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YAYIN KURULU’NDAN





Siyasal / toplumsal gündemimiz ne 
denli hareketliyse buna paralel olarak 
hukuk gündemi de o denli hızlı ve değiş-
ken biçimde ilerliyor. Hatta hukuk gün-
demi doğrudan toplumsal gündemi de 
belirler oldu. Yalnızca içerideki hukuk 
gündemi değil yoğun olan. Uluslararası 
hukuk gündemi de oldukça değişken bir 
seyir izliyor. “Arap Baharı” olarak bili-
nen süreçte yaşanan iktidar değişimleri 
sonrası gelinen noktada Suriye konusu 
uluslararası kamuoyunu yakından ilgi-
lendiriyor. İki Türk gazetecinin aylarca 
alıkonulması sonrası yakın komşumuz-
la aramızdaki ilişkilerdeki gerilim, do-
ruk noktasına çıkmış durumda. Neyse 
ki gazeteciler sağ salim yurda döndüler 
de gerilim en azından şimdilik bir ölçü-
de de olsa duruldu. Uluslararası Hukuk 
konusunda yaşanan süreçleri ele alan 
yazısıyla eski Baro başkanlarımızdan 
Av. Kazım Kolcuoğlu, hem geçmişte 
yaşanan buna benzer süreçleri hem de 
bugünü ele alıyor. Hukuki uyarılarda 
bulunuyor.  

Gazetecilerin ülkemizde karşılaş-
tıkları hukuki sorun ve sıkıntılar ol-
dukça çok konuşulmaya başlandı. Salt 
habercilik görevi yaptığı için çoğu ga-
zetecinin gözaltına alınıp tutuklandığı 
yolunda hem yurtiçinden hem de yurt 
dışından önemli otoritelerce tutuklama-
lara itirazlar dile getirildi. Tam bu nok-
tada konuyu yakından izleyen ve Basın 
Hukuku alanında önemli çalışmalara 
imza atan Av. Fikret İlkiz’in yazısını da 
meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.   

Hukuk gündemini meşgul eden 
uzun süren yargılamalar da toplumsal 
açıdan kanayan bir yara olarak tanımla-
nabilir. Yıllar yılı süren bir türlü sonuç 
alınmayan tarafların adalete ulaşma 
yolunda umutsuzluğa kapıldığı bu tür 
davaların gelişimini de yayın kurulumu-
zun değerli üyesi Av. Osman Kuntman 
ele alıyor. Sayın Kuntman, bu yazıyı 
uzun ve özenli bir çalışmanın sonunda 
derleyerek dergimize gönderdi. Kendi-
sine okurlar adına buradan teşekkür 
ediyoruz. 

Dergimizin diğer yazılarını da ken-
dine özgü, avukatların meslek yaşam-
larını kolaylaştıracak şekilde seçmeye 
çalışarak sayfalarımıza aldık. 

İş hukukunun önemli sorunların-
dan tutun da Avukatlık mesleğinin gel-
diği nokta üzerine düşünceleri içeren 
geniş bir yelpazedeki konulara değinen 
yazılar, umarız hukukçulara kaynak 
teşkil eder. 

Yargıtay kararları, uygulamadan 
dosya ve yenilenen yararlı bilgiler bö-
lümümüz de her zamanki gibi özenle 
hazırlanarak siz değerli okurlarımızın 
bilgisine sunuldu. 

Karar, yazı ve yararlı bilgilerin oluş-
masında bizlerden desteğini esirgeme-
yen tüm meslektaşlarımıza özellikle Av. 
Orhan Yılmaz’a Yayın Kurulu olarak 
bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Yeni yayınlarda buluşmak umuduyla… 

           YAYIN KURULU 

TOPLUMUN GÜNDEMİ HUKUKTUR





YAZILAR





KALICI BARIŞ İÇİN
YURTTA HUKUK DÜNYADA HUKUK!

Av. Kazım KOLCUOĞLU1 

Ülkede ve dünyada barışı, demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini, ta-
rihsel değerleri, hukukun üstün kılınmasını sağlamak, kuşkusuz bu ilkeler 
için mücadele etmekle olasıdır. İnsanların en önemli haklarının başında gelen 
yaşam hakkının, maddi ve manevi varlığını serbestçe geliştirmesi ancak barış 
ortamıyla sağlanabilir. 

Ülkemiz Birinci Dünya Savaşı sırasında emperyalist devletlerin haksız sal-
dırısı ve işgaline uğramış, Mustafa Kemal’in önderliğinde “Meşru savunma 
hakkı”nı kullanarak, bu saldırıları savuşturmasını bilmiştir. Mustafa Kemal, 
meşru savunma dışında saldırı niteliği taşıyan savaşların  bir cinayet olduğunu 
o koşullarda dahi açıklıkla dile getirirken bu felsefeyi “Yurtta Barış Dünyada 
Barış” ilkesi üzerinden temellendirmiştir. Gazi, 18 Mart 1923 günlü konuş-
masında tüm dünyaya şöyle seslenmiştir: “Şu veya bu nedenler için Ulus’u 
savaşa sürükleme yandaşı değilim. Savaş zorunlu ve yaşamsal olmalı. Ger-
çek inancım şudur; Ulus’u harbe götürünce vicdanımda acı duymamalıyım. 
Öldüreceğiz diyenlere karşı ölmeyeceğiz diye savaşa girebiliriz. Ne var ki 
Ulus’un yaşamı tehlike altına girmedikçe savaş bir cinayettir.” 

Birinci Dünya Savaşı sonunda yaklaşık 500.000’i sivil olmak üzere 
9.500.000 insan hayatını kaybetmiştir.

Bu büyük ve ilk dünya savaşının izleri ve insanlığa yaşattığı acılar he-
nüz tazeliğini korurken, dünya halkları bir anda kendilerini İkinci bir Dünya 
Savaşı’nın içinde buluvermişlerdir.

Tüm baskılara karşın Türkiye, kendisine saldırı olmadıkça savaşa gir-
meme konusunda ilkeli bir davranış sergilemiştir. Usta devlet adamı İsmet 
İnönü’nün barış yolunda sürdürdüğü siyaset başarıya ulaşmış ve Atatürk’ün 
ifadesi ile cinayete dâhil olunmamıştır. Bilindik öyküyle simgeleşen süreçte, 
“ülke çocukları şekersiz kalsalar da babasız kalmamışlardır.”

2. Dünya Savaşı’nın bilançosu Birinci Dünya Savaşı’ndan da ağır olmuş ve 
savaş sonrası yarıya yakını sivil olmak üzere 52 milyon insan yaşamını yitir-
miştir.   

ABD’nin Hukuk Tanımazlığı
1950 seçimlerinden sonra iktidara gelen yönetim, Kuzey Atlantik Paktı 

olan Nato’ya girmek ve salt ABD’nin güvenini kazanmak adına, hiçbir ilgimiz ve 
de haklı nedenimiz olmadığı halde, Kore Savaşı’na ülkemizi de dâhil etmiştir. 

1 İstanbul Barosu Eski Başkanı
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Kore’ye asker gönderilmesi kararına karşı çıkan ordunun üst kademedeki ko-
mutanları genel kurmay başkanı ve kuvvet komutanları da dahil olmak üzere 
15 general ve 150 Albay bir gecede emekli edilmişlerdir.

Bu tasfiyeden sonra Kore’ye asker gönderilmiş, haksız saldırıya katılma-
nın bilançosu, 37 subay, 26 astsubay ve 658 er olmak üzere 721 şehit, 2147 
yaralı, 234 esir ve 175 kayıp şeklinde gerçekleşmiştir. 2. Dünya savaşı son-
rası Emperyalist ülkeler birçok haksız saldırıya girişmiş, ırk din ve mezhep 
ayırımlarını körükleyerek iç çatışmalar yaratmış 12 Milyondan fazla insanın 
ölümüne sebebiyet vermişlerdir. 

ABD, saldırılarına gerekçe yaratma adı altında artan teröre işaret etmiş ve 
terörürn önüne geçmek adına operasyonlarda bulunduğunu ileri sürmüştür. 

Özellikle günümüze geldiğimizde tarihin son yirmi yılı ABD’nin tek taraf-
lı saldırılarıyla şekillenmiştir. Körfez Savaşı’yla başlayan süreç Irak işgaliyle 
devam etmiştir. 11 Eylül saldırıları ve sonrasında yaşanan duruma da dikkat 
çekmek gerekir. Başkan Bush dünya devletlerine; ya bizden yanasınız, ya da 
terörden yanasınız, konumunuzu netleştirin “diye çağrıda bulunmaktan çe-
kinmemiştir. Ve önleyici saldırı politikası güdeceklerini, eş deyişle kendilerine 
herhangi bir saldırı olmadan, tehdit olarak gördükleri ülkelere saldırabilecek-
lerini ilan etmiştir. Bu siyasetin hiçbir meşruiyeti olmadığı açıktır. Bu olsa olsa 
zorbalığın hukuku, yani hukuksuzluktur.

Yaşanan gelişmeler demokrasi ve insan haklarına tamamen aykırı, küresel 
kapitalizmin, neoliberal bir anlayışın yerleştirilmesine, enerji kaynaklarının 
ele geçirilmesine zemin hazırlayan askeri hakimiyetin yayılması yönünde oldu.

New York Barosu’ndan Bush’a Mektup 
“Terör tehlikesi” tanımı ülkeleri yeni tedbirler almaya itti. Bizde olduğu 

gibi terörle mücadele yasaları yürürlüğe girdi. Bu yasalarla güvenlik olgusu öz-
gürlüğün önüne geçti. Terörü ve şiddeti öngörmeyen ancak; düzene ve iktida-
ra karşı muhalefette bulunanları, düşüncelerini açıklayanları susturmak için 
onları terör örgütünün üyesi veya terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakla 
suçlayarak haklarında dava açıp tutuklanmalarını sağlamak ve böylece top-
lumda korku yaratıldığına tanık olduk. Eleştiri hakkını kullanan gazeteciler, 
kitap yazanlar, muhalefette bulunan aydınlar, fikir özgürlüğünü kullanarak 
açıklamada bulunan ve gösteri hakkını kullanan gençler, terör örgütü üyesi, 
örgüte yardım ve yataklık gibi suçlamalarla suçlandıkları, tutuklandıkları, ted-
bir niteliğindeki tutukluluğun adeta cezaya dönüştürüldüğü bir dönemi yaşı-
yoruz. Bu sistem özgürlük -güvenlik dengesi yerine güvenliği ön planda tutup 
özgürlüğü dikkate almayan fiili bir durumdur. Bu uygulamalar, hukuka, taraf 
olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine tamamen aykırıdır. Bu 
uygulamalar bizi demokrasi ve özgürlüklerden uzaklaştırır.

Önce olmayan bir tehlike yaratmak, daha sonra tehlikeyi önlemeye yönelik 
saldırıda bulunmak, uluslararası hukuka tamamen aykırı olduğu gibi insanlı-
ğa  karşı  saldırı suçudur. Irak işgali bunun en büyük örneğidir. Bugünkü ge-
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lişmeleri daha iyi anlamak için Irak işgali öncesi ve sonrasını değerlendirmek 
gerekir.

Hukuk barışın en önemli unsurudur. Hukuku savunmak barışı savunmak-
tır. Başkan Bush’un tehlikeyi önleyici saldırı kuralını uygulamak için kitleleri 
bir tehlikenin varlığına bir ölçüde “inandırmak” gerekir. Irak devlet başkanı 
Saddam’ın kitle imha silahları ürettiği ve terörü desteklediği gündeme getirildi. 
BM Güvenlik Konseyi bu iddiayı yerinde incelemek üzere silah denetçileri görev-
lendirdi, yaptıkları araştırmada kitle imha silah üretimine rastlamadıkları ko-
nusunda rapor düzenlediler. Ancak; Bush iddialarını inatla sürdürerek, işgale 
kararlı olduğunu gösterdi. Uluslararası hukuk kuralı olan  BM Sözleşmesi’nin 
51 ve 42. maddelerine göre savaş meşru müdafaa veya Güvenlik Konseyi’nin 
kurallara uygun olarak alacağı kararla mümkün olabileceğini öngörmektedir. 
Bu koşulları içermeyen tek taraflı saldırılar, insanlık suçudur, savaş suçudur. 
ABD’nin en büyük hukuk ve savunma örgütü olan  New York Barosu’nun baş-
kanı değerli hukukçu Leo Milonas Başkan Bush’a gönderdiği 15 Ekim 2002 
günlü (yani işgalden dört ay önce) mektupla yaşanan hukuksuzluğa vurgu yap-
mıştır: “Bir ulusun doğal hakkı olan  ve Sözleşme’nin 51. Maddesi ile konu-
nun kendi kendini savunma hakkını tetikleyen BM  Sözleşmesi’nin bölüm Vll 
çerçevesindeki koşullarda askeri güç kullanımı için Güvenlik Konseyi’nden 
yetki almak zorunludur. BM Sözleşmesi’nin 51. Maddesi “silahlı saldırı” du-
rumuna yanıt olarak, kendini savunma amacıyla kuvvet kullanımına izin 
vermektedir. …Birleşik Devletler kendisine karşı yakında vuku bulabilecek 
bir düzeye çıkmış ve günümüzde tek yanlı bir harekatı haklı kılacak, tek 
yanlı bir Irak saldırısına ilişkin herhangi olasılılık savı ile ilgili kamuoyu-
na yapılmış bir açıklama yoktur. Böyle bir tehlikenin varlığını belirleyecek 
de Güvenlik Konseyidir. Birleşik Devletler değildir. Güvenlik Konseyi’ni bir 
yana bırakıp hareket etmek; İkinci Dünya Savaşı’ndan beri türlü zahmet-
lerle geliştirilmiş olan uluslararası hukuk sistemine  set çekmek olacaktır. 
BM Kuruluş Sözleşmesi’nin 51. Maddesi çerçevesinde “Meşru müdafaa” ko-
şulları oluşmadığı, başka nedenler de bulunmadığı halde New York Barosu 
Birleşik Devletler Hükümetinden Irak’ta bir askeri harekatta bulunmaması-
nı saygıyla rica etmektedir.” 

Aynı uyarı 8 Ocak 2003 tarihinde  o tarihte başkanlık görevini yürüttüğü-
müz İstanbul Barosu tarafından da tekrarlanmıştır. Yapılan açıklamada, teh-
likeyi önleme adı altında girişilecek saldırının uluslararası hukuka aykırılık 
oluşturacağı, enerji kaynaklarını ele geçirmeye yönelik bu saldırı ile Cenevre 
Sözleşmesi’nin ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargılama yetkisini içeren, 
İnsanlığa karşı suç, savaş suçu oluşturacağı” düşüncesi  kamuoyu ile paylaşıl-
mıştır. Bu açıklama Dünyadaki tüm barolara ve hukuk örgütlerine gönderildi. 

1 Mart Tezkeresi ve Çelişkiler 
İşgal öncesinde, 80 ülkede, 650 şehirde 11 milyondan fazla insan, protesto 

amacıyla sokaklara dökülerek bu saldırıyı kınadı.
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ABD, Uluslararası hukuk kurallarını, halk kitlelerinin tepkileri, hukuk 
kurumlarının haklı uyarılarını hiç dikkate almadan, ben süper gücüm, be-
nim çıkarlarım önemlidir, anlayışı ile Irak’ı işgale karar verdi. İşgali Kuzeyde 
komşu Türkiye, güneyde Kuvveyt hududundan başlatmak için gerekli çalışma-
lar başlatıldı. Kararın uygulanması için TBMM’nin izni gerekiyordu, Abdullah 
Gül Başkanlığındaki hükümet, izin için 1 Mart 2003 tarihli tezkereyi TBMM’ye  
sundu. Yapılan müzakereler sonucu izin talebi reddedildi. Bu ret kararının 
ardından, insani yardım adı altında Türkiye’deki Liman ve askeri hava alanla-
rını kullanıma açılması talebi gelmiş, talep hükümetçe uygun bulunarak gizli 
bir kararname ile düzenleme yapılarak kabul edilmiştir. Kararname gizli ol-
duğundan içeriği hakkında kamuoyunun bir bilgisi yoktu. Ancak uygulama 
başlamıştı. İnsani Yardım adı altında Üslerin Kullanılmasına izin veren gizli 
kararname, tehlikeli sonuçlar yaratacağı düşünülerek, iptali ve yürütülmesi-
nin durdurulması için İstanbul Barosu Danıştay’’da dava açtı. Mahkeme dava 
nedeniyle kararnameyi istedi, ancak; gizlilik gerekçesiyle gönderilmedi. Giz-
lilik yargı içinde geçerli kılındı. Bu nedenle bir sonuç alınamadı. Ancak Irak 
ABD tarafından tamamen işgal edilerek yönetime el konulduktan sonra, karar-
name ile ilgili gizlilik kararı kaldırıldı. Ancak içeriği tam olarak öğrenilemedi.  

Hepimizin çok iyi bildiği gibi devrik devlet başkanı Saddam Hüseyin’e karşı 
Irak’ın Kuzeyinde oluşturulan güvenlikli bölgenin korunması için Türkiye’nin 
de izin verdiği Amerikan Hava kuvvetleri tarafından oluşturulmuş bulunan Çe-
kiç gücün görev süresinin uzatılması  konusunda, 19 Ocak 1993 tarihli Çekiç 
gücün görev süresinin uzatılması önerisi görüşüldü. TBMM’de Refah Partisi 
sözcüsü olarak konuşan Abdullah Gül ”.. Amerikan uçakları İncirlik’ten kalkıp 
Irak’ı bombalarken meşru müdafaa içinde midir? Irak’tan Türkiye’ye karşı, 
Amerikan uçaklarına karşı bir saldırı mı başlatmıştır ki meşru müdafaadan 
bahsedilmektedir?” diyerek  önemli ve haklı bir karşı çıkış göstermişti. Aynı 
tarihlerde başka bir konuşmasında da  “.. Bu bölgeye Fransızlar, İtalyanlar, İn-
gilizler, Amerikalılar hiçbir zaman hizmet için gelmemişlerdir,” ifadesi ile Irak 
işgali sırasında Başbakan olarak gösterdiği tavır çelişki arz etmiştir. 

Yüz Milyar Dolarlık Silah Satışı 
ABD Tarafından yürütülen diğer Amerikan yandaşı bazı Ülkelerin de katkı 

sağlamaya çalıştığı, Emperyalist amaçlı haksız Irak işgalinde ve sonrasında; 
bir milyondan fazla insan öldürüldü. On binlerce insan ceza evlerine doldurul-
du ve insanlık suçu olan işkenceden geçirildi. Yine bir o kadar insan sakat kal-
dı. Bu saldırıda Karadan 70, havadan 2100 adet misket, 320 ton seyreltilmiş 
uranyum su bombası kullanıldı. Lösemili hasta sayısı 17 kat arttı. 28 Müze 
ve kütüphane yağmalandı büyük bir kısmı yıkıldı. Tüm alt yapı kullanılmaz 
hale geldi. Yıkılan alt yapının yeniden inşası, için 100 milyar dolar civarında 
harcamaya ihtiyaç olduğu tespit edildi. Yönetime el konularak, 39 Emir başlığı 
altında yeni yasal düzenlemeye gidildi. Yeni düzenleme ile yabancı yatırımcıla-
ra vatandaş gibi hak tanınması ve çok uluslu şirketlerin her türlü ihaleye ka-
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tılma, yatırım yapma hakkı tanındı. Yabancı şirketlerin elde edecekleri karla-
rın %100’ünü kendi ülkelerine götürme hakkı verildi. İthal mallara uygulanan 
gümrük vergileri kaldırıldı. Yabancı bankaların Irak’ta işlem yapmasına, yerel 
bankaların %50’sine ortak olunmasına izin verildi. Sabit vergi sistemi getirildi. 
Çok uluslu tarım şirketlerinin ülkeye girişi serbest bırakılarak tohumlar üze-
rine tekel hakkı getirildi. Irak yerel işletmeleri desteklenmesi kaldırıldı. Yatı-
rımları ve hizmetlerin yerine getirilmesinin denetimi tamamen işgal güçlerine 
verildi. Irak’taki tüm kamu işletmelerinin özel şirketlere devredilmesi karar 
altına alındı. 100 Milyar dolara varan  alt yapı yatırımları ile petrol çıkarma ve 
mevcut petrollerin değerlendirilmesi konusunda işgalci ülkelerin şirketlerine 
verilmesinin önü açıldı. Bütün bu düzenlemeleri yerine getirmek için USİAD 
isimli bir örgüt oluşturuldu. İşlerin büyük bir kısmı ihalesiz olarak Hallibur-
ton, Bechtel gibi büyük Amerikan firmalarına verildi. Irak işgali ve Arap ba-
harı sırasında ve sonrasında Amerikan silah firmaları tarafından başta Suudi 
Arabistan Kuveyt, Mısır, Tunus gibi ülkelere  100 Milyar dolardan fazla silah 
satıldı. Irak’a demokrasi ve insan hakları getireceğiz diyerek işgal eden ABD, 
kendisi tarafından hazırlanıp sözde halk oylamasına sunulan Demokrasi ve 
İnsan haklarından uzak Şeriat hükümlerini içeren bir Anayasal düzen ile ırk, 
din ve mezhep ayrılık ve düşmanlıklarının yaşandığı, bu nedenle, fiilen üçe bö-
lünmüş bir ülke haline getirildi. (Bkz. Irak Dünya Mahkemesi, nihai İstanbul oturumu).

