01.2006 - 14.03.2006 1,8 - 5,75 1,95 - 6 2,1 - 6 2,25 - 6

15.03.2006 - 06.04.2006 1,8 - 5,75 1,95 - 6 2,1 - 6 2,55 - 6

07.04.2006 - 27.08.2006 1,8 - 6,75 1,95 - 6,75 2,1 - 7 2,55 - 7

28.08.2006 - 03.04.2007 1,8 - 7 1,95 - 7,25 2,1 - 7,5 2,55 - 7,75

04.04.2007 - 10.04.2007 2 - 7 2,5 - 7,25 2,6 - 7,5 2,6 - 7,75

11.04.2007 - 17.05.2007 2 - 6 2,5 - 6 2,6 - 6 2,6 - 6

18.05.2007 - 08.08.2007 1,5 - 6 1,75 - 6 2 - 6 2,25 - 6

09.08.2007 - 24.09.2007 1,5 - 6 1,75 - 6 2 - 7 2,25 - 7

25.09.2007 - 26.11.2007 1,5 - 6,25 1,75 - 6,25 2 - 7 2,25 - 7

27.11.2007 - 23.12.2007 1,5 - 6,5 1,75 - 6,5 2 - 7 2,25 - 7

24.12.2007 - 13.01.2008 1,5 - 6,9 1,75 - 7 2 - 7,1 2,25 - 7,2

14.01.2008 - 21.01.2008 1,5 - 6,9 1,75 - 7,5 2 - 7,1 2,25 - 7,2

22.01.2008 - 24.03.2008 1,5 - 7 1,75 - 7,5 2 - 7,1 2,25 - 7,2



Dönemler 1 Aya Kadar 
Vadeli

3 Aya Kadar 
Vadeli

6 Aya Kadar 
Vadeli

1 Yıla Kadar 
Vadeli

25.03.2008 - 21.04.2008 1,5 - 7 1,5 - 7,5 1,5 - 7,1 1,5 - 7,2

22.04.2008 - 27.05.2008 1,5 - 7,5 1,5 - 7,5 1,5 - 7,5 1,5 - 7,5

28.05.2008 - 16.06.2008 1,5 - 7,5 1,5 - 7,5 1,5 - 7,6 1,5 - 8,1

17.06.2008 - 18.06.2008 1,5 - 8 1,5 - 8 1,5 - 8 1,5 - 8,1

19.06.2008 - 20.07.2008 1,5 - 8 1,5 - 8 1,5 - 8,1 1,5 - 8,6

21.07.2008 - 16.09.2008 1,5 - 9 1,5 - 9 1,5 - 9 1,5 - 9

17.09.2008 - 16.10.2008 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10

17.10.2008 - 21.10.2008 1,5 - 11 1,5 - 11 1,5 - 11 1,5 - 11

22.10.2008 - 18.01.2009 1,5 - 12 1,5 - 12 1,5 - 12 1,5 - 12

19.01.2009 - 21.01.2009 1,25 - 12 1,25 - 12 1,25 - 12 1,25 - 12

22.01.2009 - 10.02.2009 1,25 - 11,15 1,25 - 11,25 1,25 - 11,35 1,25 - 11,85

11.02.2009 - 23.04.2009 1,25 - 10 1,25 - 10 1,25 - 10 1,25 - 10

24.04.2009 - 04.01.2010 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10

05.01.2010 - 17.01.2010 0,57 - 10 0,65 - 10 0,71 - 10 1 - 10

18.01.2010 - 08.11.2010 0,25 - 10 0,25 - 10 0,25 - 10 0,25 - 10

09.11.2010 - 11.11.2010 0,25 - 8 0,25 - 8 0,25 - 8 0,25 - 10

12.11.2010 - 23.10.2011 0,25 - 8 0,25 - 8 0,25 - 8 0,25 - 8

24.10.2011 - 23.12.2011 0,25 - 9,50 0,25 - 9,50 0,25 - 9,50 0,25 - 10,00

22.12.2011 - 0,25 - 10,50 0,25 - 10,50 0,25 - 10,50 0,25 - 10,50
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561Yararlı Bilgiler

Av. Orhan YILMAZ
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YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR





YİTİRDİKLERİMİZ

Baromuzun 3917 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
PROF. DR. SAİM ÜSTÜNDAĞ

18/01/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1932  yılında Malatya’da doğmuş 1955 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak 1957 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11194 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
KAMRAN BARAN

18/01/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1932 yılında Rize’de doğmuş 1977 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak 1979 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4653 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
HAYATİ ŞAYLAN

14/11/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1924 yılında Balıkesir’de doğmuş, 1959 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1960 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.