Hukuka Aykırı Olan Her Saldırı İşgaldir
Uluslararası hukuka aykırı olarak Irak işgali ile Irak’a karşı başta Amerika 

ve İngiltere olmak üzere İnsanlığa karşı suç, savaş suçu ve soykırım suçu iş-
lenmiştir. Bu suçları işleyen kişileri yargılamak üzere  2003 yılı başında çalış-
maya başlayan Uluslararası Ceza Mahkemesi kurulmuştur. Bu Mahkemenin 
yetkisini 125 ülke kabul etmiş, (bu sayı son zamanlarda daha da artmıştır.) 
Avrupa Ülkelerinin tamamına yakını yetkiyi kabul etmiş, ABD kurulması için 
büyük çaba göstermiş, ancak tüm ısrarlara rağmen mahkemenin yetkisini ka-
bul etmemiştir. İşgalin önemli ortaklarından İngiltere Mahkemenin yetkisini 
kabul etmiş olması nedeniyle  İngiltere’nin o günkü Başbakanı Tony Blair, Sa-
vunma Bakanı Geoff Hoon, Genel Kurmay Başkanı hakkında İstanbul Barosu 
adına Başkan olarak Lahey’deki başsavcıya, kanıt niteliği taşıyan iki klasör 
belge ile birlikte suç duyurumuzu teslim ettik. Mahkeme’nin yetkisini kabul 
etmeyen ABD’nin Başkanı  Bush’un da  tanık olarak dinlenmesini talep ettik. 
Suç duyurusu dilekçemizi, Başsavcı  Luis Moreno-Ocampo’ya sunarken, ilk 
şikayetçi olduğumuzu öğrendik. Kendisine, göreve yeni başlayan Mahkeme’nin 
hiçbir gücün etkisinde kalmadan hukukun gücünü ortaya koyacağı inancımızı 
da aynı anda ilettik. Bizden sonra 820 suç duyurusu yapıldığını tamamını bir-
leştirerek inceleme yaptıklarını bu nedenle zamanın uzadığı daha sonra bize 
bildirildi. Bu bildirimden altı aya yakın bir süre sonra (7) sahifeden ibaret Baş 
savcı imzalı yazının sonuç bölümünde aynen ”..Bu aşamada Irak’taki duruma 
yönelik soruşturma yetkisi alabilmek için anlaşmanın gerekleri yerine getiril-
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memiştir…. Mahkemenin sınırlı yargı yetkisini göz önünde bulundurarak, iyi 
işleyen ulusal yasal sistemlerin bu tür suç iddiaları değerlendirmede en uy-
gun ve etkili forum olduğu bilinmelidir.” açıklaması yapıldı. Bunun üzerine sa-
yın başsavcıya ilk söylediklerimizi anımsattık ve kendisini düzenlediğimiz bir 
uluslararası toplantıya davet ettik. Toplantıya geldi, toplantıda açıklama yap-
masının iyi olacağını söyledik. Ancak aldığı bir telefon nedeniyle acele Lahey’e 
dönmek zorunda olduğunu söyleyerek ayrıldı. 

Diğer anlatımla başında açıkladığımız hukukun gücüne ne yazık ki ulaşa-
madık.

Irak işgaline her türlü hukuki haklarımızı kullanarak karşı çıkmamız ne-
deniyle, Biritanya–Türk Hukukçular Birliği tarafından İstanbul Baro Başkanı 
olarak bize yılın hukukçuları arasında değerlendirerek Lordlar Kamarası’nda 
düzenlenen bir toplantıda plaket verildi. Bu plaketin üyelerinin çoğunluğunu 
Biritanyalı Hukukçularının oluşturduğu bir örgüt tarafından verilmesi çok an-
lamlıydı, barış için hukuku savunmanın önemini ortaya koyan bir anlayışı or-
tak kılma amacı pekişti.

Türkiye’ye Düşen Görev 
Demokrasi ve insan hakları ithal edilmez, ülkelerin iç dinamiklerinin oluş-

ması eğitimin geliştirilmesi, kitlelerin haklarına sahip çıkma bilincinin yaratıl-
masının sağlanmasıdır. Başta ABD olmak üzere emperyal ülkelerin krallıklar-
la yönetilen ülkelerle işbirliği içinde halkı ve ülke kaynaklarını sömürdükleri 
süre de rejim ve insan hakları konusunda hiçbir itirazları olmamıştır. Soğuk 
savaş döneminde NATO savunma amaçlı silahlı bir örgüt olarak kurulmuş-
tu.1964 Yılında, Kıbrıs’ta Rumlar tarafından işlenen insanlık suçunu durdur-
mak için sözleşmelerden doğan müdahale hakkını kullanmak üzere Türk Si-
lahlı Kuvvetleri müdahale için Akdeniz’e açıldığında dönemin ABD Başkanı 
Johnson, Nato silahlarını saldırı amaçlı kullanamayacağımızı ileri sürerek si-
lahlı kuvvetleri geri dönmek zorunda bırakmış, ancak bugün aynı ABD tarafın-
dan NATO Kuvvetleri saldırı amaçlı olarak Afganistan’da ve Libya’da  kullanıl-
mıştır. Başbakanımız “NATO’nun Libya’da ne işi var?” açıklamasının ardından 
ABD’nin bastırması ile saldırıya katılmak zorunda kalınmıştır.

Uluslararası hukuka tam olarak uyum sağlanmasıyla barış tesis edilebi-
lir. Kurallar açıktır. BM Sözleşmesi’nde açıkça belirtilmiştir. Güç kullanılması 
savunma amaçlı olacak, en azından Güvenlik konseyi kararı bulunacak. Bir 
Ülke komşu ülke içindeki muhalifleri silahlandıramaz, onlara lojistik destek 
veremez, kışkırtamaz, silahlı eğitim veremez. Buna örnek olarak 1986 yılın-
da ABD’nin Nikaragua’da, karşı güçleri eğitme, silahlandırma, para ve erzak 
sağlama, askeri müdahaleye teşvik etme çalışmaları nedeniyle olay BM Adalet 
Divanı’na götürülmüş, Adalet Divanı “Bir başka devletin iç işlerine karışmama, 
egemenliği ihlal etmeme, bir başka devlete karşı silah kullanmama “kuralları-
nın ABD tarafından ihlal edildiğine karar  vermiştir. 
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Suriye Tutumuna Dikkat 
Bu nedenle komşumuz Suriye muhalefetini örgütleme, yardımda bulun-

ma, silah eğitimi vermek gibi çalışmalar, Divan kararında belirtilen, başka bir 
ülkenin iç işlerine karışmama, egemenliği ihlal  fiillerini oluşturur. 

Bilindiği üzere bu konuda dili en çok yanan ülke Türkiye’dir. Geçmişten 
bugüne PKK terör örgütüne başka ülkelerce, silah ve maddi yardımda bulu-
nulması iç işlerimize karışma ve egemenliğin ihlali olarak değerlendirilmiştir.

Gelecekte de başımız dik şekilde bunu dile getirebilmek adına ülke olarak 
attığımız her adıma dikkat etmeli, uluslararası hukuk ilkelerine aykırılık oluş-
turacak davranışlardan kaçınmalıyız.



GAZETECİLERİN HABER KAYNAKLARI GİZLİDİR 

Av. Fikret İLKİZ

GİRİŞ
Hapiste bulunan gazeteciler hakkındaki suçlamalar ya da politikacıların 

gazetecileri suçlama nedenleri arasında yer alan iddiaların başında; gazetecile-
rin yazdıklarından dolayı değil, gazetecilik faaliyetlerinden dolayı değil, yaptık-
larından dolayı tutuklandıkları ve bu nedenle yargılanmaları gelir. Haklarında 
iddianame düzenlenerek ileri sürülen suçlamalar ise “terör örgütüne” üye ol-
mak ve/veya örgüt propagandasını yapmaktır.

Haklarında ceza davası açılan çoğu gazetecinin el yazısı notları, telefon fih-
risti, dosyaları, haberleri, gazete veya dergi için hazırlamaya çalıştıkları konu-
larla ilgili taslak notları, yayınlanmış haberleri, yazıları, gazete ve dergi nüs-
haları, söyleşi yaptığı kişilerin konuşmalarının kaydedildiği bantlar, bant çö-
zümleri, fotoğraflar, kitaplar, altı çizili kitapları, mesleki çalışmaları nedeniyle 
çağrıldığı toplantıların davet yazıları, özel notları gibi bir çok – iddianamelerde 
yazılı olan kelime ile- “doküman”  dava dosyalarına “delil” olarak konulmak-
tadır.

Neden bu “dokümanlar” dava dosyaları içindedir? Delil midir? Gazetecinin 
evinde ya da işyerinde yapılan aramalar sırasında elde edilen bu “doküman” 
denilen belgeler gazetecinin “bilgi kaynağı” sayılmaz mı? O zaman gizli değil 
midir? Acaba bu “kaynakların” dosyaya konulmasından önce yargı kararı gere-
kir mi? Yani bu “dökümanların” daha başında, yargılama mahkemesinde delil 
olup olamayacağı bile tartışılmasından önce, dosyaya konulması bakımından 
gazetecinin rızası, yargıç kararı gerekmez mi?

Bu yazının konusu gazetecilerin haber kaynaklarının, bilgi kaynaklarının, 
haber kaynağının kendisinin “gizliliği” kavramıdır. Bir başka deyişle gazeteci-
lerin haber kaynaklarını açıklamama hakkıdır.

Bütün bu sorulara yanıt vermek gerekiyor. Bütün bu sorulardan ortaya çı-
kan kastımız, suç işlenmesinin önlenmesi bakımından gazetecilerin meslekle-
rinden dolayı “imtiyaz” ya da “bağışıklık” taşıyan kişiler olduğunu ileri sürmek 
değildir. Ancak akılda tutulması gereken en önemli gerçeklerden birisi şudur; 
gazeteci, gazetecidir. 

I- GAZETECİLERİN ETİK KURALLARI VE HABER KAYNAĞI İLE 
İLİŞKİSİ 

Öncelikle gazetecilerin etik kurallarından söz etmeli ve 1993 yılında bu 
alanda yapılan çalışmaları gözden geçirmeliyiz. Gazeteci ile haber kaynağı ara-
sındaki ilişki ya da gazetecinin hangi hallerde haber kaynağını açıklayabileceği 
tartışılmıştır.  
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Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi 1993 yılında yayınladığı Gazetecile-
rin Etik Kuralları hakkındaki 1215 sayılı “Tavsiyeleri” ile 1003 sayılı “Çözüm 
Tasarıları”  bakımından dikkate değer sonuçlara ulaşmıştır. Avrupa Parla-
menter Assamblesi gazeteciliğin ahlaki kurallarının, uluslararası alanda pra-
tik uygulaması bakımından yetersiz ve sınırlı kalması nedeniyle yeni çözüm 
önerileri üretmektedir.

Assamble, bilgilerin doğruluğunu araştıracak bir mekanizma kurulması-
nı önermektedir. Medyanın, topluma karşı ahlaki sorumluluğu olduğu kabul 
edilmiştir. Haberler, gerçeklere dayanmalı ve doğruluğu araştırılıp saptana-
bilir olmalıdır. Bu çerçevede Parlamenter Asamblesi bilgilerin doğruluğunu 
araştıracak uluslararası bir mekanizma kurulmasını önermektedir.

“Çözüm Tasarıları” başlığı altında belirlenen bazı kurallar arasında yer 
alan “Haberler ve Yorumlar” bölümündeki satır başları şöyledir:

1- Günümüzde, demokratik yaşamın çok önemli parçaları olan bilgilen-
dirme ve iletişim kavramları konusunda, medyanın, topluma karşı ahlaki so-
rumlulukları vardır. Bu sorumlulukları da, kişisel davranışların, demokratik 
hayatın ve toplum bilincinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

2- Gazetecilik mesleği hak, yükümlülük, özgürlük ve sorumluluk gibi bir-
çok kavramı içinde barındırır.

3- Gazeteciliğin temel ahlaki prensiplerinden biri de; haber ile yorum ara-
sındaki belirgin ayırımın çizilmesi ve bunların karıştırılmasının önlenmesidir. 
Haber gerçeklere ve verilere dayalı bilgilendirmedir. Yorum ise yazanın, yayın-
layanın veya medya şirketlerinin düşüncelerini, inançlarını, kişisel yargılarını 
içerir.

4- Haber yayını, gerçeklere dayandırılmalı ve doğruluğu ispatlanabilir ol-
malıdır. Haberin sunumunda ve betimlemelerde tarafsız davranılmalıdır. Ha-
ber başlıkları ve özetleri mümkün olduğunca doğruları ve eldeki verileri yan-
sıtmalıdır.

5- Yorumlar; genel düşünceler veya günlük olaylar üzerine yapılabilir. Yo-
rum sübjektif olduğu için, doğruluğu üzerinde eleştiri yapılamaz. Bunun yeri-
ne, bizler yorumların dürüst ve ahlaklı olmasını sağlamalıyız.

6- Bazı kişi ve kuruluşlarla ilgili olaylar üzerinde yapılan yorumlar gerçek-
leri ve verileri çarpıtmamalı ve gizlememelidir.

Ayrı bir başlık olarak ele alınan “Gazetecilikteki Özgürlük ve Doğrulu-
ğun Özel Ölçütleri” bölümünde ise “Mesleki Gizlilik”  konusuna değinil-
miştir.  

Bu çalışmaya göre Avrupa’daki demokratik ülkelerde, medya zincirinin 
son halkası olan muhabirlerin, ifade özgürlüklerini desteklemek için mesleki 
gizliliğin tahsis edilmesi amacıyla somut yasal ölçüde ve vicdani bağlamda ku-
rallar konulmuştur.
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Mesleki gizlilik (kaynakların gizliliği) sağlandığında; muhabirlere karşı 
medyadaki şirket sahiplerinin otoritelerinin ortadan kalkması da sağlanabilir. 
Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonunu “tüm gazetecilerin mesleki gizli-
lik ve haber kaynağının kimliğinin korunması” konusunda bir teklif hazırla-
ması için çağrıda bulunmuştur. 

Mesleki gizlilik ile ilgili kanuni düzenlemeler, gazeteciler ile haber kaynağı 
arasındaki güvenin korunmasını içermez. Ama bu güvene dayalı ilişki, mesleki 
gizlilik kavramının etkisi sonucu vardır ve bu halde ortaya çıkar. Tüm mesleki 
gizlilik kavramına ilişkin kurallar; gazeteciler ile haber kaynakları arasında 
güvene dayalı ilişkiyi kökleştirir. Aksi takdirde, haber kaynaklarının korun-
ması genel olarak ilgi gören haberlerin çok daha az mükemmel olmasına sebep 
olurdu. Bu bakımdan haber sunulurken “kaynak sadece bir haber kaynağı 
olarak” açıklanmalıdır.  

Ayrıca haber kaynağının korunması, araştırmacı gazetecilik açısından, ta-
rafsız bilgi sağlanmasını artıracaktır. Gazetecinin mesleki gizliliği, gazetecile-
rin veya bilgi kaynağının kişisel haklarını garanti etmez. Ama toplumun bilgi 
edinme hakkını garanti altına alır. 

Gazetecilerin temel görevi bilgi vermedir ve onlarda topluma ait olan bir 
hakkı bu görevleri ile yerine getirmektedir. Bu hakkı sağlarken tabiî ki gazete-
cilere de bazı sınırlamalar getirilebilir. 

İlk sınır; bilginin doğruluğudur. Mesleki gizlilik, devletle ilgili sırların, ki-
şisel hakların korunması veya insan hayatını ve özgürlüğünü tehlikeye atıcı 
haberlerin yayınlanması konusunda sınırlamalar getirir. 

Bu gizlilik altında, bir muhabir hiçbir kişi ve kuruma, haber kaynağını 
açıklamak veya haber kaynağının kimliğinin ortaya çıkmasına yarayacak bil-
gileri vermek konusunda yükümlü değildir. Bu açıdan gazeteciler, haber kay-
naklarını açıklamama konusunda yasal olarak korunmuşlardır ve korunma-
lıdırlar. 

Mesleki gizlilik kavramı, medyadaki şirket sahipleri ve editörleri de içine 
alır. Bazı sivil ve hukuki sorumluluklar, muhabirlerin hareketlerinin sorumlu-
luklarına uygun haber getirilmesi için editörler de muhabirlerin mesleki gizli-
lik kavramına uygun hareket etmeleri konusunda sorumlu olduklarını belirt-
meleri gerekir. 1

II- AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARI 
Bu çalışmalar devam ederken ortaya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 

kararı çıkmıştır. bu kararı ise Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin bir tav-
siye kararı takip etmiştir. AİHM kararından sonra Avrupa Konseyinin Tavsiye 
kararına da değinilecektir. 

Gazetecilerin “Haber Kaynaklarını Açıklamama Hakları” konusundaki 

1 Basın Konseyi Yayını. Özgür Basın Yıl 5 Sayı 50-51 Haziran-Temmuz 1993 ve Basın Konseyi 
Faaliyet Raporu 1993 
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Tavsiye kararının kaynağı, Londra’da Morgan-Grampian Yayıncılık şirketinin 
yayınladığı “The Engineer” ‘da stajyer gazeteci olarak çalışmaya başlayan Wil-
liam Goodwin’in, İngiltere’ye karşı yaptığı şikayet başvurusu üzerine verilen 
27 Mart 1996 tarihli AİHM kararıdır. ( Goodwin v.İngiltere 16/1994/463/544) 

William Goodwin Londra’da Morgan-Grampian Yayıncılık şirketinin 
yayınladığı “The Engineer” ‘da stajyer gazeteci olarak çalışmaya başlar. 
Goodwin’e, daha önceden bazı şirketlerin çalışmalarıyla ilgili bilgi vermiş olan 
bir kişi telefon eder. Kaynak kişi; gazeteciye Tetra şirketinin 5 milyon sterlin 
borç alacağını, zarar ettiğini ve mali sorunları olduğu konusunda bazı bilgiler 
vermiştir. Gazeteci de, şirket hakkında bir makale yazmak ve kendisine veri-
len bilginin hem doğruluğunu kontrol etmek hem de bu bilgiyle ilgili olarak 
görüş almak amacıyla Tetra şirketini arar. 

Bilgi, Tetra’nın üst düzey yetkililerine verilmiş olan ve üzerinde “Son 
Derece Gizli” ifadesi yazılı “gizli şirket planı” taslağından elde edilmiştir. 
Taslağın sekiz adet numaralı kopyası vardır ve bir dosya ortadan kaybol-
muştur. Tetra şirketi bilgilerin haber olarak yayınlanması durumunda, diğer 
firmaların güvenini tamamen yitireceğini, siparişlerinin iptal edileceğini ve if-
las etmesi halinde de yaklaşık dört yüzden fazla kişinin işsiz kalacağını ileri 
sürerek Mahkemeye başvurur. 

İngiltere’de Yüksek Temyiz Mahkemesi 1981 tarihli “Mahkemeye İtaat-
sizlik Kanunu”nun 10.bölümünde yer alan “ Hiçbir mahkeme bir kişiden 
açıklama yapmasını talep edemez ve hiç kimse sorumlu olduğu yayında yer 
alan bilginin kaynağını açıklamayı reddettiği için mahkemeye itaatsizlikten 
suçlu bulunamaz. Meğer ki, mahkeme adalet veya ulusal güvenlik yararına 
veya düzensizliğin veya suçun engellenmesi için açıklamada bulunmanın ge-
rekli olduğuna kanaat getirmiş olsun” hükmüne göre yayını geçici tedbir 
kararıyla durdurur. Kararını tüm ulusal gazetelere bildirir. 