Baromuzun 5259 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
ERGÜDEN MÜDERRİSOĞLU

30/12/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1936 yılında Kağızman’da doğmuş, 1960 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1964 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4649 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
MAHMUT ADNAN DAMCI

22/12/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1915 yılında İstanbul’da doğmuş, 1936 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
Hakimlik ve Yargıtay Üyeliği görevlerinde bulunmuş, 1960 
yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5842 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
YILMAZ DEDEOĞLU

17/01/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1933 yılında Afyon’da doğmuş 1958 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak 1967 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 10812 sicil sayısında kayıtlı 
AVUKAT

ALİ TURGAY DUYAN
02/12/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1953 yılında İstanbul’da doğmuş, 1976 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1977 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma  Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 14177 sicil sayısında kayıtlı 
AVUKAT

SELAHATTİN İNCE
31/08/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1936 yılında Arhavi’da doğmuş, 1979 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
1981 Adana Barosu’nda mesleğini ifaya başlamış olup, 
1986 yılında Adana Barosu’ndan naklen Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 12514 sicil sayısında kayıtlı 
AVUKAT

MEHMET ALAİDDİN ÖZKORKMAZ
25/12/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum, 1948 yılında Kilis’te doğmuş, 1979 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
satjını Baromuzda yaparak, 1982 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 5786 sicil sayısında kayıtlı 
AVUKAT

GÜLSEVİN SEVÜKTEKİN
14/12/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1938 yılında İstanbul’da doğmuş, 1961 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1967 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 2287 sicil sayısında kayıtlı 
AVUKAT

OSMAN MERİH SEZEN
12/12/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1919 yılında İstanbul’da doğmuş, 1943 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
1949 yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur. 1978-1984 
yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Yönetimi Kurulu 
Üyeliği yapmıştır.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 22174 sicil sayısında kayıtlı 
AVUKAT

TAHİR AYŞİT
02/12/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum, 1942 yılında Siirt’te doğmuş, 1973 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
1975 Siirt Barosu’nda mesleğini ifaya başlamış olup, 1988 
yılında Baromuz levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 10501 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
HİKMET ŞERMİN EREZ

26/11/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1951 yılında Çayeli/Rize’de doğmuş, 1975 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1977 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9924 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
ALİ TÜMER

25/11/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1947 yılında Antakya’da doğmuş, 1974 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1975 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.

Baromuzun 11818 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT
DURSUN ÇEVİK

21/11/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1943 yılında Mesudiye’de doğmuş, 1978 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1980 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  meslektaşlarımıza 
başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 10896 sicil sayısında kayıtlı 

AVUKAT

GÜNEŞ KOCAER

16/11/2011 tarihinde vefat etmiştir.

Merhume 1951 yılında İstanbul’da doğmuş, 1976 yılında 
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1978 yılında Baromuz levhasına 
kaydolmuştur.

Merhumeye Tanrı’dan  rahmet,  ailesine  ve  
meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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NAKİLLER