Goodwin ve yayın şirketine, telefon konuşması notlarının, ellerinde 
veya kaynakta bulunan Tetra şirketine ait tüm plan kopyalarının tes-
limi, kaynak kişinin kimliğinin Mahkemeye bildirilmesi emrini verir. 
Mahkeme bu kararı “adalet yararına” gerekli gördüğü için vermiştir. Kaynak 
kimlik mahkemeye açıklanırsa, ancak o zaman kaynak aleyhine yasal kovuş-
turmaya başlanabilecek ve konunun kamuya daha fazla yayılmasını önlemek 
için de ihtiyati tedbir kararı verilebilecektir.

Gazeteci ve yayın şirketi mahkeme emrini yerine getirmez.

“Emrin durdurulması” için Temyiz mahkemesine ve Lordlar Kamarasına 
başvurur. İstekleri kabul edilmez, temyiz başvuruları reddedilir. Yüksek Mah-
keme 10 Nisan 1990 tarihinde Goodwin’i “mahkemeye itaatsizlikten” 
5.000 İngiliz sterlini para cezasına mahkum eder.   

Goodwin, 27 Eylül 1990 tarihinde haber “kaynağının kimliğini açıkla-
masını talep eden” mahkeme emrinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini ileri 
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sürerek – o tarihte var olan-  Avrupa İnsan Hakları Komisyonu’na başvurur. 
Komisyon şikâyeti  “kabul edilebilir” bulmuştur. Başvuru AİHM’de karara 
bağlanır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında; ifade özgürlüğünün demok-
ratik toplumların ana dayanaklarından biri olduğunu ve basına tanınan ko-
rumanın özel bir öneme sahip olduğunu hatırlatmıştır. Gerekçelerinden en 
dikkat çekici olanı ise şudur : 

“ Gazetecilik kaynaklarının korunması, hukuklarda ve üye devletlerin 
pek çoğundaki mesleki yürütme ilkelerinde (basın meslek ilkelerinde veya etik 
değerlerinde) belirtildiği ve gazetecilik özgürlükleri hakkındaki bazı uluslara-
rası belgelerde onaylandığı üzere, basın özgürlüğünün ana koşullarından 
biridir. (Diğerlerinin arasında bakınız 4. Avrupa Bakanlık Düzeyinde Kitle İletişim 

Politikası Konferansında (Prag 7-8 Aralık 1994) alınan Gazetecilik Özgürlükleri ve İn-

san Hakları Kararları ve Avrupa Parlamentosunun Gazetecilerin Kaynaklarının Gizliliği 

Kararları, 18 Ocak 1994 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Bülteni No. C 44/34). 

Böyle bir koruma olmadığı takdirde, kaynaklar, kamu yararına olan me-
selelerde kamuyu bilgilendirmek konusunda basına yardımcı olmaktan kaçı-
nabileceklerdir. 

Sonuç olarak, basının hayati nitelikteki kamunun bekçi köpeği olma 
rolü sarsılabilecek ve basının doğru ve güvenilir bilgi sağlama yeteneği 
kötü yönde etkilenebilecektir. 

Demokratik toplumda basın özgürlüğü için kaynakların korunmasının 
önemi ve kaynak açıklamama emrinin potansiyel dondurucu etkisi göz önünde 
bulundurulduğunda, kamu yararından daha üstün bir talep maruz kılmadığı 
sürece böyle bir düzenleme Madde 10 ile çelişiktir. 

Mevcut vakanın verilerine 10. maddenin 2. paragrafında düzenlenen de-
mokratik toplum gerekleri ölçütünü uygularken bu noktalar hesaba katılma-
lıdır. 

Genel prensip itibariyle, ifade özgürlüğüne herhangi bir sınırlama getire-
cek “gereklilik” ikna edici bir şekilde tesis edilmelidir (‘gereklilik’ ölçütüne 
hâkim ana prensipler ifadesi için bakınız 26 Kasım 1991 tarihli Sunday Times 
v. İngiltere kararı (no.2), A Serileri no 217, sayfa 28-29, § 50) 

Sonuç olarak AİHM, kaynağı açıklama emriyle getirilen hukuki amaç ile 
bu amaca ulaşmak için kullanılan hukuki düzenlemeler arasında makul bir 
orantılılık ilkesi bulunmadığına karar vermiştir. 

AİHM göre: “Tetra şirketi haklarının İngiliz hukukuna uygun olarak 
korunması için başvurucu gazetecinin ifade özgürlüğüne sınırlama ge-
tiren açıklama emrinin, ulusal yetkililerin takdir özgürlüğüne sahip 
olmalarına rağmen, demokratik toplumlarda Sözleşmenin 10. madde-
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sinin 2 paragrafında sayılan ifade özgürlüğü sınırlamaları anlamında 
gerekli olduğu düşünülemez.” 

Mahkeme, hem başvurucu gazeteci için haber kaynağını açıklaması emri-
nin, hem de emri yerine getirmediği için para cezasına mahkum edilmesinin 
ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna ve gazeteciye İngiliz hükümetinin 37.595 
İngiliz Sterlini tazminat ödemesine 27 Mart 1996 tarihinde karar vermiştir.
(Goodwin v.İngiltere 16/1994/463/544)

III- AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİNİN TAVSİYE KARARI 
Stajyer gazeteci Goodwin’in mahkeme emrini yerine getirmeyerek haber 

kaynağını açıklamaması üzerine AİHM’in verdiği bu karardan sonra başlayan 
çalışmalar sonucunda, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin R (2000) 7 sa-
yılı Karara Ek “Gazetecilerin Haber Kaynaklarını Açıklamama Haklarıyla 
İlgili İlkeler” hakkındaki 8 Mart 2000 tarihli Tavsiye Kararının kaynağı gaze-
tecinin / bireyin ifade özgürlüğüdür.

Bakanlar Komitesi’nin R (2000) 7 sayılı Karara Ek “Gazetecilerin Ha-
ber Kaynaklarını Açıklamama Haklarıyla İlgili İlkeler” hakkındaki 8 Mart 
2000 tarihli Tavsiye Kararında 

“Gazeteci” terimi; “düzenli, bir şekilde veya profesyonel olarak haber top-
layan ve bu haberlerin her türlü kitle iletişim araçlarıyla halka ulaşmasını sağ-
layan tüm hakiki veya tüzel kişileri”, 

“Haber” terimi ise; “metin ses ve/veya görüntü şeklinde tüm olay, görüş 
veya fikir aktarımlarını” tanımlıyor. 

Bir gazeteciye bilgi sağlayan tüm kişiler “Kaynak”, 
“bir kaynağı tanımlayan haber” terimi ise haber kaynağının tanınması-

nı sağlayacak türden bilgiler olarak tanımlanmış.

“Bir kaynağı tanımlayan haber” teriminde geçen, kaynağın tanınmasını 
sağlayacak bilgi türlerinden ne anlaşılması gerektiği ise şöyle sıralanıyor: 

1. Bir kaynağın adı, kişisel verileri, sesi veya görüntüsü.

2. Bir gazetecinin bir kaynaktan aldığı haberin nasıl elde edildiğiyle ilgili 
ayrıntılı bilgiler.

3. Bir kaynak tarafından gazeteciye verilmiş olan haberin yayınlanmamış 
kısmı.

4. Gazetecilerin kişisel verileri ve mesleki faaliyetlerindeki işverenleriyle 
ilgili bilgiler.    

IV- GAZETECİLERİN HABER KAYNAKLARINI AÇIKLAMAMA 
HAKLARIYLA İLGİLİ İLKELER”

Tavsiye kararındaki “birinci ilkeye” göre; üye devletler kendi hukuki 
düzenlerinde, iç uygulamalarında AİHS’in 10. maddesinde yazılı hakların ta-
nınması adına ve asgari standart olarak değerlendirilmesi gereken bu ilke-
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ler doğrultusunda; gazetecilerin bir kaynağı tanımlayan haberleri açıklama-
ma haklarının “açık ve ayrıntılı bir şekilde korunmasını” sağlamalıdırlar. 
Tüm hükümetlerin görevi, iç hukuklarında ifade özgürlüğü hakkını “asgari 
standart” olarak almaktır. 

Yani, “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu ma-
kamlarının müdahalesi olmaksızın ve ulusal sınırlara bakılmaksızın, bir 
görüşe sahip olma, haber ve düşünceleri elde etme ve bunları ulaştırma 
özgürlüğünü de içerir. Bu madde Devletin radyo yayıncılığını, televiz-
yon ve sinema işletmeciliğini izne bağlamasına engel değildir” şeklinde 
düzenlenmiş AİHS’in 10. maddesindeki “ifade özgürlüğü”, gazetecilerin haber 
kaynaklarını açıklamama hakkının asgari standardı olarak kabul edilmiştir. 
Hükümetler gazetecilerin bu haklarını “açık” ve “ayrıntılı bir biçimde koru-
makla” yükümlüdürler.  

İkinci ilkede, “haber kaynakları”nın aynı korumadan yararlanması ka-
bul ediliyor. 

Gazetecilerle olan mesleki ilişkileri sonucunda, topluma basın yoluyla ha-
ber yayan kişi veya haberin yayınlanması yoluyla “kaynak belirten bir haber” 
hakkında bilgi edinen her kişi, tıpkı gazeteci gibi bu ilkelerle tanımlanan koru-
yucu uygulamalardan yararlanabilmelidir. 

Tavsiye kararı gazeteciler kadar, haber kaynakları bakımından da titizdir.  
Koruma kuralları hem gazeteci hem de haber kaynağı için geçerli kabul edil-
miştir.   

Acaba gazetecilere tanınan bu hakka bir sınır koymak gerekir mi? Sınır ne 
olmalıdır?  

Örneğin ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar sözleşmenin 10. madde-
sinin 2. paragrafında sırayla sayılmıştır. Yani “Bu özgürlükleri kullanırken 
ödev ve sorumluluk içinde hareket edilmesi gerektiğinden, ulusal gü-
venlik, ülke bütünlüğü veya kamu güvenliği, suçun veya düzensizliğin 
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, başkalarının şeref 
ve haklarının korunması, gizli bilgilerin açığa vurulmasının önlenmesi, 
yargılama organının otorite ve tarafsızlığının korunması amacıyla, de-
mokratik bir toplumda gerekli bulunan ve hukukun öngördüğü formali-
telere, şartlara, yasaklara ve yaptırımlara tabi tutulabilir.” 

İfade özgürlüğüne kamusal makamların müdahalesindeki hükümetlerin 
takdir hakkı ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin denetimine tabidir.

Tavsiye Kararında da “Gazetecilerin kaynak belirten haberleri açıkla-
mama hakları, Sözleşmenin 10. maddesinin 2 paragrafında belirtilenler 
dışında hiç bir şekilde kısıtlanmamalıdır” denilerek kaynak açıklamama 
hakkının sınırları üçüncü ilke olarak gösterilmiştir. 
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Acaba kaynak belirten bir haber; Sözleşmenin 10. maddesinin 2. parag-
rafında yazılı sınırlamalardan birisinin konusuna girerse, örneğin “suçun veya 
düzensizliğin önlenmesiyle” ilgili olursa sorun nasıl çözülecektir? 

Kaynak açıklamama hakkının kullanılmasında Tavsiye Kararı üçün-
cü ilkeye açıklık getirmiş. 

2. paragrafta gösterilen ve “sınırlamalardan” birinin konusuna giren kay-
nak belirten bir haber kaynağının iç hukuk düzeninde açıklanması yasa gereği 
olsa bile; 

Hatta aynı haber kamu çıkarı doğrultusunda gazetecinin kaynak açıkla-
mama hakkının önüne geçse, kamu çıkarı daha üstün kabul edilse dahi, üye 
devletlerin yetkili makamları “haber kaynağını açıklamama hakkının öne-
mine” ve “İnsan Hakları Mahkemesi içtihatında bu hakka tanınmış olan 
salt üstünlüğe özel dikkat” göstermelidir. Öncelikle ilk koşul; haberin 
Sözleşmenin 10. maddesinin 2. paragrafında gösterilen sınırlamalardan biri-
sinin konusuna girmesidir. 

Eğer haberdeki kaynağın açıklanmasının getireceği yarar, haberin kayna-
ğının açıklanmamasının doğurduğu kamu yararının önüne geçiyorsa, ondan 
daha üstünse ve koşullar “yeterince hayati” ve “ciddi bir karakter” sergi-
liyorsa, hükümetin yetkili makamları adı geçen haber kaynağının açıklanması 
yolunda karar alabilir. 

Bu karar tatmin edici bir karar olmalıdır. 
Yani hükümet haber kaynağının açıklanması yönünde karar almadan 

önce; tüm alternatif yolları denemiş ve tüketmiş olmalıdır. Haber kaynağının 
açıklanmasıyla elde edilecek hukuksal yarar, kaynağın açıklanmamasından 
doğacak kamu yararının önüne geçmesi gereklidir.  Bu gerekirlilik ise şu ko-
şullara bağlanmıştır :

- Açıklanmasının gerekirliliği kanıtlanmalıdır,

- Koşullar yeterince hayati ve ciddi bir karakter sergilemelidir,

- Açıklanması gereği temel bir toplumsal gereksinime yanıt vermelidir,

- Üye devletler kaynak belirten bir haberin açıklanması gereğini değerlen-
dirme / takdir hakkına belli bir ölçüde sahiptirler, ancak bu değerlendirme / 
takdir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi denetimine tabidir.

Bütün bu koşullar, açıklama hakkının ileri sürüldüğü tüm idari/hukuki ve 
diğer prosedürlerin her evresinde uygulanmalıdır.

Üçüncü ilkeye gelince; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin R (2000) 
7 sayılı Karara Ek “Gazetecilerin Haber Kaynaklarını Açıklamama Hak-
larıyla İlgili İlkeler” hakkındaki 8 Mart 2000 tarihli Tavsiye Kararı’nda, bu 
hakkın sınırı ayrıntılı olarak üçüncü ilkede belirlenmiştir. 

Kaynak açıklamasının getireceği yarar “yeterince hayati” ve “ciddi bir 
karakter” sergilemelidir. 
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Açıklanmasının gerekirliliği kanıtlanmalı, temel bir toplumsal gereksinime 
yanıt vermelidir. Hükümetlerin bu konularda takdir hakkı vardır ve bu hakkını 
kaynağın açıklanması yönünde kullanılabilir. Bu takdirin “ifade özgürlüğü”nü 
ihlal edip etmediği  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin denetimine tabidir. 

Dördünce İlkeye göre;  “Bir gazetecinin, bir kişinin onur veya haysiyetine 
tecavüzü dolayısıyla görülmekte olan bir davada adı geçen kanıtların doğru-
lanması için yetkili makamlar ulusal usul hukuku uygulayarak kendilerine su-
nulan tüm delilleri inceleyebilir fakat gazeteciden kaynak belirten haberlerini 
açıklanmasını talep edemezler”  

O halde; acaba gazeteciden hangi koşullarda “açıklama” yapması bekle-
necektir? 

Bu sorunun yanıtı ise Beşinci İlke ile açıklanmaktadır. 

a- Bir kaynağı tanımlayan haberdeki kaynak açıklaması yönünde bir talep, 
ancak adı geçen haberin açıklanmasından doğrudan yasal çıkarı olan kişi veya 
resmi makam tarafından gerçekleştirilebilir.

b- Böyle bir açıklama talebinden önce gazeteciler “kaynak belirten haber-
lerin açıklanması hakkı” ve bu hakkın “sınırları” konusunda yetkili makamlar 
tarafından bilgilendirileceklerdir. 

c- Kaynak belirten haberi açıklamadığı gerekçesiyle bir gazeteci hakkında 
verilen her türlü cezai karar ancak sözleşmenin 6.Maddesine (Adil Yargılanma 
Hakkı) uygun olarak gazetecinin dinlendiği bir davanın sonucunda ve hukuki 
makamlarca verilebilir.

d- Kaynak belirten bir haberi açıklamadığı gerekçesiyle cezaya çarptırılan 
her gazeteci, konunun başka bir hukuki makam tarafından değerlendirilmesi-
ni talep edebilir.

e- Gazetecinin kaynak belirten bir haberi açıklaması yönünde yapılmış 
olan talebe, örneğin mahkeme çağrısına uyması durumunda, yetkili makamlar 
veya yargıç / yargı kurulu örneğin AİHS’in 6. maddesi gereğince kamuyu olayın 
dışında tutarak veya haberin gizliliğine bizatihi uyarak adı geçen açıklamanın 
sınırlarını belirlemek yönünde bir dizi önlem alabilir.

Tavsiye kararının Altıncı ilkesinde ise emniyet güçleri veya hukuki ma-
kamlar tarafından kaynak belirten haberlerin elde edilmesi halinde; bu ey-
lemlerin amacını teşkil etmese dahi, açıklamanın 3. İlkenin uygulanmasıyla 
doğrulanmış olması dışında, adı geçen bu haberlerin daha sonraki mahkeme-
lerde kanıt olarak kullanılmasını engellemek yolunda bazı önlemler alınmasını 
önermektedir. 

Gazetecilerin yazışma ve görüşmeleri engellenmemelidir. 
Böylece gazetecinin veya haber kaynağı oluşturan kişinin “gözlem altına 

alınması, izlenmesi” kararları veya benzer önlemler ile gazetecilerin konut-
larında, çalışma mekânlarında yapılan arama sonucunda tutulan arama ve di-
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ğer zabıt tutanakları, yazışmaları veya bu kişilerin iş faaliyetleri konusundaki 
tutanaklar; 6. ilke ile hukuka aykırı kabul edilmiştir. 

Başka bir deyişle “hukuka aykırı yollarla elde edilmiş” sayıldıkla-
rından bu tutanakların mahkemelerde “kanıt” olarak kullanılmaması 
önerilmiştir.     

Yedinci ilke ise gazetecilerin kendi kendini suçlaması önlenmek is-
tenmiştir. 

Yani “ Bu metinde belirtilmiş olan ilkeler ceza mahkemelerindeki öz suç-
lamayla ilgili koruma ilkeleriyle ilgili ulusal yasaları hiç bir şekilde sınırlan-
dırmamalıdır ve gazeteciler adı geçen bu yasalar uygulandığı sürece kaynak 
belirten haberlerin açıklanmasıyla ilgili koruyucu uygulamalardan yararlan-
malıdırlar.” 

V- İÇ HUKUKA YANSIMA VE HABER KAYNAKLARINI AÇIKLAMAMA 
HAKKI 

5.1. 2002 YILI 5680 SAYILI BASIN KANUNU DEĞİŞİKLİĞİ
İç hukuk mevzuatımızda 2002 yılına kadar gazetecilerin haber kaynakları 

hakkında yasal bir düzenlemeye rastlanmamıştır. Aslında hem öncesinde ve 
hem de 2002 yılında hazırlanan yasa taslaklarında ve kabul edilen kanunlar-
da; yasa koyucunun gazetecilerin haber kaynaklarının gizliliği kavramını doğ-
ru olarak kavramadığı anlaşılmaktadır. Çünkü yasa koyucu bu hakkı biraz da 
süreli veya süresiz yayın sahibinin hakkı gibi algılamıştır. Dolayısıyla 2002 yı-
lında yürürlükte bulunan Basın Kanunu hükümlerine göre de bu hakkı “mev-
kute sahibinin hakları” içerisinde değerlendirmiştir. Bu hatalı değerlendirmesi 
yasa tasarısı çalışmaları sırasında giderilebilmiştir.

3.12.2002 tarihinde 58. Hükümet tarafından “Çeşitli Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun” Tasarısı ile 5680 sayılı Basın Yasası'nda değişik-
lik önerilmiştir. İşte önerilen bu değişiklik gazetecilerin “haber kaynaklarını” 
açıklaması ile ilgili olan düzenlemedir.  Tasarı TBMM tarafından kabul edile-
rek 4778 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir.

Bu Tasarının gerekçesini 3.10.2001 tarihinde Anayasa’da yapılan değişik-
lik oluşturmuştur.

Anayasa'nın 13. maddesinde yapılan değişiklikten sonra artık temel hak 
ve hürriyetlerin özlerine dokunulmayacaktır. Temel hak ve özgürlükler sadece 
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen nedenlere bağlı olarak sınırlandırıla-
bilecek ve bu sınırlandırma için mutlaka yasa olacaktır. Bu değişiklik gereği 
doğal olarak hak ve özgürlüklerde değişim ve genişleme sağlanmıştır. 