Sıra Sicil No Adı Soyadı Durumu Hareket Tarihi Nakil Baro

1 41261 BURAK TOK Nakit Gitme 17.11.2011 ANKARA BAROSU

2 13955 HAYRİ YILDIRIM Nakit Gitme 17.11.2011 MERSİN BAROSU

3 30179 ARZU ERKAL Nakit Gitme 17.11.2011 KASTAMONU BAROSU

4 38893 PINAR ŞİŞLİTUNA Nakit Gitme 17.11.2011 ADANA BAROSU

5 41510 CEREN YORULMAZ Nakit Gitme 17.11.2011 ANKARA BAROSU

6 36849 NİGAR ODABAŞI Nakit Gitme 24.11.2011 ORDU BAROSU

7 37881 ABDURRAHMAN KAYMAK Nakit Gitme 24.11.2011 KOCAELİ BAROSU

8 36641 SEVGİ BAŞAK YEŞİL Nakit Gitme 24.11.2011 MANİSA BAROSU

9 40771 REYHAN İLBEY KUYUCU Nakit Gitme 24.11.2011 KOCAELİ BAROSU

10 41190 ALİ ASLAN Nakit Gitme 01.12.2011 HATAY BAROSU

11 34075 SEBLA RENGİN BAĞ Nakit Gitme 01.12.2011 MERSİN BAROSU

12 26761 ZEHRA TÜLAY KANTARCI Nakit Gitme 01.12.2011 BALIKESİR BAROSU

13 35209 YÜCEL ÜLKÜ Nakit Gitme 15.12.2011 TEKİRDAĞ BAROSUX

14 33389 DİLEK AKYILDIZ Nakit Gitme 15.12.2011 MUĞLA BAROSU

15 22237 NİLGÜN KUZU Nakit Gitme 15.12.2011 EDİRNE BAROSU

16 37269 HASAN ÖZKAN Nakit Gitme 15.12.2011 ŞANLIURFA BAROSU

17 36504 MEHMET ŞENER Nakit Gitme 15.12.2011 GİRESUN BAROSU

18 41529 İREN SUNAL Nakit Gitme 22.12.2011 HATAY BAROSU

19 38267 BAŞAK GÜZEL Nakit Gitme 22.12.2011 MERSİN BAROSU

20 36845 SEDA İŞÇİMEN Nakit Gitme 22.12.2011 KOCAELİ BAROSU

21 33984 BAĞCAN ÖZKAN Nakit Gitme 22.12.2011 İZMİR BAROSU

22 38681 İSMAİL ERAY ÇOKAL Nakit Gitme 22.12.2011 BURSA BAROSU

23 33831 SEVİNÇ HOROZ Nakit Gitme 22.12.2011 ŞANLIURFA BAROSU

24 31131 SEYDİ TAMER MERCANGÖZ Nakit Gitme 22.12.2011 BURSA BAROSU

25 40513 ORHAN BEYAZ Nakit Gitme 29.12.2011 GAZİANTEP BAROSU

26 39678 EMİNE ŞENTÜFEKÇİ Nakit Gitme 29.12.2011 İZMİR BAROSU

27 23488 AHMET KÜRŞAT KÖHLE Nakit Gitme 29.12.2011 ANTALYA BAROSU

28 34346 HALE ÜNAL Nakit Gitme 05.01.2012 ANTALYA BAROSU

29 34020 ESİN YÜCE Nakit Gitme 05.01.2012 ANTALYA BAROSU

30 31273 EROL ERSOY Nakit Gitme 05.01.2012 ZONGULDAK BAROSU

31 24141 ALİ AYDOĞMUŞ Nakit Gitme 05.01.2012 ANKARA BAROSU

32 40662 REHA SEREF ÖZGEN Nakit Gitme 05.01.2012 ANKARA BAROSU

33 36275 ŞERİFE AĞAÇDELEN ZORLU Nakit Gitme 05.01.2012 ANTALYA BAROSU

34 35100 MELİSA ÇÖYMEN Nakit Gitme 05.01.2012 ANKARA BAROSU

35 41333 MURAT KAAN Nakit Gitme 12.01.2012 KAYSERİ BAROSU

36 41020 CEMRE GÖKÇE ÖZDEN Nakit Gitme 12.01.2012 TRABZON BAROSU

37 40877 GAMZE LAMBA Nakit Gitme 12.01.2012 ADANA BAROSU

38 38915 KEMAL ANTİKA Nakit Gitme 12.01.2012 ANTALYA BAROSU

39 34914 ÖZGE BAYDAR Nakit Gitme 12.01.2012 KOCAELİ BAROSU

40 32286 HATİCE SELCEN SUSUR Nakit Gitme 12.01.2012 ANTALYA BAROSU
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AYRILMALAR