Başbakan Abdullah Gül tarafından imzalanarak Meclise sevk edilen bu 
tasarının ikinci gerekçesini ise “uyum yasaları”nın tümünde görülen Ulusal 
Program oluşturmaktadır. Hükümet Tasarının ikinci gerekçesini şöyle açık-
lamıştır:
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“10-11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki’de yapılan Avrupa Birliği Top-
lantısında tam üyelik için ülkemizin aday olarak kabul edilmesiyle yeni bir 
boyut kazanan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, her geçen gün yoğunlaşmakta-
dır. Tam üyeliğe giden süreçte hem ülkemizin, hem Avrupa Birliğinin karşılıklı 
yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, ülkemizle ilgili olarak 4 Aralık 
2000 tarihinde onaylanan “Katılım Ortaklığı Belgesi”nin ardından, 19 Mart 
2001 tarihli ve 2001/2129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen “Av-
rupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”, 
24 Mart 2001 tarihli ve 24352 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.

Çağdaş demokrasiler, temel hak ve hürriyetleri sağlamayı hedef alan çoğul-
cu, katılımcı düşünceye dayanan ve hoşgörü ortamında gelişen sistemlerdir. 
Çağımızda insan hakları ve temel hürriyetlerin tanınması, evrensel bir ilgi ko-
nusu olmakla kalmamış; bunların güvence altına alınarak aykırı uygulamalar-
dan korunması ve daha ileri düzeyde gerçekleştirilmesi amacıyla bazı uluslara-
rası kuruluşlar oluşturulmuş ve bu kuruluşlar bünyesinde çeşitli uluslararası 
belgeler kabul edilmiştir. Bu kuruluşların başında, hemen hemen tüm dünya 
ülkelerini kapsayan Birleşmiş Milletler Teşkilâtı ile demokratik Avrupa ülkele-
rinin siyasal birliği olan Avrupa Konseyinin geldiği bilinmektedir. Konuyla ilgili 
uluslararası belgelerden en önemlileri, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 10 
Aralık 1948 tarihinde kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile Avru-
pa Konseyi bünyesinde imzalanan ve kısaca “Avrupa  İnsan Hakları Sözleşme-
si” olarak anılan İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme 
ve eki protokollerdir.”

İşte bu ikinci gerekçede de gösterildiği gibi Hükümet ikinci olarak “Ulusal 
Programı” ve temel insan hak ve özgürlüklerini esas almaktadır. Çeşitli yasa-
larda değişiklik öngören bu Tasarının yasalaşması ile bir yandan Anayasada 
yapılan değişikliklere uyum sağlanmış olacak, diğer yandan da Avrupa Birliği 
Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı çerçevesinde 
çeşitli yasalarda değişiklik yapılması amacı gerçekleşmiş olacaktır. 

Hükümetin 5680 sayılı Basın Yasası'nın 15. maddesine yapılmasını öner-
diği değişikliğin madde gerekçesi aynen şöyledir: 

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarına göre, basının haber 
kaynaklarını açıklamaya zorlanmaması, basının demokratik toplumlardaki 
fonksiyonunu yerine getirmesi ve kamunun bilgilenme hakkının zedelenme-
mesi için gerekli görülmektedir. Bu çerçevede, maddeyle Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesinin içtihatlarına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.”

Bu madde gerekçesi gazetecilerle ilgili olmasına rağmen Hükümet tarafın-
dan önerilen değişiklik sadece gazete sahiplerini (mevkute sahibi / süreli yayın) 
kapsayacak biçimde kaleme alınmıştır. Hükümet önerisi aynen şöyledir: 
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MADDE 4 - 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu'nun 15. madde-
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

“Mevkute sahibi, haber kaynaklarını açıklamaya zorlanamaz.”

Tasarıda bu maddesinin 15. maddeden sonra gelmek üzere düzenlenmesi 
doğru değildir. Her ne kadar 5680 sayılı Basın Yasası'nın Üçüncü Bölümün-
de “Mevkute Sahibinin Hakları” düzenlenmiştir ama maddenin içeriği mev-
kute sahibinden çok gazeteci ve sorumlu müdürü ilgilendirmektedir. Yasanın 
Üçüncü Bölümündeki bu düzenleme çerçevesinde 14. maddeye göre mevkute 
sahibinin beyanname verildikten sonra bir sene içinde mevkuteyi neşretmesi 
gerektiği veya neşrolunmaya başlandıktan sonra neşrine beş yıl süreyle ara 
verilirse beyannamenin sağladığı haklarının düşeceği yazılıdır. 

O yıllarda yürürlükte bulunan 5680 sayılı Basın Yasası'nın 15. maddesi 
ise şöyleydi:

Madde 15 - Bir mevkutenin hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edip ya-
yınlandığı haber, yazı ve resimler mevkute sahibinden müsaade alınmadıkça 
neşirlerinden 24 saat geçmeden başka mevkuteler tarafından yayınlanamaz. 
Hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edilen yazı ve resimler için mevkute sahibin-
den izin almak mecburidir.

Görüldüğü üzere 15. maddenin sağladığı koruma herhangi bir gazetede 
yayınlanan haber veya fotoğrafların 24 saat geçmeden bir başka yayın organı 
tarafından yayınlanmasını önlemeye yöneliktir. Konu iktibas yasağıdır.

Dolayısıyla Tasarıyla, 15. maddeden sonra gelecek şekilde Basın Yasası'na 
böyle bir ek madde düzenlenmesinin mantığını anlamak güçtür. Yasa koyucu 
sadece Bölüm başlığında “Mevkute Sahibinin Hakları” yazılı olduğu için bu 
maddeyi ekleyecek en uygun yerin 15. madde olduğunu düşünmüş olabilir. 
Ayrıca da yasa koyucu ve Hükümet haber kaynaklarının gizliliği konusunu 
gazetecinin hakkı olarak görmemektedir. 

Aslında 5680 sayılı Basın Yasası'nda “gazeteciyi koruyan” veya hakları-
nı güvenceye alan herhangi bir madde olmayıp “sınırlandırmalar” yer aldığı 
için; gazetecilerin haber kaynaklarını açıklamama bakımından 15. maddeden 
başka düzenleme yapılabilecek uygun bir madde zaten yoktur.

Bu ekleme ile bir hak düzenlenmekte ve haber kaynaklarını açıklamama 
hakkı tanınmaktadır. Yasa koyucu genellikle yasalarla hak düzenlemesine de-
ğil, hakların sınırlandırmasına alışkın olarak yasa üretmektedir.

İşte bu yüzdendendir ki; böyle bir ek cümle “hakkı koruyan” bir madde 
düzenlemesi yapmak zorunda kaldıklarından, maddeye ek cümleye yer bul-
makta sıkıntı çekilmiştir. Fakat yine de 15. madde sonuna eklenen bu fıkra-
nın o tarihte yürürlükte bulunan 5680 Sayılı Yasa'nın “Basında Mesuliyet” 
hallerinin düzenlediği 4. Bölümde ve 16. maddesinin (1). ve (2). bölümlerinde 
düzenlenmesi daha mantıklı olacaktı.
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İkinci sakınca ise; haber kaynaklarının açıklanıp açıklanmaması konusu 
doğrudan doğruya “sorumlu müdür” ve “gazetecilerin sorumluluk ve yetkisin-
dedir. Gazeteci ve sorumlu müdür ve hatta haber kaynağı, “açıklama” zorlama-
larına karşı “yasal güvence” içinde olmalıdır ki; “kaynak açıklamama hakkı” 
hukuki güvenceyle korunabilsin. Kuşkusuz bu hak mevkute sahibine de tanın-
malıdır. Gazete sahibinin haber kaynaklarını açıklama hakkının korunması 
da doğrudur ama bu konuda öncelik gazetecilerindir. Tek başına ve sadece 
“mevkute sahibinin”  kaynak açıklamama hakkının korunması hukuki bir ko-
runma sağlamayacağı gibi pratikte gazeteciye tanınmayan bir hakkın onun iş-
verenine tanınması yaşamın olağan akışına aykırıdır. 

Gazeteciler toplumun en dinamik unsurları olduğu gibi; toplumun çağdaş 
demokrasiye ulaşmasında ve daha ileri gitmesinde tartışma açılmasında ve 
toplumun her türlü yolsuzluklardan korunabilmesi ve yolsuzlukların haber 
olabilmesi için  “gazeteciler” haber kaynaklarını açıklamaya zorlanmamalı ve 
haber kaynağı da korunmalıdır. Hukuku korunmaya gereksinimi olan gazete-
ciler yerine onun işverenini hukuki korumaya almak çelişkili bir yaklaşımdır. 
Ayrıca Taslakta yer aldığı gibi maddeyle getirilen düzenlemenin sadece “mev-
kute sahibi” ile sınırlı tutulması gerekçeyle çelişkilidir. Bu çelişkinin gideril-
mesi gerekli olmuştur. Ama yine de 58. Hükümetin Basın Yasası'nda değişiklik 
önerirken bile önceliği gazeteciler yerine “mevkute sahiplerine” tanıdığı konu-
sundaki görüşümüzün ipuçlarından birisi de budur.  

Bu şekilde hatalı bir önerme ile; Yasa Taslağının Genel Gerekçesi ve Mad-
de gerekçesiyle çelişen bu durum Anayasa Komisyonu'nun 11.12.2002 günlü 
ve 4 karar sayılı Raporu ile giderilmiştir.  

Anayasa Komisyonunda Tasarının çerçeve 4. maddesi üzerindeki görüş-
meler sırasında getirilen düzenlemenin basın özgürlüğü açısından önemine 
dikkat çekilmiştir. Anayasa Komisyonunda verilen değişiklik önerisiyle. her ne 
kadar “sorumlu müdür” yerine “mesul müdür” denilmişse de; maddede geçen 
“mevkute sahibi” ibaresinden sonra gelmek üzere “mesul müdür ve yazı sa-
hibi” ibaresinin eklenmesi kabul edilmiştir. Madde Anayasa Komisyonu'nda 
aşağıdaki son halini almıştır. 

MADDE 4. – 15.7.1950 tarihli ve 5680 sayılı Basın Kanunu'nun 15. mad-
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Mevkute sahibi, mesul müdür ve yazı sahibi haber kaynaklarını açıklama-
ya zorlanamaz.”

4778 sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 
02.01.2003 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. 11.01.2003 tarihli 
ve 24990 sayılı Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Böylece 4778 Sayılı Yasa'nın 4. maddesiyle eklenen fıkrayla, Basın 
Yasası'nın 15. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
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“Madde 15 -Bir mevkutenin hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edip ya-
yınlandığı haber, yazı ve resimler mevkute sahibinden müsaade alınmadıkça 
neşirlerinden 24 saat geçmeden başka mevkuteler tarafından yayınlanamaz. 
Hususi fedakârlık ihtiyariyle elde edilen yazı ve resimler için mevkute sahibin-
den izin almak mecburidir. 

Mevkute sahibi, mesul müdür ve yazı sahibi haber kaynaklarını açıklama-
ya zorlanamaz.” 

5.2. 5187 SAYILI BASIN KANUNU'NDA HABER KAYNAĞININ 
GİZLİLİĞİ 
2004 yılında ise 5680 sayılı Basın Kanunu yürürlükten kaldırılmış ve 

09.06.2004 kabul tarihli 5287 sayılı Basın Kanunu kabul edilmiş ve 26 Hazi-
ran 2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

5187 sayılı yeni Basın Kanunu'un 12. maddesinde düzenlenen haber kay-
naklarının gizliliği hakkındaki madde gerekçesi şöyledir: “Maddede 5680 Sa-
yılı Kanun'un 15. maddesinde yer alan haber kaynağını açıklamama hakkı, 
haber kaynaklarının gizliliğinin basın özgürlüğü yönünden taşıdığı önem göz 
önüne alınarak uygulamada doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla sa-
dece eser sahibiyle sınırlı olarak değil, yayın sahibini, sorumlu müdürü ve 
yardımcısını da kapsayacak şekilde ve ayrı bir madde halinde düzenlenmiştir. 
Ayrıca bu kişilere haber kaynağıyla ilgili olarak tanıklıktan çekilme hakkı ta-
nınmıştır”.

Tasarının Adalet Komisyonunda yapılan görüşmeleri sırasında Hükümet 
Tasarısının 12. maddesinde yer alan “müdür yardımcısı” ibaresi metinden 
çıkarılmış, eser sahibi ibaresinden sonra açıklık getirmek üzere “bilgi ve bel-
ge dahil her türlü” ibaresi eklenmiştir.

Sonuç olarak iç hukukumuzda 5187 sayılı Basın Kanunu'nda “Haber Kay-
nağı” başlığı altında ve ayrı bir madde olarak düzenlenen  “haber kaynakları-
nın gizliliği” 12. maddede aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

Haber Kaynağı
Madde 12. Süreli yayın sahibi, sorumlu müdür ve eser sahibi, bilgi ve 

belge dâhil her türlü haber kaynaklarını açıklamaya ve bu konuda tanıklık 
yapmaya zorlanamaz.  

SONUÇ YERİNE: 
Gazetecilerin haber kaynaklarının gizliliği hakkı ile her türlü bilgi, belge ve 

haber kaynağını açıklamaya ve tanıklık yapmaya zorlanamaması hakkı yasal 
bir haktır. Her koşulda bu hak korunmalıdır. 

Gazetecilikte haber kaynağının korunması basın özgürlüğünün en önemli 
unsurlarından biridir. Böyle bir koruma olmazsa, gazetecilerin haber kaynak-
ları toplumun genel çıkarlarını ilgilendiren konularda yapacakları yardımdan 
vazgeçebilirler. 
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Böylece, basın vazgeçilmez rolü olan “gözlemcilik” görevini yerine getire-
meyebilir. 

Basının kesin ve inandırıcı bilgi ve haber verme yeteneği zayıflatılmış olur. 
Gazetecilik kaynaklarının önemi dikkate alındığında, mahkemelerin haber 
kaynaklarını açıklama konusunda verdikleri kararlar yasalara uygun olsa bile, 
basının bilgi verme ve toplumun gerçekleri öğrenme hakkı üzerinde olumsuz 
etki yapar. Bu etki demokratik toplum düzeninde meşru amaçla bağdaşmadı-
ğı için, gazetecilik kaynağının gizli olmasına yönelik kısıtlamalar AİHM’in son 
derece titiz incelemesi altındadır. 

Yargılanan tüm gazetecilerin davalarında yaşama geçirilmesi ve yargı ka-
rarlarında hakkın korunduğuna dair gerekçelerin çoğalması, demokratik top-
lum düzeni gereklerine ve hukuk devleti ilkelerine güç katacaktır.



MAKUL BİR SÜRE İÇİNDE BİTMEYEN VE ÂDİL 
YARGILANMA HAKKINI ORTADAN KALDIRAN 

UZUN SÜREN DAVALARLA İLGİLİ BİR İNCELEME

Av. Osman KUNTMAN

İÇİNDEKİLER:

I. GİRİŞ

II. UZUN SÜREN DAVALARDAN ÖRNEKLER

III. “ADÂLET MÜLKÜN TEMELİDİR” ÖZDEYİŞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

IV. YARGILAMA SÜRESİYLE İLGİLİ ULUSAL VE EVRENSEL DÜZENLE-
MELER

V. HÂKİMLİK MESLEĞİ, HÂKİMLERDE ARANILAN NİTELİKLER VE 
MESLEK İÇİ EĞİTİMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

VI. DEVLETİN, ADÂLET HİZMETİNİ GEREĞİ GİBİ SAĞLAYACAK YA-
SAL DÜZENLEMELERİ YAPIP YAPMADIĞI KONUSU

VII. T.C. ANAYASASI'NIN HÂKİMLERE TANIDIĞI GÜVENCELER VE 
HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU

VIII. HÂKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ OLARAK 
9.2.2011 GÜNLÜ VE 5110 SAYILI KANUN'LA YAPILAN DÜZENLEME

IX. 1.EKİM.2011 GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİREN 12.01.2011 GÜNLÜ VE 
6100 SAYILI HUKUK MUHÂKEMELERİ KANUNUYLA YAPILAN DÜ-
ZENLEME

X. T.C. ANAYASASI'NIN 40/2 VE 129/5. MADDELERİ HÜKÜMLERİNİN 
HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

GİRİŞ:
Bilindiği üzere, haksızlığa uğrayan kişilerin yargı yerlerine başvurarak hu-

kuki korunma isteme hakları vardır.
Bu hak, T.C. Anayasası’nın “XIII. Hakların Korunması ile ilgili hükümler” 

üst, “A.Hak arama hürriyeti” alt başlıklı 36. maddesinde:
“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı merci-
leri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile âdil yargı-
lanma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçına-
maz”. Şeklinde düzenlenmiştir.
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Metinde yer alan: “…..ile âdil yargılanma hakkına sahiptir” tümcesi, 
Türkiye’nin 18 Mayıs 1954 tarihinde onayladığı AVRUPA İNSAN HAKLARI 
SÖZLEŞMESİ’nin 11. Protokol ile değiştirilen ve 1 Kasım 1998 tarihinde yü-
rürlüğe giren “Âdil yargılanma hakkı” başlıklı 6. maddesi sonucu 3.10.2001 
günlü ve 4709 Sayılı Kanun'un 14. maddesiyle eklenmiştir. 

6. maddede: 1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili 
nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda 
karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme 
tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık 
olarak görülmesini isteme hakkına sahiptir…”. Denilmektedir.

T.C. Anayasası'nın “D.Milletlerarası andlaşmaları uygun bulma” başlıklı 
90/son maddesi hükmü göz önünde tutulursa 6. madde hükmünün bir iç hu-
kuk kuralı olduğunun kabulü gerekir.

İşte, kendilerini bu haklarla donatılmış sayan kişiler, davalarının uzun 
sürmesi sonucunda yargı yerlerine olan güvenlerini yitirdikleri gibi, maddi ve 
manevi yönlerden zarara uğramaktadırlar. Bu kişilerin açacakları tazminat 
davalarında da aynı sorunlar yaşanacağından bir kısır döngü içinde bulundu-
ğunu belirtmek isteriz.

Bu yazının amacı: Uzun süren davalardan örnekler vererek Hukuk Dev-
letine yakışmıyacak durumu gözler önüne sermek: Ülkemizde çokça dile ge-
tirilen “Adâlet Mülkün Temelidir” özdeyişinin ne anlama geldiğini açıklamak; 
“adâlet-hukuk-hakkaniyet” gibi kavramlar üzerinde durmak; yargılama süre-
sine ilişkin kanuni düzenlemeler hakkında bilgi sunmak: hâkimlik mesleği, 
kimliği, meslek içi eğitimi konularında açıklamalar yapmak; devletin adâlet 
hizmetlerini gereği gibi sağlayacak tedbirleri alıp almadığı yönünden hükümet 
programlarından örnekler vermek: son olarak hâkimlerin sorumluluğu üze-
rinde durarak hukukçuların ilgisini çekmektir.

II) UZUN SÜREN DAVALARDAN ÖRNEKLER:

1) 1952 YILINDA MAZGİRT TAPULAMA MAHKEMESİNDE AÇILAN                      
DAVA:

“Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Hozinkiğ Köyünde (Alanyazı Köyü) oturan Hüse-
yin Aydoğan, 1952 yılında, o dönemdeki adıyla Mazgirt Tapulama Mahkeme-
sinde 50 dönümlük arazi nedeniyle aynı köyde yaşayan üç ayrı aileyle davalık 
oldu. Dava sürerken ‘dede’ Hüseyin Aydoğan 1979 yılında vefat etti. Bunun 
üzerine mirasçı olarak ‘oğlu’ Düzgün Aydoğan davayı takip etmeğe başladı. 
Mazgirt Tapulama Mahkemesi 24 Mayıs 1979’da, süresinde itiraz edilmediği 
gerekçesiyle, kesinleşen tespitten dolayı davayla ilgili görevsizlik kararı verdi.
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Ancak mahkemenin bu kararı taraflara iletilmedi. Aydoğan da bir süre 
sonra İzmir’e göç etti. Karar, yazıldıktan tam 29 yıl sonra, kapanan mahke-
me yerine kurulan Mazgirt Kadastro Mahkemesince, 22 Nisan 2008’de Düzgün 
Aydoğan’a tebliğ edildi. Baba Aydoğan da tebligatı, dava karara bağlandığın-
da bir, şimdi ise 30 yaşında olan ve avukatlığını yapan kızı Sidar Aydoğan 
Öztürk’e verdi. Avukat Sidar Aydoğan Öztürk, şöyle konuştu: “Ben doğmadan 
önce dava açılmış. Okuyup avukat oldum. Ortadaki, hukuk adına çok acı bir 
durum. Dedemin görmediği kararı torun olarak bana iletebildiler. Şimdi her 
şeye tam 56 yıl sonra yeniden başlayacağız…”

( Milliyet, 19 Mayıs 2009, Bahri Karataş/İzmir, haber yazısı. )

2) 14 TEMMUZ 1997 GÜNLÜ CUMHURİYET ve 4 AĞUSTOS 2003                                 
GÜNLÜ MİLLEYET GAZETESİNDE YAYINLANAN HABER    
YAZILARINDAN…:

İTÜ öğrencisi Faruk Tuna’nın 1980 yılında gözaltında öldürülmesiyle il-
gili olarak, ölümünden 8 yıl sonra İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesinde polis 
memuru Sinan Yalçın aleyhine kamu davası açıldığı; 1992 yılında 5 ay hap-
se mâhkum edildiği; kararın Yargıtay’ca onaylandığı; sanığın suçsuz olduğu-
nu bildirmesi ve faillerin adlarını vermesi üzerine 17 Kasım 1992’de bunlar 
hakkında İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığı; 21 Aralık 1995 
tarihinde beraet kararı verildiği; temyiz üzerine beraet kararının bozulduğu: 
bozmadan sonra sanık Yusuf Tokur’un mahkûmiyetine, diğerlerinin beraeti-
ne karar verildiği; temyiz üzerine Yarg. 8. Ceza Dairesi'nin 28 Mayıs 2003’te 
zaman aşımının 15 yıl olduğuna, oysa ki 22 yıl 6 ayda dava sonuçlandırıl-
madığından ORTADAN KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİĞİ; ilgililerin 
AİHM’ne başvurduğu; anlaşılmaktadır.