Sıra Sicil No Adı Soyadı Durumu Hareket Tarihi

1 35627 CEM KORAY ERYILMAZ İstifa 17.11.2011

2 42093 ARİF GÜNER İstifa 17.11.2011

3 32040 ÖZLEM TÜZÜNER İstifa 24.11.2011

4 41738 BURHAN DURNA İstifa 24.11.2011

5 16163 NAGİHAN KIYAN İstifa 24.11.2011

6 25453 ESRA GÜLEŞ GÜÇTAŞ İstifa 24.11.2011

7 27098 EMEL KARACA İstifa 01.12.2011

8 39571 ORHAN TÜRÜDİ İstifa 01.12.2011

9 9629 TURGUT KAYALI İstifa 01.12.2011

10 42177 MUHAMMET ALİ GÜLLÜCE İstifa 01.12.2011

11 17373 NACİ GÜRKAN İstifa 08.12.2011

12 36537 SENEM UYGUR İstifa 08.12.2011

13 30444 MUSTAFA KENAN USTAHALİLOĞLU İstifa 15.12.2011

14 21354 BAKİ ÖZER İstifa 15.12.2011

15 15965 ŞEMİYE BOZDOĞAN İstifa 15.12.2011

16 41594 MUHSİN CANDAN İstifa 22.12.2011

17 22358 ERDOĞAN BARAN İstifa 22.12.2011

18 14228 AYŞE PINAR ERTEM İstifa 22.12.2011

19 13806 AFİFE HALE TUZCU İstifa 29.12.2011

20 10525 FERZA ARSEV İstifa 29.12.2011

21 36945 BARIŞ ORAN İstifa 05.01.2012

22 32288 ELİF DOĞANCI İstifa 05.01.2012

23 5621 AYTAÇ ALKAN İstifa 05.01.2012

24 3811 DAVUT ÖZGÖREN İstifa 05.01.2012

25 37103 EMİNE GÜNGÖR ÖZKAYA İstifa 05.01.2012

26 41445 KEZİBAN KÜBRA TALAS İstifa 05.01.2012

27 40108 RABİA KULA İstifa 05.01.2012

28 22906 ERKAN AKBAŞ İstifa 12.01.2012

29 29732 AHMET İNAN İstifa 12.01.2012

30 21514 MUHAMMET ALİ YURT İstifa 12.01.2012

31 18624 KEMAL YILMAZ İstifa 12.01.2012

32 28208 BİNGÖL İÇKİLİ İstifa 12.01.2012

33 27251 ABDULKADİR YAĞIZ İstifa 12.01.2012

34 10002 MEHMET MOĞULTAY İstifa 12.01.2012

35 27125 ESMA BİÇİCİ İstifa 12.01.2012

36 26941 MEHMET GÜRFİDAN İstifa 12.01.2012

37 26862 ZAFER ÖZATA İstifa 12.01.2012

38 26803 ENVER AKMAN İstifa 12.01.2012

39 26581 ZÜLKÜF TALU İstifa 12.01.2012

40 26434 SİNAN ÇULLU İstifa 12.01.2012
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Sıra Sicil No Adı Soyadı Durumu Hareket Tarihi

41 26106 ALİ OSMAN TAŞKIN İstifa 12.01.2012

42 25786 NURULLAH VEYSEL HIZEL İstifa 12.01.2012

43 25523 ÖMER FARUK ÖZEL İstifa 12.01.2012

44 24638 RECEP BABACAN İstifa 12.01.2012

45 24549 REYHAN ŞİMŞEK İstifa 12.01.2012

46 26024 FIRAT MAYDA İstifa 12.01.2012

47 24501 SAMİ AYDIN İstifa 12.01.2012

48 24337 İBRAHİM DEMİR İstifa 12.01.2012

49 24116 MEHMET GÜNAYDIN İstifa 12.01.2012

50 24083 RAMAZAN EŞİYOK İstifa 12.01.2012

51 24049 ORHAN KAYALI İstifa 12.01.2012

52 23841 GÜLFİDAN KAYALI İstifa 12.01.2012

53 23512 SERDAR ATEŞ İstifa 12.01.2012

54 27279 MUZAFFER SENGELLİ İstifa 12.01.2012

55 23254 ÖMER FARUK CEYHAN İstifa 12.01.2012

56 29618 METİN ÇELİK İstifa 12.01.2012

57 28609 ÖMER FARUK DEMİRGÖZ İstifa 12.01.2012

58 29252 SADIK İMİR İstifa 12.01.2012

59 23225 MEHMET ASMAOĞLU İstifa 12.01.2012

60 30372 İLHAN DİNÇ İstifa 12.01.2012

61 31079 MUHAMMET ALİ ÇETİNKAYA İstifa 12.01.2012

62 31128 ÜLKÜ ERGİN İstifa 12.01.2012

63 35730 ERTUNÇ KORHAN ERKOÇ İstifa 12.01.2012

64 33567 GÜLŞAH GÜZELTAŞ İstifa 12.01.2012

65 22531 SAFİYE GÜNAY KELEŞOĞLU İstifa 12.01.2012

66 32236 NALEN AYDIN İstifa 12.01.2012

67 31809 RAKIP ERARSLAN İstifa 12.01.2012

68 30378 MUSTAFA DENİZ AŞÇI İstifa 12.01.2012

69 33166 SEYHAN DAYIOĞLU İstifa 12.01.2012

70 33481 İMRAN ARIK ÖZCAN İstifa 12.01.2012

71 22332 ÇAPAN ÇALIŞKAN İstifa 12.01.2012
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