3) 48 YIL SÜREN HAMİT AĜA ORMAN DAVASI AİHM’DE:
“…..1957 yılından bu yana (48 yıldır) devam eden 320 dönümlük araziyle 

ilgili dava, eğer Hamit Ağa’nın 21 varisinin lehine sonuçlanırsa, Hazineye ait 
durumda olan 10 bin dönümlük arazi özel kişilerin olacak….

Önce Hamit Ağa’nın çocukları (…), sonra da torunları (21 kişi) araziyi geri 
almak için uğraşmışlar. Torunları konuyu 1957 yılında mahkemeye götür-
müşler.. Yarım asırdır süren davanın Türkiye’deki yargı sürecine son noktayı 
Yargıtay 20. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin “ormanın devlette kalması” yö-
nündeki kararını onayarak (26 Ekim 1998) koymuş….”.

( Milliyet, 22 Ocak 2006, Tebernüş Kireççi’nin haber yazısı. )
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4) 12 EYLÜL’DE RE’SEN EMEKLİ EDİLEN VALİ GÜNGÖR AYDIN’IN 
27 YILDIR SÜRDÜRDÜĞÜ HUKUK MÜCADELESİ DANIŞTAY 
TARAFINDAN ANASAYA MAHKEMESİNE TAŞINDI:

"… 12 Eylül mağduru devlet memurlarından biri olan Aydın, merkez valisi 
olarak görev yaparken, 29 Ocak 1982 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla resen 
emekliye sevk edildi…. 25 Mayıs 1990’da görevine döndü….Danıştay’a başvu-
ran Aydın, emekli olarak geçirdiği 8 yıllık sürenin de fiili hizmetiyle emekliliğe 
sayılmasını ve özlük haklarının yasal faiziyle tazminini istedi…. Ancak dava 
reddedildi… Tüm olumsuz gelişmelere karşın yılmayan Aydın, 2002’de ko-
nuyu yeniden Danıştay’a götürdü, Açtığı dava Danıştay 11. Dairesi tarafından 
2005 yılında reddedilen Aydın, bu kararı da temyiz ederek, bir kez daha Ana-
yasa Mahkemesine götürülmesini istedi. Aydın’ın istemini görüşen Danıştay 
İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, 2007 yılında temyiz isteminin kabulüne ve 
11. Dairenin kararının bozulmasına karar verildi…

( Cumhuriyet, 27 Mart 2009, Fırat Kozok’un haber yazısı. )

5) DİSK GENEL BAŞKANLARINDAN KEMAL TÜRKLER’İN 
ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ DAVA:

26 Eylül 2006 günlü Milliyet gazetesinde “Torunluk dava” başlığı ile Gür-
kan Akgüneş-M.Akif Erdem’in yazısında: 1980 yılında Merter’deki evinin 
önünde öldürülen Kemal Türkler’in o tarihte 1.5 yaşında olan torunu Burç 
Akpınar’ın (müdâhil avukatı) olarak katıldığı bildiriliyor.

3 Şubat 2009 günlü Cumhuriyet gazetesinde Hülya Keskin’in yazısında: 
Sanık Ünal Osmanağaoğlu’nun (beraetine) ilişkin Bakırköy 2. Ağır Ceza Mah-
kemesi kararının Yargıtay 9. Ceza dairesince bozulmasına karar verildiği; 
müdâhil vekili Av. Rasim Öz’ün: “Türkler davası 29. yılında. Onların amacı 
davayı zaman aşımına uğratmak olduğu…” şeklinde.

Disk'in kurucu genel başkanı Kemal Türker'i öldürdüğü gerekçesiyle yar-
gılanan Ünal Osmanağaoğlu hakkındaki davanın zamanaşımından düşmesi 
kararı yargıtay tarafından onandı. Böylece dava kesin olarak zamanaşımına 
uğramış oldu. Türkler ailesi davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı

( Hürriyet gazetesi, 22 Nisan 2012 )

6) “28 YILLIK DEV-YOL DAVASINDA 8 KİŞİYE MÜEBBET KARARI”.
“….343 sanık hakkında açılan dava, 16 Haziran 1981’de dönemin Adana 

Sıkıyönetim Mahkemesinde görülmeye başlandı.

1986’da verilen hükmü Askeri Yargıtay 1991’de bozdu. Adana Sıkıyönetim 
Mahkemesinin kapatılması üzerine dava önce Ankara Sıkıyönetim Mahkeme-
sine, oradan da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. 8 Haziran 2001’deki 
ilk kararda sanıklardan 3’üne idam, 6’sına müebbet hapis, 2’sine de ağır ha-
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pis cezaları verildi. Yargıtay usul yönünden kararı 2007’de bozdu…Sanık Sa-
rıkaya: 30 yıldır ne aile ne ev hayatı, ne de bir şey kaldı. Bunun sonuçlarını 
daha çekecek miyiz… Mahkeme başkanı Şaban Kırıcı, sanıklar Sarıkaya, Elbi, 
Özcan, Arıkan, Hamiş, Ayyıldız, Eryılmaz ve Bayram’ın “anayasal düzeni si-
lah zoruyla değiştirmeye kalkışmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına mâhkum edildiğini, ancak cezaların müebbet hapis cezasına çevril-
diğini açıkladı. Kırıcı, sanık Ordüzün’ün aynı suçtan 16 yıl 8 ay hapsine, Be-
yaztaş hakkındaki davanın zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle ortadan 
kaldırılmasına, firari sanık Serdar Sarıgül’ün dosyasının da tefrikine karar 
verildiğini bildirdi.

Yargıtay kararı onarsa 9 sanık tutuklu kaldıkları süreler düşüldükten son-
ra verilen mahkûmiyet kararlarının infazını çekmek üzere 28 yıl aradan son-
ra yeniden cezaevine girmek zorunda kalacak…”.

( Milliyet gazetesi, 10 Eylül 2009 Ankara )

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 30 yıllık Devrimci Yol ( Dev-Yol ) ana davasının 21 
sanığın 18'i hakkındaki davanın zamanaşımından düşürülmesine karar verdi.

( Milliyet, 2 Şubat 2012 - Gökçer Tahincioğlu )

7) 16 MART 1978’DE GERÇEKLEŞEN KATLİAMLA İLGİLİ DAVA 
ZAMAN AŞIMI SEBEBİYLE DÜŞTÜ:

“İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Beyazıt’ta 30 yıl önce 7 öğrencinin ölü-
mü, 41 öğrencinin de yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı ve silahlı saldırıya 
ilişkin 3 sanığın yargılandığı davayı, zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle 
ortadan kaldırdı. Müdâhil avukatların kararı temyiz edeceklerini bildirdi. 13 
yıldır süren dava, 17 yıl aradan sonra yeniden açılmıştı.

Duruşmada, müdâhil avukatlar Cem Alptekin ve Hilmi Hanta’nın da arala-
rında bulunduğu 10 avukat hazır bulundu. Söz alan Alptekin, davadaki zaman 
aşımı süresinin 30 yıl olup olmadığının tartışılması gerektiğini dile getirerek, 
davanın zaman aşımı süresinin suç tarihinden itibaren 45 yıl olarak değerlen-
dirilmesi gerektiğini savundu…”.

( Milliyet, 21 Ekim 2008 )

Karar 2010 yılında Yargıtay tarafından onaylandı.

8) “27 YILLIK İNANILMAZ ‘BABALIK’ MÜCADELESİ:
Almanya’da işçi olarak çalışan Kâzım Tavlu, 1980 yılında evlendi ve 

Almanya’ya döndü. Altı ay sonra kendisine bir kızı olduğu bildirildi. Şüphele-
nen Tavlı, yıllar sonra Almanya’da yaptırdığı DNA testiyle kızının kendisinden 
olmadığını tespit ettirdi. Tavlı, bugün 27 yaşında ve evli olan kızının velayetin-
den çıkarılması için yıllardır sürdürdüğü mücadeleye devam ediyor…



44 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

Tavlı’nın dosyasına 1981 yılında henüz stajyerken başlayan Avukat İbra-
him Baykal, dosyayı AİHM’ne taşıdı. AİHM’de incelenen dosya sonucunda Tür-
kiye, 5 bin Euro tazminat ödemeye mâhkum edilirken, yeniden yargılamanın 
yapılması için “iade-i muhakeme” talebinin kabul edilmesi gerektiği kararı ve-
rildi. 27 yılık mücadelede son karar aile mahkemesi tarafından verilecek…”. 
(Hürriyet gazetesi, Haziran 2007, Arda Akın)

9) “27 YILLIK İŞKENCE DAVASI AİHM’de:
Öğretmen olarak görev yaparken 1980’de gözaltında işkencede öldüğü ileri 

sürülen Cengiz Aksakal’ın işkence davası tam 22 yıl sürdü. Üç ilde, dört ayrı 
mahkeme kararı sonunda iki askere ikişer yıl ceza verildi. Aksakal’ın ailesi, 
dava uzun sürdüğü için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvur-
du. Davanın sona ermesinden sonra da, şu anda emekli olan ve mahkûmiyet 
kararına rağmen henüz tutuklanmadıkları öne sürülen askerlerin de AİHM’ye 
başvuracağı bildirildi.

Aksakal’ın avukatı Mehmet Ali Kırdak, “22 yıldır devam eden dava adâlet 
beklentisine yanıt vermekten uzaklaşmıştır” diyerek AİHM’ye başvurdu…”

( Milliyet gazetesi, 10 Temmuz 2008, Belma Akçura’nın haber yazısı )

10) “49 YILLIK DAVANIN İKİ AVUKATI ÖLDÜ:
Bugün Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi, Okmeydanı ve Kâğıthane Deresi ara-

sında kalan toplam 1.7 milyon metrekarelik arazinin sahipliği için başlatılan 
hukuk mücadelesinin geçmişi 1958’e kadar uzanıyor. 1936’ya kadar Çağal-
zade İbrahim Efendi Çiftliği olarak bilinen araziyi parça parça mirasçıların-
dan satın alan bu günkü hissedarlar 1957’de tamamlanan kadastro çalışması 
sırasında arsalarının hukuksuz olarak Hazine’ye devredildiğini ileri sürüyor. 
Hazine’nin daha sonra arazinin bir bölümünü gecekonduculara düşük bedelle 
sattığı belirtiliyor…”

Konuyla ilgili olarak Av. Haluk Öztap ise: “1955’te arazi bir gecede Hazine’ye 
geçti. 1958’de dava açtık. Benimle birlikte davaya bakan iki avukat arkadaşım 
vefat etti….” Diyor. 

( Vatan gazetesi, 22 Temmuz 2007, Tebernüş Kireççi’nin yazısı )

11) “GECİKEN ADÂLET-10 YILDIR TUTUKLU, DAVASI ERTELENDİ: 
Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) operasyonu ile 1998 yılında 

gözaltına alınan Muhabbet Kurt, 10 yıldır tutuklu yargılanıyor. Mahkeme, ön-
ceki günkü duruşmada da “kaçma şüphesi olduğu ve tutuklama sebepleri or-
tadan kalkmadığı” gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

Sanık avukatı Ercan Kanar, davanın başından beri hukuka aykırı yürütül-
düğünü, AİHM’ye başvurduklarını belirtti….”.

( Cumhuriyet gazetesi, 17 Eylül 2008 )
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12) “HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ TAM 28 YILDIR SÜREN BİR DAVA:
24/7/1981 tarihinde İstanbul 2 no.lu Sıkıyönetim Mahkemesinde yargılan-

maya başlandıkları yirmili yaşlarının başında olanlar şimdi birer iş adamı, 
baba, hatta dede. 12 Eylül’de, 1243 kişiyle, 400 klasörde 250 idam cezası ta-
lebiyle başlayan Dev-Sol davası yine ertelendi. 1159 sayfa tutan savunmalarını 
“Haklıyız, kazanacağız” diye kitaplaştıran “ terörist”lerin yeni eylemi neşe ve 
kahkaha…”

2009 Cumhuriyet Pazar Ekinde Deniz Teztel’in yazısı:
Devrimci Sol-l davasının 24 Temmuz 1981’de görülmeye başlandığı; 1 yıl 

sonra 428 sanıklı Devrimci Sol 2 davasının açıldığı; 1.Kasım.1991’de İstan-
bul Sıkıyönetim 2 No.lu Askeri Mahkemesinin bir kişiyi TCK'nın 146/1’den 
idam cezasına, 38 kişiyi müebbet hapis cezasına mâhkum ettiği; 578 kişinin 
beraetine karar verdiği; dasyanın Yarg. 11. Ceza dairesine gönderildiği; Dai-
renin 2003 yılında 400 klasörden 104’ünün kaybolduğu gerekçesiyle davayı 
esastan bozduğu; davanın Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğü, 
11.Nisan.2005 günü savcının 224 sanıktan 137’si için idam cezası, geri kalan-
lar hakkında hapis cezası verilmesi isteminde bulunduğu; iki ay sonra idam 
cezasının kaldırıldığı belirtiliyor.

( 7 Ocak 2009 günlü Cumhuriyet gazetesinde, “Bitmeyen Önemli Dava-
lar” başlıklı yazıda, 27 Yıllık Dev-Sol ANA DAVASI'NIN devam edeceği yazılı. )

11 yıl süren 3 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülen THKP/C DEV 
- SOL davasında verilen, 25 sanıktan 2'sinin ağırlaştırılmış müebbet, 12'sinin 
müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin karar temyiz sonucunda 
bozulmuş olup; halen İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sür-
mektedir.

( Milliyet gazetesi, 23 Haziran 2010 )

13) 1984 YILINDA AÇILAN BABALIK DAVASI:
….Şükrü Sokullu 1984 yılında Ankara Asliye 7. Hukuk Mahkemesinde 

Sokullu Mehmet Paşa vakfının evladı olduğuna ilişkin davayı açıp kazanıyor. 
Daha sonra Hürrem Sultan Vakfının evladı olduğuna ilişkin davayı açıyor ve 
olumlu karar alıyor.

2003 yılında ise Ankara 5. Asliye Hukuk Hâkimliğinde Osmanlı Padişahla-
rının torunu olduğunun tespiti davasını açıyorsa da davası reddediliyor. Yargı-
tay 18. Hukuk Dairesi hükmü bozuyor. Direnme kararı Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulunda görüşülüyor.

( Milliyet, 27 Mayıs 2007. )
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14) 1941 YILINDAN BERİ DEVAM EDEN BİR DAVA:
Bu dava, Anadolu’nun bir ilçesinin Asliye Hukuk Mahkemesinde, Hazine 

tarafından (M.Y.) aleyhine, 15.7.1941 günlü dilekçeyle, müdahalenin men’i ve 
ecrimislin tahsili hakkında açılmış ve mahkemenin 1941/309 esasına kayde-
dilmiştir.

Mahkeme, 2.7.1942 günü davanın reddine karar vermiş, temyiz üzerine 
Yarg. 1.Hukuk Dairesinin 29.6.1943 günlü kararıyla bozulmuş; yargılama sü-
rerken davalı vefat etmiş, mirasçıları huzuruyla devam etmiş, 4.10.1962 günü 
müdahalenin men’ine ve ecrimislin tahsiline karar verilmiştir.

Hüküm davalıların temyizi üzerine Yar.1. Hukuk D.nin 17.4.1964 günlü 
kararıyla bozulmuş; 1965/354 esasına kaydedilerek devam ederken eş 1979 
yılında vefat ettiğinden davaya çocukların huzuruyla devam edilmiştir.

Davalılar 2.10.1983 günü mirasçı sıfatıyla malik oldukları taşınmazı tapu-
da başkalarına satmışlar, mülkiyet ve zilyedlik hakları sona ermiştir.

26.10.1983 günlü oturumda durum mahkemeye bildirilmiş, davanın yeni 
maliklere tevcihi, haklarındaki davanın reddine karar verilmesi istenilmiştir.

Mahkeme 5.7.1985 günü, taşınmazın bulunduğu yerde tapulama yapıldığı 
gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, dava ilçenin Kadastro Mahkemesi'nin 
1985/58 esasına kaydedilmiştir.

Kadastro Mahkemesi, davalıların mülkiyet ve zilyetlik hakları kalmadı-
ğı, davacı Hazine de davasını HUMK'un 186. maddesi hükmü çerçevesinde 
yeni maliklere tevcih ettiği halde, davalılara (dâhili dava sıfatını vererek) ve 
15.7.1941 tarihli ve miras bırakan adına düzenlenmiş ilk dava dilekçesinin 
fotokopilerini ekleyerek 13.10.2008 günlü oturumda hazır bulunmaları için 
davetiye göndermiştir.

BU DAVA HÂLÂ DEVAM ETMEKTEDİR.

15)  ANAYASA MAHKEMESİ'NİN, FAZİLET PARTİSİNİN 
KAPATILMASI KARARININ GEREKÇESİNİ ÜÇ YIL SONRA 
YAYINLAMASI: 

Konuyla ilgili olarak hukukçu Erol Ertuğrul şu açıklamalarda bulunmakta-
dır:

“….. Anayasa Mahkemesi kararının gerekçeleri Resmi Gazetede yayınla-
nır. Anayasamızın 153. maddesi bu konuyu düzenlemiştir. Bu kararların ge-
rekçelerinin gecikmeden yayınlanması kamuoyunun beklentisidir, hakkıdır…. 
Gerekçesi geciken kararlar toplumda rahatsızlık yaratır. Yıllar önce verilmiş 
kararların gerekçelerinin hâlâ yazılmamış olması nasıl açıklanabilir. Sayın 
Cumhurbaşkanı’nın, Anayasa Mahkemesi başkanı olduğu ve 26 Şubat 1999 
tarihinde verilmiş kararın gerekçesinin yeni yayınlanmış olmasını nasıl açıkla-
yabiliriz. Bu örnekleri çoğaltabiliriz.
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Fazilet Partisi’nin kapatma kararının gerekçesi henüz Resmi Gazetede ya-
yınlanmadığı için bu partinin milletvekilleri hâlâ, bu sıfatı kullanabiliyorlar.

Özlük hakkından yararlanabiliyor, oy kullanıyor, milletvekili sıfatı ile ba-
sında ve yayında boy gösterebiliyorlar. Bu konuya 10 Ekim 2001 tarihli yazım-
da da değinmiş olmama yarşın aynı durum sürüyor. Anayasa Mahkemesi’nin 
sayın görevlilerinin yeteneksizliklerinden söz edemeyeceğimize göre, verilmiş 
kararların gerekçelerinin bunca zamandır yazılmamış olması rahatsızlık yara-
tıyor ve olumsuz yorumlara yol açıyor. Bu geciktirmeyi Anayasa Mahkememi-
zin saygınlığına yakıştıramıyoruz”.

( Cumhuriyet gazetesi, 24 Aralık 2001 )

16) KÖŞE YAZARI YALÇIN DOĞAN’IN YAZISININ BAŞLIĞI “ANAYASA 
MAHKEMESİ'NDE 3.5 YILLIK SKANDAL” ŞEKLİNDE:

“…. 3 Temmuz 2005’te Meclis’ten bir yasa geçiyor. İletişimin denetlenme-
sini jandarma ve emniyetten alarak Telekominikasyon İletişim Başkanlığı’na 
bağlıyor.

…..

YASA İPTAL

3 Temmuz 2005 yasanın kabul tarihi. CHP iptal için Anayasa Mahkemesi’ne 
başvuruyor.

Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Tam üç buçuk yıl sonra. Üstelik ya-
sayı iptal ediyor, tam üç buçuk yıl sonra. 

İptal kararını 29 Ocak 2009’da açıklıyor. Gerekçeli karar 3 Nisan 2009’da 
yayınlanıyor.

Üç buçuk yıl ne demek. İptal edilen yasa üç buçuk yıl yürürlükte ka-
lıyor, demek…” 

( Hürriyet gazetesi, 9 Mayıs 2009 )

Köşe yazarı Yalçın Doğan çok önemli bir konuya parmak basmış. Çünkü, 
T.C. Anayasası’nın “8. Anayasa Mahkemesi'nin kararları” başlıklı 153/son mad-
desinde:

“Anayasa Mahkemesi kararları Resmi Gazetede hemen yayınlanır ve ya-
sama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri 
bağlar”.denilmektedir.

17) “ŞAHAP DOĞAN 14 YIL 6 AYDIR TUTUKLU”:
“Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Şahap Doğan, “Benim davam 

hukuk dışılığın çarpıcı bir örneği” diyor. Doğan, cezaevinden gönderdiği mek-
tubunda, işkenceyi ve yıllardır sonuçlanmayan davasını anlatıyor.
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PKK üyesi olduğu iddiasıyla 15 Haziran 1996’da Bağcılar’da gözaltına alı-
nan Doğan (36), falaka, askı, elektrik, testis sıkma, ezme ve başına poşet geçi-
rilerek boğulma derecesine kadar defalarca türlü işkenceden geçti…

13 Haziran 2001’de ölüm cezasına, ikinci kez yargılamada, 2009’da ağır-
laştırılmış müebbet hapse mâhkum edilen Doğan 1996-2001 yılları arasında 
Metris, Kütahya, Sakarya ve Bursa cezaevlerine sevk edilerek sürekli dolaştı-
rılmış. 2002-2009 yılları arasında Bursa’dan Bayrampaşa’ya, oradan da Te-
kirdağ 1 No.lu f tipi cezaevine sevk edilmiş….”. (Hilal Köse’nin (gününü tespit 
edemediğim) Cumhuriyet gazetesinde 2009 yılında yayınlanan yazısından alın-
mıştır.)

18) "BELGRAD ORMANI CEZASI"
Türkiye ile Yunanistan arasında 1924'te imzalanan Mübadele Anlaşması'yla 

Yunanistan'dan gelen Bölükbaşı ailesine Kemerburgaz'da verilen ancak daha 
sonra kamulaştırılıp, geri alınan tarım arazisi üzerinde yıllar süren hukuk mü-
cadelesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) nihayete erdi. AİHM, 
kararında Türkiye'yi haksız kılarak 15 davacıya 536 bin euro tazminat öden-
mesine karar verdi.

.....

1950'de çıkarılan 5653 Sayılı Kanun'la köy ve tarım arazilerinin iadesine 
karar verildi. Bölgenin kadastro çalışması da 1972'de yapılınca Kemerliler Or-
man Bakanlığına dava açmaya başladı. Beldedeki 300 aile Orman Bakanlığı'yla 
40 yıldır mahkemelerde hak mücadelesini sürdürüyor..."

( 13 Nisan 2011 g. Milliyet, Şükran Pakkan'ın yazısı )

19 ) "ADÂLETİNİ 17 YILDIR ARAYAN DAVA"
" ANKARA ( Cumhuriyet Bürosu ) - Gazetemiz yazarı Uğur Mumcu'nun 

katledilişinin üzerinden geçen 17 yıl boyunca adâlete de, kıyımın ve tetikçilerin 
ardındaki "asıl güce" de ulaşılmadı. Mumcu'nun aracına bomba konulmasına 
gözcülük ettiği belirtilen Oğuz Demir ise 17 yıldır firari ve bulunamadı... Bu 
süreçte, 13 hükümet, 15 İçişleri Bakanı, 13 Adâlet Bakanı değişti ancak olay 
tüm boyutlarıyla aydınlatılamadı... 17 ocak 2000'deki operasyonda elde edilen 
CD ve disketlerdeki bilgiler üzerine yeniden açılabildi. Elde edilen bilgiler ışı-
ğında Mumcu suikastının faillerini yakalamak amacıyla 21 şubat 2000 tarihin-
de "UMUT" ( Uğur Mumcu Uzun Takip ) operasyonuna başlandı... Mumcu'nun 
aracına bomba konulmasına gözcülük ettiği belirtilen Oğuz Demir ise 17 yıldır 
firari ve bulunamadı...

( 21 Ocak 2010 günlü Cumhuriyet Gazetesinden )

Bu yazıyı hazırlamağa başladığım sırada rastladığım, Fransa’da uzun sü-
ren bir dava hakkındaki haberi, adeta bir teselli mükafatı gibi burada belirt-
mekte yarar görüyorum.
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“63 YIL SÜREN DAVAYI KAZANDILAR:
Sendikacılık tarihinin en uzun süren dava ve mücadelelerinden biri geçen 

hafta sonuçlandı. 1948’de işten atılan 17 Fransız madenci, 63 yıl sonra haklı-
lıklarını ispat ettiler ve tazminat aldılar.

2. Dünya Savaşı'ndan sonra Fransız Hükümeti İş Kanununda ( işveren le-
hine) bazı değişikliklere gitmiş, 1946 Anayasası’nda yer alan kimi sosyal hak-
ları geri almıştı. Bunun üzerine Fransız ulusal kömür şirketi Charbonnage de 
France’ta çalışan madenciler de grev kararı almışlardı. Ancak mücadele gide-
rek sertleşmiş ve çatışmaya dönmüştü. O kadar ki, 2 ay sonra zamanın sosya-
list İç işleri Bakanı Jules Moch grevi kırmak ve gösterilere son vermek için ma-
dencilerin üzerine toplum polisini göndermişti. Ve, yeni kanunlara dayanarak, 
3.000 maden işçisi greve gittikleri ve kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle 
işten atılmışlardı. ‘Kara suratlar’ sadece işlerinden değil, evlerinden olmuşlar, 
kömür havzasında kendilerine iş verilmediği için başka kentlere göçmek zo-
runda kalmış, çok acı çekmişlerdi.

1948’de başlayan davalarda, işçilerin avukatları grev hakkının anayasal 
olduğunu ve işten çıkarmaların hukuksuzluğunu savundular. Ve 3.000 işçiden 
hukuk savaşını sürdüren 17’si (ya da ölenlerin çocukları) 63 yıl sonra haklı-
lıklarını ispat ettiler ve 30’ar bin avro (66 bin TL) tazminata hak kazandılar”.

( Hürriyet IK iş ve yönetim, 27 Mart 2011 )

III) “ADÂLET MÜLKÜN TEMELİDİR” ÖZDEYİŞİYLE İLGİLİ 
AÇIKLAMALAR:

İstanbul’da bazı mahkemelerde hâkimlerin görev yaptığı kürsülerin arka-
sındaki duvarda bu özdeyişin yer aldığı görülmektedir.

Özellikle Şişli Adliye Binasında sonradan düzenlenen duruşma salonla-
rında bu özdeyişin başka bir şekli olarak: “Adâlet DEVLETİN TEMELİDİR 
– K.ATATÜRK” yazılıdır.

Keza, bir dava sebebiyle gittiğim Bandırma Adliye Binasının girişinde de 
özdeyişin bu şekli yer almaktadır.

Bu kulağa çok hoş gelen önemli özdeyişteki “mülk” tümcesinin “devletin 
ülkesi” anlamına geldiği dışında, kim tarafından söylendiği yönünde bir bilgim 
yoktu.

Bu kez yaptığım araştırmada, Av. Nebil Varuy’un İstanbul Barosu dergi-
sinin Cilt: 69, Sayı: 1-2-3 : Ocak-Şubat-Mart 1995, Sh. 67/68’de yayımlanan 
“Adâlet MÜLKÜN TEMELİDİR” başlıklı olup gerçekten bilgilendiren araştır-
ma örneği yazısına rastladım. Hukukçuların, âdil bir hükme varabilmek için 
bir kanun metnini lafzına mı yoksa ruhuna göre mi yorumlamak gerektiği yö-
nündeki tartışmaların önemini göz önünde tutarak bu kısa ve önemli yazıyı 
sunuyorum:
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“Gerçi bu kadar çok değildi ama, 40 yıl önce benim avukatlığa başladığım 
zamanlarda da duruşma salonlarında, kürsünün arkasında genellikle yeşili 
ağarmış çuha üzerinde sarıya boyanmış, çoğu kez kabarmış kartondan harf-
lerle “Adâlet Mülkün Temelidir” yazılı bir levha asılıydı. Vilayetin Karşısın-
daki Tomruk Binasında, Sirkeci’deki Gümrüklerde, Büyük Postane üzerinde-
ki Mahkemelerde bu özdeyişe rastlanırdı. Altında da bazen “Hazret-i Ömer” ya 
da “Atatürk” diye yazardı.

Zaman geçtikçe Adliye Sarayı olarak tasarımlanan yapılara ya da eskiye 
oranla daha düzenli Adliye binalarına geçildikçe, bu özdeyişe daha sık rast-
lanır oldu. 12 Eylül’den sonra bir ara, Adâlet Bakanlığınca bastırılan “Cum-
huriyet Yönetiminde Adâlet Mülkün Temelidir” yazılı, tümceyi Cumhuriyetle 
özdeşleştiren karton levhâlâr Adliye koridorlarına asıldı. Günümüzde hemen 
bütün duruşma salonlarında bu özdeyiş yazılı bir levha vardır.

Şimdi artık altına “Hazret-i Ömer” ya da “Atatürk” diye pek yazılmıyor. 
Ama bunun az da olmayan istisnası var. Örneğin Kumkapı’daki Bölge İdare 
ve İstanbul İdare Mahkemelerinin bulunduğu yapıda, gerek binanın girişinde 
gerekse duruşma salonlarında asılı bu özdeyişin altında “K.Atatürk” yazar. 
Yargıçlar, “Adâlet Mülkün temelidir” özdeyişinin Atatürk tarafından söylen-
diğini gösterir yazının altındaki kürsüde duruşma yapar, avukatlar buna baka-
rak sözlü açıklamada bulunurlar.

“Adâlet Mülkün Temelidir” tümcesi bir “Özdeyiş-vecize” dir. Aslı Arapça, 
“EL ADL-Ü ESAS-ÜL MÜLK” dür. (Muhtar Cağlayan, Türk Ceza Kanunu, 
1969. Özdeyiş, adı üzerinde, derin anlamlı, yoğun biçimde söylenmiş ya da 
yazılmış deyişlerdir. Bunların içinde yazanı, söyleyeni belli olanlar da, olma-
yanlar da vardır. “Adâlet Mülkün Temelidir” özdeyişi, kökeni Arapça olan, 
yazanı veya söyleyeni belli olmayan bir özdeyiştir. Özdeyişten bugün “herke-
se kendi hakkını vermek, haklılığı gerçekleştirmek” anlamında Adâletin, 
Devletin temelini oluşturduğunu anlatıyor ve bu nedenle de bu sözü duruşma 
salonlarına asıyoruz.

Tarihsel bağlamda ise, bu özdeyiş, bugün bizim ona verdiğimiz anlamın 
dışında bir kavramı, Osmanlı Devlet Yönetimi anlayışını içeren kuramsal bir 
ilkeyi ifade etmektedir. Özdeyişteki anlamda “Mülk” deyiminden “Devle-
tin Ülkesi” ya da daha geniş anlamda “Devletin” anlaşılması gerektiği 
bilinir.

Sorun, özdeyişte geçen “Adâlet” sözcüğü ile, hangi kavramın kaste-
dilmiş olduğundadır. Adâlet terimi bugün kullandığımız biçimiyle denkleş-
tirici adâlet, dağıtıcı adâlet, sosyal adâlet gibi değişik anlamlarda kullanıldı-
ğında temel öğesi haktır. Roma Hukukundan gelen tanımı ile “herkese kendi 
hakkını vermek, haklılığı gerçekleştirmek” tir.

Oysa gerek İslam Hukukunda ve gerek Osmanlıda, bu tanım yanında 
“Adâlet” terimi, başka kavramları da ifade eder. Örneğin, İslam Hukukunda 
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önde gelen kavramlardan biri sünnettir. Sünneti nakledicilire de “Ravi” de-
nir. “Ravide adâlet şarttır. Yani ravi, diyanet ve siyretçe müstakim olup keba-
ir denilen büyük günahlardan kaçınmalıdır. Sagayir deniler küçük günahlara 
musır olmamalıdır. Nefsin hissetine dalalet eden adi hallerden de uzak bulun-
malıdır”.(Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuku İslamiye ve Istılahatı Fıkhiye Kamu-
su, 1949). Görülmektedir ki, sünneti nakledicide aranan Adâlet, bugün 
bizim kullandığımız kavramı değil, onun günahtan kaçma durumunu ve 
yaşantısındaki konumunu ifade etmektedir.

Bir başka örnek, tarih yazıcısı Naima’nın. Kınalızade Ali Efendiye atfen Os-
manlı toplumu için çizdiği “Daire-i Adliye” dir. “Mülk ve Devlet asker ve ri-
cal iledir/Rical mal ile bulunur/mal reayadan husule gelir/reaya adlile 
muntazam-ül-hal olur” (Sencer Divitçioğlu, Asya Üretim Tarzı ve Osmanlı 
Toplumu, 1981).

Osmanlı toplumunda asli üretim aracı olan Toprağın mülkiyeti Devletin-
dir. Sultan, ulema ve askerden oluşan egemen sınıfın karşısındaki üretici sı-
nıf, toprağın mülkiyetinden yoksun olan ve miri toprakları işleten reaya yani 
köylüdür. Asıl vergi mükellefi bunlardır ve vergiler serbest tımar (bunlar has, 
zeamet, dizdar tımarı, vakıf tımarı gibi yerlerdir) sahiplerince tahsis olunur. 
Aslolan, “Daire-i Adliye” nin çizdiği, Osmanlı İmparatorluğundaki bu sı-
nıfsal yapının değişmemesidir. İşte “Adâlet” bu düzendir ve bu anlam-
da adâlet Devletin temelidir. Osmanlı devlet sisteminin toplum anlayışın-
da toplum tek, bütün bir parça değil, bölüm bölük tabaka tabakadır. Bunlar 
birbirine eşit değildir. Her birinin ayrı yeri, hatta ayrı adı vardır. Üstelik her 
birinin içindeki kişilerin o bölük veya tabakada çakılı kalmaları gereklidir. 
“Adâlet”, bunları bulundukları yerde tutmak demektir” (Niyazi Berkes, Türki-
ye İktisat Tarihi II, 1975

Osmanlı toplum yapısı sınıflıdır ve Osmanlı devlet kuramında “kadim ge-
leneği” değişmezliği ilkesi, aslında sınıfların, ilmiye-neyliye gibi ana tabakala-
rın ve kişilerin sınıfsal yapısının değişmezliği ilkesidir. Sömürülen sınıfı teşkil 
eden reaya taifesi kayda alınmıştır. Yoksulluk yüzünden topraktan ayrılan re-
ayaya “Çift Bozan” denilir. Devletin önde gelen görevi, celali isyanlarının po-
tansiyel gücünü oluşturan bu raiyetin, çift kaçkınlığını önlemektir. Osmanlıda 
sınıfsal alışkınlığa yer yoktur.

Osmanlı devlet adamlarının anladıkları ve uyguladıkları Osmanlı top-
lum modeli, sınıfların ve ona  tabakaların kazık gibi yerinde durdukları, 
sınıf atlamanın temelde yasaklandığı durağan bir toplum modelidir. İşte bu 
modele Osmanlı devlet kuramında “ Adâlet” denilmektedir. Devletin temel 
işlevi modelin korunmasıdır. Bu model, Osmanlı devlet yönetim anlayışında 
en yetkin ifadesini “Adâlet Mülkün Temelidir” özdeyişinde bulur” 
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Doç. Dr. Ejder Okumuş’un adâlet kavramıyla ilgili görüşü şöyle:
“….Adâlet kavramı Osmanlı yönetici seçkinleri katında istikrarı ifade et-

mektedir 3. Osmanlı Uleması ve düşünürleri Osmanlı Devleti’nin ayakta kal-
ması ve gerilemesi üzerinde kafa yorarken genelde devletlerin, özelde ise Os-
manlı Devleti’nin ayakta kalmasının veya çöküşten uzak yaşamasının bağlı bu-
lunduğu esasları  Adâlet Dairesi (Adâlet Çemberi) dedikleri formülle izah etme 
yoluna gitmişlerdir 4. Adâlet Dairesi teorisinde adâlet, yönetimde merkezi bir 
yere sahiptir…”

“OSMANLILAR’DA SİYASAL BİR KURUM OLARAK Adâlet DAİRESİ” Sos-
yal Bilimler Araştırma Dergisi, Mart 2005, sayı: 5, Sh.45-51

Yukarıdaki açıklamalardan, “Adâlet Mülkün Temelidir” özdeyişinin, T.C. 
Anayasası’nın 36. maddesinde düzenlenmiş KİŞİLERİN MAKUL BİR SÜRE 
İÇİNDE ADİL YARGILANMA HAKKININ temelinde yatan AdâletLİ BİR KARA-
RIN ALINMASI AMACINI tanımlayan bir kavram olmadığı anlaşılmaktadır.

BUNDAN SONRA ADÂLET KAVRAMI ÜZERİNDE DURMAK İSTİYO-
RUZ:

“Adâlet, yaygın ve geniş anlamı ile hakkın yerine getirilmesi. Eski filozoflar 
adâleti (Herkesin hakkına riayet etmeyi ve başkasına ait olanı ona vermeyi 
emir ve telkin eden bir fazilettir) diye tarif ederler ve (ilim, cesaret, şefkat, 
adâlet) suretinde sıraladıkları dört esaslı erdemden biri olarak sayarlar.

Tabiatın, her şeyi maksat ve amacına sevk ettiğini düşünerek adâletin ya-
radılışta hayat ve kâinatın ahengini sağladığını söyleyenler vardır. Bunlara göre 
adâleti bir dereceye kadar tabii saymak yanlış olmaz. Zaten dinler yaradılışta-
ki denklik ve düzenliği (ilahi adâlet) suretinde anlatılırlar, insanlıktaki, cemi-
yetteki adâletin de buna dayandığını söylerler.

Âhlak felsefesi bakımından adâlet kavramı, bütün âhlaki vazifeler gibi, in-
sanlara biri olumsuz, öteki olumlu olan iki türlü vazife yükletir. Adâletin olum-
suz vazifeleri çekinmeyi, olumlu vazifeleri de yapmayı emreder. Öldürmemek, 
çalmamak gibi vazifeler birinci çeşitten, bir haksızlığı düzeltmek, bir zulme 
engel olmak gibi vazifeler adâletin ikinci çeşitten olan emirleridir.

Hukuk bakımından adâlet, devlete ve fertlere ait olmasına göre iki türlü 
gözden geçirilebilir. 

Devlete ait olan adâlet, kanunları yaparken, hak ve vazifeleri dağıtırken 
bir ferdi veya kümeyi öteki fert veya kümeye üstün tutmaksızın bütün vatan-
daşlara aynı hakları vermek ve aynı vazifeleri yükletmek esasıdır. Fertlere ait 
olan adâlet, vatandaşların birbirinin hakkına mümkün olduğu kadar riayete 
mecbur edilmeleri ve kanunların bu şekilde yapılmaları prensibidir.

Adâlet esası, âhlak ve hukukun gelişmesinde ve insanların kültürce yük-
selmesinde kılavuzluk etmiş olan en yüksek prensiplerden biridir. Milletler 
arasında tarih, kültür sosyal kuruluş farkları adâlet hakkındaki görüşlerinde 
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değişiklikler meydana getirmiş ve milli hukukun esasları bu görüşlere göre 
şekillenmiştir. Her halde cemiyet hayatının en önemli ideali olan sosyal adâlet, 
âhlakın, kültürün ve demokrasinin gelişmesi nispetinde mükemmellik kazan-
maktır.”.

( İnönü Ansiklopedisi, Cilt: 1, Sh. 111 , Ankara 1946. )

Av. Aydın Aybay, “Adâlet ve Yargı” başlıklı yazısında şu görüşlere 
yer vermektedir:
“…II) Hak arama özgürlüğünün en çok yargı mercilerinde kullanılması ol-

gusu bakımından, ilginç bir terim ortaklığı göze çarpar: Hakkını arayan kişi, 
(adâlet istemi) ile yargı yerine başvurmakta ve başvurulan bu yer de, genel bir 
adla, (adâlet organı) olarak adlandırılmaktadır. Bu istemin ve organın ortak 
terimini oluşturan (adâlet) nedir?

1)Bizim dilimizdeki (adâlet) sözcüğü, Latince’ye dayalı batı dillerinde (ius-
titia) sözcüğünden türemiş sözcüklerle ifade edilmektedir. Bunun, yine Latince 
bir sözcük olan (ius) (hukuk) tan türetilmiş olduğu, ama hukukla (özdeş) ol-
madığı da bilinir. Bizdeki kabul şekli de böyledir ; (adâlet) başka, (hukuk) baş-
ka bir kavramdır. Birbirleriyle, en azından bakış açısı yönünden ayrılabilirler. 

(Adâlet) aslında bir felsefe kavramıdır. Bununla birlikte gerek felsefe ala-
nında, gerekse hukuk biliminde bununla ilgili (kesin) bir tanım yoktur. Genel 
ve geniş anlamiyle adâletin (en yüksek âhlak ülküsü), (en iyi ve en doğru çözü-
mü gösteren temel (fikir) ya da (erdem) i içerdiği söylenir…

2) Pozitif hukuk ya da mevzu hukuk dediğimiz kurallaşmanın amacı, bir 
(düzen kurmak) olduğu kadar, aynı zamanda (adâletli bir düzen kurmak)tır… 

Adâlet fikrini dışlayan, ona önem vermeyen bir (pozitif hukuk) sadece (ek-
sik) değil, aynı zamanda (yetersiz) bir araç olarak nitelenir…

c) Mahkemeler’e gelince durum değişir. Bir hukukçunun belittiği gibi mah-
kemeler (hukukun doğum evleri) dir. Burada, olaya uygulanacak kural’a karşı 
duyulacak ilgi, sıradan bir gözlemden ibaret değildir. Mahkemenin işlevi, yar-
gıcı ve onun yardımcısı olan avukatlarla birlikte, hukuku yaşama geçirmektir. 
Bu iş (pasif bir tespit) faaliyeti değil yaratıcı bir faaliyettir. Hukuk mahkemede 
(somutlaşacak), terim yerinde ise (doğacaktır). Bu doğumun sağlıklı olması 
için, ameliyatı (seyretmek) yeterli değildir. Gerekli olduğu takdirde buna (mü-
dahale) edilecektir. Bunun içindir ki mahkemeler, uygulanacak kuralı belirler-
ken (de lege lata) , (de lege feranda) ayırımı ile yetinemezler, kuralı (adâlete) 
uygun hale koymak için çaba harcarlar. Gerekli hallerde ise bu çaba (zorlama) 
ya kadar varabilir. Mahkemeler dar anlamda yasaları, geniş anlamda ise hu-
kuku uygulayan yargı organlarıdır. Ama bu organların yaptıkları iş (hukuk 
dağıtmak) değil, (adâlet dağıtmak) tır…”

( İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 63, Sayı: 4-5-6, 1989, Sh. 143-149 )
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Dr. İlhan Akbulut’un (Hâk.Kd.Bnb.) adâlet kavramı hakkındaki  
görüşleri ise şöyle:
“Arapça “adl” mastarından dilimize geçmiş olan “Adâlet”, Temel Türkçe 

Sözlük’te “Hakkını verme, herkesin hakkı olanı gözetme” anlamına gelmek-
tedir. Bu bakımdan adâleti, hak ve hukukun gerçekleşmesi olarak vasıflan-
dırmak mümkündür. Bir bakıma adâlet, hem bir durumu, hem de insanların 
davranışlarını tanımlar. Adâlet, bir toplum içinde barış, ahenk ve düzen yarat-
ma göreviyle, hukukun özü ve esas gayesidir. Konfiçyüs, adâleti âhlak çerçeve-
si içinde düşünmekte ve şöyle demektedir: “Kendine yapılmasını istemediğin 
şeyi başkasına yapma”, “İyiye iyilikle kötülüğe adâletle davranınız” Platon’a 
göre adâlet, her insanın kendi yeteneklerine göre, kendi yaşam süreci boyunca 
kendine düşeni yapmasıydı. Her toplum üyesinin kendine göre ödevi vardır ve 
ödevini yerine getirmek durumundadır…

Ortaçağın bütün Türk-İslam devletleri, “Adâlet mülkün esasıdır” düsturu-
na dayanmışlardır. Burada mülkün devleti kastettiği unutulmamalıdır. Müs-
lümanlık adâletin gerçekleştirilmesi hizmetini, bir ömürlük ibadetin üstünde 
tutarak; “ Bir saatlik adâlet hizmetinin yetmiş yıllık ibadetten hayırlı olduğu 
Adli saatin hayrün min ibadetin seb’in sene”hadisi ile belirtilmiştir….Karşılıklı 
zıt menfaatlerin çatışması durumunda adâletin görevi, birbirine aykırı hak ve 
dilekler arasında denge yaratmak ve uğranılan zararı gidermektir. Bu husus 
da adâletin denkleştirici prensibidir…

( Yazar, 4.4.1929 g.ve 1412 s. CMUK.nun 67 yıllık olduğunu, 24 kez de-
ğiştirildiğini belirttikten sonra )

Bu değişiklikle ülkemize ceza yargılaması alanında her şeyin başarıldığı-
nı düşünmek yerinde olmaz. Ceza yargılamasının amacına tam olarak ulaş-
ması için. CMUK’un tümüyle yeniden ele alınması ve düzenlenmesi ile ceza 
adâletinin en iyi biçimde dağıtılması gerçekleşecektir…”. Demektedir.

( “Ceza Davalarının Uzamasının Sebepleri,  İstanbul Barosu Dergisi, 
Cilt: 67, Sayı: 4-5-6, 1993, Sh.286/304 )

Bakınız Prof. Dr. Mehmet Tomanbay, adâlet kavramı hakkındaki gö-
rüşlerini nasıl dile getiriyor:

“Adâlet” binlerce yıllık insanlık tarihi süresinde hakkında en çok söz söy-
lenmiş kavramlardan birisidir. Özellikle “yönetimde adâletin önemi” konusun-
da binlerce yönetici, filozof, din adamı ve toplum liderinin deneyimlerinden 
çıkarak söyledikleri çok değerli sözleri vardır.

Bunların en önemlilerinden birisi İslam Peygamberi Hz. Muhammed’e ait-
tir. Hz. Muhammed, “Bir saat adâletle hükmetmek bir sene ibadet etmekten 
daha hayırlıdır” diyerek özellikle yönetimde adâletli olmanın Allah katında ne 
denli önemli olduğunu belirtmiştir.
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“Memleketler kılıçla alınır, ancak adâletle muhafaza edilir” diyen ise 
ünlü…Timurlenk’tir…

İngiliz tarihçi ve romancı James Anthony Froude ise “Adâleti, aklın yardı-
mı olmadan yerine getirmek olanaksızdır” derken yine İngiliz şair ve yazar Val-
ter Savage Landor de “Adâletin gecikmesi adâletsizliktir” diyerek nasıl adâletli 
olunabileceğinin temel taşlarını belirtmişlerdir”.

( “Adâletin Gecikmesi Adâletsizliktir”, Cumhuriyet, 20.5.2009 )

“Adâlet kavramı” ile ilgili bir başka değerlendirme:
“…Bütün bu açıklamalardan sonra varacağımız düşünce şu oluyor ki, hu-

kuka nesnellik kazandıran bir başka şey vardır ya da onu varlığa bağlayacak 
bir başka boyuta ihtiyaç bulunmaktadır. Gerçekten bu boyut, adâlet boyutu-
dur. Hukuk, adâlete yönelmiş bir kurallar bütünüdür.

Adâlet ise, insanların vicdanlarında yer etmiş, ondan kaynaklanan nesnel 
bir değerdir. O, gerçi insana bağlı olmakla öznel bir yana, sübjektif bir gö-
rünüme de sahiptir. Eğer insan olmasaydı, daha doğrusu insanın tinsel yanı 
bulunmasaydı hiçbir değerden, bu arada adâletten de söz edilemezdi. Nasıl ki, 
mantıki ve matematik konular da düşünen bir tin’in (aklın) varlığını gerektirir; 
tin onların varlığının ön koşuludur; insan tinsel bir yana (akıl ve anlam yanına) 
sahip bulunmasaydı bu konular da mevcut olmazdı…

Oysa adâlet ve onu yansıtmak, gerçekleştirmek durumunda olan hukuk, 
düzen demektir. Hukuk düşüncesi her türlü keyfilik, rastlantı, başı bozukluk 
kavramlarının dışlanması anlamına gelir. Çünkü adâlet âhlaki bir değerdir; 
hukuktaki anlam ve işlevi ile de o niteliği gereği temelde öznel (sübjektif) olan, 
kişinin erdemini oluşturan âhlakın, daha özel olarak adâletin, nesnelleşmesini 
(objektifleşmesini), belli normlar biçiminde, insanların iç tutum ve zihniyetin-
den uzak, sırf dış davranışlarına yönelmesini deyimler…”

( Prof. Dr. Vecdi Aral “Hukuku bilim Yapan Nedir?”, İstanbul Barosu 
Derg. 1992 Tem.Ağu.Ey., Sh.597-608 )

Prof. Dr. Vecdi Aral’ın, “Hukuk ve Hukukun Geliştirilmesi” başlıklı 
bir başka yazısındaki görüşleri şöyle:
“…Öyleyse insanın en büyük amacı, insanlarla, hayvanlarla ve toprakla 

yeniden uyum ve barış içinde yaşamak olmalıdır. Ama oluşturulacak bu uyum, 
cennettekinden çok fazla olmalıdır. Çünkü insanlar bu uyuma yeniden kavuşa-
bilmek için: Kendilerini tam anlamıyla geliştirmek, tam bir insan olmaları ge-
reğini görmek, adâleti uygulamak, akıl güçlerini olabildiğince artırmak ve akıl 
dışı arzularını bir kenara itmek zorundadır (3) Fromm, Erich-Rüyalar, Ma-
sallar, Mitoslar, Çev. Aydın Arıtan, Kaan H.Ökten, Arıtan Yayınevi, İst. 1999, 
s.259.

Anlaşılıyor ki, adâletin bu buyruğuna, bu istemine uygulamakla ancak, 
toplum varlık kazanmakta, insan da bu yolla varlığını koruyabilmekte, onu 
güvence altına alabilmektedir.
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ADÂLET MÜLKÜN TEMELİDİR (Türk atasözü)
Bundan böyle bu temel, bu mülk, adâletin istediği bu toplumsal düzen 

üzerinde birey daha ince bir adâlet anlayışı ile birlikte tüm yüksek değerleri 
özgürce gerçekleştirebilme fırsatını bulacak, yetkin bir toplum içerisinde kişi-
lik ve onur sahibi bir varlık olabilecektir…

Sonuç olarak, hukukta bilim ve uygulamanın asıl ödevinin hukukun ge-
liştirilmesi olduğu vurgulanmalıdır. Yasamanın, hukuki düzenlemenin, ideali 
olan çelişmesiz ve yaşam koşullarının her an değişikliğine uyacak bir hukukun 
elde edilmesi ancak böylece gerçekleşebilir. Bu yüzden, yasaları geniş, serbest, 
insani ve sosyal anlayışa uygun bir kimlik içerisinde biçimlendirip tamamla-
mayı sürdürmesini bilen hukukçulara ihtiyaç vardır. Hukukçu bilmelidir ki, 
kendisi bir ölçüde hukukun gerçek yaratıcısıdır. Onun bilgisi, eğer bir bilgin 
ise, varlık ve olayları sırf dışardan izleyen bir kimsenin bilgisi gibi değildir. 
Doğa biliminde böyle bir bilgi yeterli görülebilir; oysa hukukta hukukçu, hu-
kukun yaratılmasına bizzat katılır.

Çünkü hukuk, bir toplum içerisindeki insanların davranış ve ilişkilerine 
biçim vermek amacına yöneliktir. Hukukun bunu gerçekleştirebilmesi ise, bi-
reylerin onu içten onamasına bağlıdır. Bu onama da, ancak vicdandan kaynak-
lanır. Doğru düşünmenin buyruklarını akıldan alan insan, eylem ve davranış-
larının buyruğunu vicdandan, ondaki değerlere uygunluktan alır. Bu nedenle 
hukuk, davranışlarımızda bizi bağlayacak, yükümlü kılacak, etik bir değer 
olan adâlete dayanmak zorundadır…”. 

( İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 68, Sayı: 7-8-9-1993, Sh. 437/449 )

İslamiyette adâletin ne derecede önemli olduğuna ilişkin bir olayla 
bu bölüme son veriyorum:
“…Müslümanların yüce halifesi Hazreti Ömer bir caminin açılışını yapa-

rak, ilk namazı kıldırmak üzere gelmiştir. Coşkulu kalabalığın arasından öne 
fırlayan bir adam, Hazreti Halife’nin önünde saygıyla eğilir ve üzerine cami inşa 
edilmiş olan arazinin kendisinin mülkü olmasına, istememesine ve direnme-
sine karşın elinden zorla alındığından yakınır. Hazreti Ömer, durumu hemen 
soruşturur; bu gayri Müslimin doğru söylediğini öğrendikten ve arazi üzerine 
cami yapılmasına razı olmadığını anladıktan sonra, yanındakilere camiyi he-
men yıkmalarını emreder ve yukarıya aktardığımız özdeyişini açıklar: “Camiyi 
yıkın, fakat adâleti yıkmayın”.

( Prof. Dr. Ertuğrul Acun, “Adâlet Mülkün Temelidir… Eğer Bu Böyleyse”, 
Cumhuriyet, 29.Mayıs.1989 )
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IV) YARGILAMA SÜRESİYLE İLGİLİ ULUSAL VE EVRENSEL 
DÜZENLEMELER: 

451. maddesi hükmü uyarınca 1 Ekim 2011 günü yürürlüğe giren 
12.01.2011 günlü ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun “Usul eko-
nomisi ilkesi” balıklı 30. maddesinde: 

“ (1) Hâkim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yü-
rütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür”. 
Denilmektedir.

Yürürlükten kaldırılan 18.6.1927 günlü ve 1086 sayılı HUMK'un 77. mad-
desi hükmü de aynı nitelikte bulunmasına rağmen mahkemelerin genellikle bu 
konuda özen gösterdiklerini söylemek mümkün değildir. 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun “Ara verme”  başlıklı 
190. maddesinde ise:

“(1) Duruşmaya, ara verilmeksizin devam edilerek hüküm verilir. An-
cak zorunlu hallerde davanın makul sürede sonuçlandırılmasını ola-
naklı kılınacak surette duruşmaya ara verilebilir…”. Denilmektedir.

Bu madde hükmünün gerekçesi ilginçtir:  “…Böylece madde, kaynak Ka-
nunda mevcut bulunan ve 1412 Sayılı Kanun'un da, önceden benimsediği tehir 
ve talik ayrımına yani uzun süreli ara vermelerde (talik) duruşmaya yeniden 
başlanması kuralına yer vermeksizin düzenlenmiş ve 1412 Sayılı Kanun'un 
222. maddesi zorunluluk olmadıkça sekiz günden fazla ara vermeme kuralına 
uygulamada esasen uyulmadığından, Tasarıya alınmamış ve bunun yerine en 
kısa süre formülü benimsenmiştir” 

Nihayet, 7 Kasım 1982 günlü ve 2709 sayılı T.C. Anayasa’sının  141/son 
maddesi hükmü de:

“… Davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, 
yargının görevidir. “. Şeklindedir.

EVRENSEL DÜZENLEMELERE GELİNCE:
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 27.06.2006 gün ve 315 Sayılı 

Kararı'yla (tanımlar kısmı çıkartılarak) BENİMSENMESİNE KARAR VERİ-
LEN” 2003/43 sayılı BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BANGALOR YARGI ETİĞİ 
İLKELERİ’nin ÖNSÖZ’ÜNDE:

“….Diğer tüm hakların, nihai anlamda icra edilebilmesinin, yargıya iliş-
kin konuların tam ve doğru bir şekilde yönetimine bağlı olması keyfiye-
tinin; insan haklarının korunması açısından yetkili, bağımsız ve taraf-
sız bir yargıya vurgulama yaptığından,

Aynı şekilde yetkili, bağımsız ve tarafsız bir yargının, meşruiyet ve 
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hukuk devleti ilkesine riayet açısından mahkemelerin görevlerini ye-
rine getirip getirmediği hususunda esaslı bir unsur olmasından….

DOLAYI,
Hâkimlere yönelik meslek âhlakı standartlarını oluşturmak niyetiyle, 

AŞAĞIDAKİ PRENSİPLER tasarlanmıştır… Yine bu prensipler, yasama ve 
yürütme mensupları ile avukatların ve kamuoyunun, yargıya daha iyi des-
tek olmalarına ve onu daha iyi anlamalarına yardımcı olacak şekilde tasar-
lanmıştır…”

“Değer 6: EHLİYET VE LİYAKAT-İLKE” başlıklı bölümün 5. maddesinde 
de:
Hâkim, mahkeme kararlarının verilmesi de dâhil tüm yargısal görevlerini 
etkin bir şekilde, âdilane ve makul bir süre içerisinde yerine getirmeli-
dir…” Denilmektedir.

Şu yönü önemle belirtmekte yarar var ki: Hâkimlerimizin, mahkemeleri-
mizin gerek hukuk gerekse ceza yargılamasının davanın makul sürede sonuç-
landırılması şeklindeki önemli kuralına uymadıkları, bu yazının başında ör-
nek olarak özetlediğim dava safahatlarından açıkça anlaşılmaktadır. O kadar 
ki, bu yön 5271 sayılı CMK'un 190. maddesinin gerekçesinde kanun koyucu 
tarafından açıkça dile getirilmiştir.

Bir başka önemli yön, Bangolar Yargı Etiği İlkeleri’nin; bağımsız ve tarafsız 
bir yargının meşruiyet ve hukuk devleti ilkesine riayeti açısından konulduğu-
nun; yasama ve yürütme mensupları, avukatlar ve kamuoyunun yargıyı anla-
maları ve ona destek olmalarının gerektiğinin belirtilmesidir.

Bütün bunlar, makul bir sürede yargılama yapılarak âdil bir karar verile-
bilmesinin, sadece hâkimler tarafından yerine getirilebilecek bir görev olmadı-
ğını; yasamanın, yürütmenin, avukatların ve de kamuoyunun ilgi ve desteğinin 
mutlaka gerektiğini göstermektedir.

V) HÂKİMLİK MESLEĞİ, HÂKİMLERDE ARANAN NİTELİKLER VE 
MESLEK İÇİ EĞİTİMLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:

Hâkimlerin devlet içindeki yeri, yaptıkları görevin niteliği ve önemi sebe-
biyle T.C.Anayasa’sının YARGI BÖLÜMÜNDE düzenlenmiştir. 

“A.Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138. maddesine göre:
Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uy-
gun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler…”

“B.Hâkimlik ve savcılık teminatı” başlıklı 139. maddesine göre:
Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada göste-
rilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin ve kadronun kaldı-
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rılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun 
kılınamaz…”.

“C.Hâkimlik ve savcılık mesleği” başlıklı 140. maddesine göre:
Hâkimler ve savcılar adli ve idari yargı hâkim ve savcıları olarak görev ya-
parlar. Bu görevler meslekten hâkim ve savcılar eliyle yürütülür.

Hâkimler, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre 
görev ifa ederler.

Hâkim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, meslek-
te ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak 
değiştirilmesi, haklarında disiplin kovuşturması açılması ve disiplin ce-
zası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçla-
rından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, 
meslekten çıkarmayı gerektiren suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek 
içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik 
teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir…”

Anayasa’da öngörülen kanun, 26.2.1983 günlü ve 17971 sayılı Resmi 
Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 24 Şubat 1983 günlü ve 2802 sayılı 
HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU olup öngörülen hükümler burada düzen-
lenmiştir.

Böylece, hâkimlerin Anayasa’daki hukuki konumlarını kısaca belirttikten 
sonra, bilimsel alanda hâkimlerin nasıl bir meslek görevi yerine getirdikleri; 
yargılamanın ve hukukun amacının ne olduğu; cumhuriyeti yaşatmak yönün-
den yargıya öncelik verilmesi; nasıl yetiştirilmeleri gerektiği ve meslek içi eği-
tim; Osmanlı İmparatorluğu döneminde hâkimlerde hangi niteliklerin arandığı 
konularında açıklamalar yapacağız.

Hâkimlerin nasıl bir mesleki görevi yerine getirdikleri konusundaki açıkla-
malara geçmeden önce, Öztin Akgüç’ün 9 Ocak 2001 günlü Cumhuriyet gazete-
sinde yayınlanan “ASIL SORUN GÖRMEZLİKTEN GELME” başlıklı yazısına 
göz atmakta yarar vardır:

“Türkiye’nin temel sorunu, nitelikli, kişilikli, bilgili, âhlaki cesareti olan 
insan azlığıdır. Ayrıca kişilikli, nitelikli olanlar da çoğu kez tersine ayrım, 
tersine seleksiyonla dışlanmakta, devre dışı bırakılmaktadır. Bunların ye-
rine, belli çevrelere bağlı, kişilikleri fazla gelişmemiş, kişilik zaafları olan, 
tutkuları niteliklerini aşan, sesyayar olarak ta kullanılabilen kâzip, aldatıcı 
şöhretler türetilmekte, lanse edilmektedir. Nitelikli insan gücünüz yetersiz 
ise, yasa yapmanın, fiziki alt yapı yatırımı yapmanın yararı ve anlamı da 
pek yoktur. Yasaları uygulayacak, fiziki altyapıyı kullanacak olan insandır. 
Görkemli binalar yapsanız, son teknoloji ile donatsanız, içlerine nitelikli 
yargıç, nitelikli eğitmen, nitelikli hekim koyamıyorsanız; yapılar görüntü 
olarak kalır, değişim, iyileşme sağlanamaz, sorunlar çözülemez, giderek 
te ağırlaşır…”
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" HÂKİMLER NASIL BİR MESLEKİ GÖREV YAPMAKTADIRLAR?
“Tanrısal görev

Yargıç, hiçbir kamu görevlisine tanınmamış yetkilerle donatılmış, toplu-
mun, devletin yargı gücünü elinde bulunduran, bireyin tüm hak ve özgür-
lükleri konusunda son sözü söyleyen, türdeşini yargılayan kişidir. Bir an-
lamda Tanrısal bir görev üstlenmiş kişi. İşte bir yandan devlet gücünü, 
yetkisini (otoritesini) elinde bulunduran kişi diğer yandan soyut güvence-
lerle hak arayan, hakkı savunan ya da hakkın kanıtı (tanık) durumunda 
olan kişiler…”.

( Yargıtay Onursal Üyesi Çetin Aşçıoğlu, Cumhuriyet, CBT, 15.6.2002 )

Konuyla ilgili olarak Hayrettin Ökçesiz de şu görüşte:
“… Yargıçlık, savcılık yapmadım. İnsanları hiç yargılamadım. Korktum. 
Yargıç peygamber postunda oturur derler. Dünyanın en zor işidir. Yapı-
lacaksa, doğru dürüst yapılmalı. Peki, nasıl doğru dürüst yapılır bu ulvi 
meslek, bu tanrısal iş? Önce, millet adına, adâlet adına el attığın hayatların 
insan hayatı olduğunu bileceksin. Canına, malına kastettiğinin insan oldu-
ğunu bileceksin. İnsan ki, Tanrı’nın suretidir. Kimince, İnsan ki, asla ve 
kat’a dokunulmayacak bir onur taşır, seninle, benimle eşdeğer. Ne uğruna 
olursa olsun, dokunamayacağın hakları vardır, insanlık uğruna. Kibirden, 
gururdan kaçacaksın. Giydiğin cüppenin cehennem ateşinden dokunduğu-
nu hissedeceksin. Yanmayacaksın, yakmayacaksın…”.

( Cumuriyet Bilim Teknoloji, 24 Nisan 2009 )

Hayrettin Ökçesiz, bir başka yazısında çok önemli bir noktaya de-
ğinmektedir:
“….Hukuk devletine dair söylediklerimden, “Yargıç” kimliğinin ne denli 
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Devletin eylem ve işlemlerinde hukuk 
devleti olup olmadığına ilişkin yargıya onun hükümleriyle varacağız. Dev-
leti hukuk devleti çizgisinde onun bilgisi, bilgeliği ve cesaretiyle tutacağız. 
Bu yargıçları yetiştirmek ve onurlarını da kollayıp korumak istemeyen bir 
toplum, içerisine gömüldüğü adâletsizliğin ve zulmün asla bilincinde ola-
mayacaktır. Çünkü bu adâletsizliği ve zulmü zihinlerinde ve vicdanlarında 
ilk algılayacak olanlar yargıçlardır. Adâletin ışığını biz onlardan alacağız. 
Bu yargıçları yetiştirmek için neler yaptığımızı bir kez düşünebilir miyiz? 
Üniversitelerin en üvey evlatları hukuk fakülteleridir. Hükümetler yargının 
terbiyecisi olmayı her zaman çok isterler. Yargı kurumları kendileri için 
dahi zor ve zorlu yapılardır…”

( Cumhuriyet Bilim Teknoloji, 14 Mart 2008 ) 
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Çetin Aşçıoğlu’nun “yargılama konusu” ile ilgili çok ilginç bir değer-
lendirmesi de şöyle:
“….Yargılama, mekanik olarak yapılan mantıksal bir işlem değildir. Usun, 
becerinin en üst düzeyde egemen olduğu, kullanıldığı, yaşamın dışlan-
madığı bir çalışmadır. Bu nedenle yargıç, yargılamada ortaya çıkan tüm 
olgu ve hukuk sorunlarına “hukuk ve yaşam bilgisinin, kültürünün gü-
cüyle yüreğiyle bakmak zorundadır. Yargılamaya egemen olmanın, vardığı 
sonuçları kendini de yargılayarak, sorgulayarak (vicdan) üstün değerlere 
ulaşmanın gereği yüksek özenden geçer. Bu nedenle yargılamanın sıradan 
yalın bir çalışma, işlev değil bir sanat olduğu kabul edilir. Yeter ki sonuçta 
duygu, tasarım ve güzellik oluşturan hukuksal ve ülkesel (ideal) değerlere 
ulaşılmış olsun…”.

( Cumhuriyet Bilim Teknik, 7 Nisan 2001 )

Yazar, bir başka yazısında “öz eleştiri” ye değiniyor:
“…..Ancak son olarak, yargıç dostlara bir çift sözüm olacak: Öznel (sübjek-
tif) olsalar bile eleştirilerden kendinizi ve çalışma alanınızı sorgulamadan 
alınganlık göstermeyin. Çağımızda, yargı ve yargıç ta dâhil hiçbir kurum 
ve kişinin saygınlığı yasaklarla korunamaz (tabu). Yargıda açıklık ilkesi, 
yalnız yargı yerlerinin kapılarını açık olmasını değil eleştiriye açık olmayı 
da kapsar. “Kol kırılır yen içinde kalır” özdeyişinin çalışma alanlarında 
ve etiğinde “afyon etkisi yaptığını” da anımsayarak, kendimizi türdeşiniz 
yerine koyarak (empati) yargılayın.

Amacım yargıyı ve yargıcı küçümsemek değil tersine olması gereken yere 
gelmesine katkıda bulunmaktır. Unutmayınız, “yargıç etiği çiğnendikçe” 
yargıç kimliği yıkıma uğradıkça toplumun ve bireylerin değer yargıları gü-
vensizlik olarak güncelleşmeye devam edecektir”. 

( Cumhuriyet Bilim Teknik, 15.6.2002 )

T.C. Anayasası’nın 138. maddesinde:  “Hâkimler, görevlerinde bağım-
sızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani  kanaatlerine 
göre hüküm verirler…” denildiği için vicdani kanaatle ilgili değerlendirmeler 
üzerinde durmakta yarar vardır:

“….Şimdi, bir hukuk kuralı yorum yoluyla somutlaştırılırken, daha doğ-
rusu, somut bir olaya uygulanırken varılacak sonucu o hukuk normundan 
doğru bir biçimde, mantığa uygun olarak çıkarılması esastır. Bunun için-
dir ki, hukukta mantığın çok büyük bir önemi vardır ve hukukçu her şey-
den önce mantıki düşünmek zorundadır. Bu, aslında adâletin istemidir. 
Çünkü mantığa uyulmadığında bir normdan rastlantısal, dahası, çelişik 
sonuçlar çıkarılabilecektir ki, bunlar eşitliğe (adâlete) aykırı olmakla sa-
dece aklen değil aynı zamanda âhlaken (vicdanen) de bağlayıcı olmaktan 
uzak kalacaktır…
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Hukukun amacı adâlet olduğuna ve bağlayıcılığını insanların vicdanında 
yer alan bu değerlerden kazanacağına göre, bir normun somutlaştırılma-
sıyla elde edilecek kararın gerçekten inandırıcı olabilmesi için elbette ki 
onun adâletli bulunması, böylece vicdanen onanması gerekecektir. Huku-
kun meslekten olmayan kimselere çok kez anlaşılmaz görünmesinin ne-
deni onun mantıktan çok işte böyle etik (âhlaki) bir değerlendirmeyi içer-
mesidir…

Gerçekte adâlet sırf bir eşitliği içermek ve bu konuda ayrıntıya girmemek-
le yasaların uygulanmasında bireysel durumlara inmek, somutu ve kişiyi 
görebilmek olanağını verecek gibidir. Eşitlik, sadece eşit olan şeylerin eşit 
işleme tabi tutulmasını gerektirir; aksine bir işlem bizzat eşitliğin reddi 
anlamını taşır. Bu yüzden uygulamada olayların ve bireylerin özelliklerine 
inmek bir bakıma adâletin de buyruğu olmak gerekir; biz buna adâletin 
bir türlü olarak hakkaniyet diyor ve bunun kullanılmasına da takdir yetki-
si adını veriyoruz…”.

( Prof. Dr. Vecdi Aral, “HUKUKÇU OLMAK” , İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 
69, S. 10-11-12.1995, S.517-533 )

Prof. Dr. Erdoğan Soral “YARGI VE YARGIÇ NASIL KURTULUR” baş-
lıklı yazısında şu görüşlere yer vermektedir:
“…Sosyalist iktidarın yeni başbakanı Lionel Jospin, Fransız halkının bir 
değişim projesi etrafında toplumsal bir sözleşme başlatmaya çalışmakta-
dır.

(21 Haziran 1997)

Fransa’nın ekonomik ve toplumsal sorunlarını teker teker ele alan ve çö-
züm yollarını cumhuriyetin temel yapılarında arayan uzun söylemiyle Jos-
pin, benzer nedenlerle ölüm yatağına düşmüş kimi az gelişmiş ülkelere 
esin kaynağı olabilecek çağdaş, demokratik çözüm yollarını göstermek-
tedir. Acaba nedir bunlar? Jospin, Fransa’nın çözüm bekleyen sorunla-
rın arasında önceliği “yargı ve yargıca” vermektedir. Ona göre “Bir ülkede 
cumhuriyeti yaşatmak, saygınlığı inanca altına alınmış, özel çıkarlar uğ-
runa adâletten ve doğruluktan sapmayan, hukukun üstünlüğüne inanan 
tarafsız bir devlete sahip olmakla olanaklıdır”. Böyle olunca, yargıya ön-
celik tanımak hukuka duyulan saygının, cumhuriyetin ve demokrasinin 
temel göstergesi olmaktadır. Böyle bir temelden yoksun olmak, toplumsal 
bağların kopmasına, cumhuriyetçi kurumların yozlaşıp ağırlıklarını yitir-
melerine neden olmaktadır. Jospin’e göre bunu önlemenin yolu, devlet için 
betimlenen temel niteliklerin yargıda bulunması, yargının tam bağımsız ve 
tarafsız olmasıdır…”

( Cumhuriyet gazetesi, 23 Ekim 1997 )
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Prof. Dr. Muammer Aksoy “SİYASAL DAVALAR VE YARGIÇLAR” baş-
lıklı yazısında hâkimlik kurumuyla ilgili görüşlerini şu şekilde dile 
getirmektedir:
“Bir toplumda kişilerin  canlarının, özgürlüklerinin ve mallarının son gü-
vencesi mahkemelerdir, hâkimlerdir. Eğer hâkimler kararlarında, yasa-
ların ve vicdanlarının sesini dile getiremiyorlarsa, o ülkede güvensizlik ve 
huzursuzluk egemen olacaktır. Düşüncenin ve uygarca yürekliliğin yara-
tıcılığı, böyle bir ortamda beklenemez. “Devletin temeli adâlettir” özde-
yişi, boş bir edebiyat olmadığından; adâleti dağıtanların, sadece yasaları 
ve vicdanlarının sesini dinleyerek karar verebilmeleri, onların yürekliliği-
ne, fedakarlığına ve kahramanlığına bırakılamaz. Bırakılırsa baskı yapa-
nın “bağnazlık ve insafsızlık derecesine” ve baskı karşısında kalan yargı-
cın “fedakârlık ve kahramanlık düzeyine” göre, mahkeme kararları, kâh 
“adâleti”, kâh “korkunç bir haksızlığı ve insafsızlığı” yansıtan belgeler ola-
caktır. Bu gerçek, çok acı deneyimlerden sonra anlaşıldığı içindir ki, uygar 
(hele demokratik) her ülkede, hâkimlerin-asker ya da sivil-siyasal gücün 
baskı ve etkisinden tamamen kurtulabilmesini sağlayacak mekanizmalar 
yaratılmıştır. Özellikle bizimki gibi, kamu oyunun ağır basan bir garanti 
haline gelmediği toplumlarda hâkimlerin, iktidarın etkisi altında kalmak-
sızın karar verebilmeleri, onların objektif (yasal hatta anayasal) güvencele-
re kavuşması halinde gerçekleşebilir…”.

( Cumhuriyet gazetesi, 10 Mart 1986 )

Yukarıda görüşlerine yer verdiğimiz Sayın Hayrettin Ökçesiz, "Bir 
Yargıç Nasıl Âdil Olur" başlıklı yazısında, hâkimlerin görevlerini ye-
rine getirirken ne derece özen  göstermek zorunda olduklarını çok 
çarpıcı bir şekilde dile getirmektedir.
" Mecelle 1792. maddesinde " Hâkim, hâkim müstakîm ve emîn, mekîn, 
metîn olmalıdır" der. Yani yargıç bilge ve bilgin, akıllı, anlayışlı, doğru, 
kendisine güvenilen, korkusuz, vekarlı, temkinli, metanetli, dayanıklı ol-
malı... 1999 yılının güzünde tamamladığım "İstanbul Barosu Çevresi Adli 
Yargıda Yolsuzluk Araştırması" adlı görgül çalışmamda Avukatlardan bir 
de, yukarıdaki nitelemeleri şıklandırarak, yargıçlar ve savcılarda genellik-
le gördükleri kişilik özelliklerini işaretlemelerini istemiştim. Avukatların 
yüzde 75'i yalnızca bir şık işaretlemişti. O da "vakarlı, temkinli" olduk-
larıydı. Bu sözcükler, kibri, korkuyu, cüreti, ürkekliği de çağrıştırıyordu 
aslında. Ayrıca İstanbul Barosu Avukatlarının yüzde 95'i "adli yargıda yol-
suzluk vardır" derken, yüzde 63'ü bu durumun adli yargının temel sorun-
larından birisi olduğunu söylüyordu. Aynı derecede düşündürücü başka 
bir yargıç kusuruna daha değinmek istiyorum: Kant'ın "Aydınlanma nedir. 
Sorusuna Yanıt" ında sözünü ettiği ve düşüncenin özgürlüğü için önemli 
bir adım saydığımız "aklın özel kullanımı ( Privantgebrauch der Vernunft 
)" ile " aklın kamusal kullanımı ( öffentlic her Gebrauch ver Vernunft )" 



64 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

ayrımına bağlılığını sürdürmesi, günümüz yargıcını ciddi bir iç çatışmaya 
sürüklüyor:

Aklın özel kullanımı kişinin, görevinin gereklerine koşulsuz uymasını; ka-
musal kullaımı onun, bu gerekleri alenen, özgürce eleştirebilmesi gereğini 
dile getiriyordu. Yani buna göre yargıç isterse kamuya şöyle seslenebiliyor: 
"Uyguladığım bu yasanın, verdiğim bu kararın âdil olmadığına inanıyo-
rum". Sorumluluklarını kaldırırken, kamuya sızlanmalarına izin veren bu 
ayırıma yargıçlar can simidine sarılır gibi sarılıyor. Ağır derecede haksız 
bir yasa bile itaatla yükümlü olduklarını söyleyen bu kör içtihat, onları 
mazur kılıyor, vicdanlarının sızısını yatıştırıyor...

Oysa yargıcın yasayı, hukukun evrensel değerleri ışığında denetlemek ve 
düzeltmek yetkisi adâlet yolunda önemli bir güvencedir...

Tüm günahlar insan içindir, erdemleri gibi... Biz günahlarımıza rağmen 
belki işimizi görebiliriz, ama yargıç onlardan arınmadan kürsüye çıkamaz. 
Yargıç erdem sınavlarından yüksek bir başarıyla geçmekle hükümlüdür. 
Her tökezlemesi onu kürsüden diplere fırlatır.

İnsan yargılamak kolay iş değildir. Aslında "iş" değildir. Ama biz bunu bi-
rilerinin işi yapmışssak, o zaman böyle bir iştir. O yedi günahından arınıp, 
yedi erdemin kisvesini giyinmeden kendisine sunulan peygamber postuna 
oturamaz. Suçlu değil, Yargıç titremeli adâlet ( sizlik ) korkusuyla...".

( Cumhuriyet - Bilim Teknoloji Eki, 9 Eylül 2011 )

HÂKİMLERİN ATANMASINDA NE GİBİ NİTELİKLERİN ARANACAĞI 
HUSUSUNDA KANUNİ BİR DÜZENLEME VAR MIDIR?
T.C. Anayasası’nın “C.Hâkimlik ve savcılık mesleği” başlıklı 140. madde-

sinde, bu konunun – mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esasları-
na göre – kanunla düzenleneceği yazılıdır.

24.2.1983 günlü ve 2802 sayılı HÂKİMLER VE SAVCILAR KANUNU’nun 
“Adayların nitelikleri” başlıklı 8. maddesinde (a’dan j’ye kadar) aranan koşul-
lar arasında, yukarıda ne kadar önemli bir görevi yaptığı düşünür ve yazarlar 
tarafından ifade edilen hâkimlerde bulunması gereken-diğer kamu görevlile-
rinden farklı-özel niteliklere yer verilmemiştir. Oysa ki; hâkimlik görevinin is-
tenilen düzeyde yerine getirilebilmesinin, onların çok iyi yetiştirilmiş olmasına 
bağlı olduğu anlaşılmıştır.

Bu sebeplerle bu niteliklerin, yasada yapılacak değişiklikle adaylarda 
aranmasının, görevin sürdürülmesi sırasında da meslek içi eğitimin de etkin 
bir duruma getirilmesinin yerinde olacağı düşüncesindeyim.

Bu konuda daha önceleri de kanuni bir düzenleme bulunmadığından 
dolayı, Temyiz Mahkemesi Birinci Reisi Halil Özyörük, 1943-1944 Adli 
Yılını açış konuşmasından şunları söylemek ihtiyacını duymuştur:
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“….Hâkimlerimizde birçok vasıflar arıyoruz. Bunların başında şunları is-
tiyoruz:

Doğru bir adâlet fikri taşımak ve daima adâleti muzaffer kılmak arzusuna 
sahip olmak; bunun için hâkimin kendisine sunulan davanın aydınlanma-
sına yarayacak bütün noktaları araştırması ve bunları bulduktan sonra 
karar vermeyi düşünmesi lâzımdır. Bundan sonradır ki, kararın dayana-
cağı sebepler ele alınacak ve bunlardan en makul ve en mantıklı olanlar 
seçilecektir.

Hâkimin adâlete uygun bir hukuk düzeni yaratılmasına imkân vermesi 
için toplum ihtiyaçlarına ve hakkaniyet ve doğruluk isterlerine göre hük-
metmesi icap eder.

Bundan başka; hâkimde yüksek bir zekâ bulunması, anlayış ve sezişinin 
kuvvetli olması, kavrayış ve bilgisinin geniş bulunması şarttır.

Kendisinde aradığımız vasıflardan biri de kararlarından emin ve isabetli 
olmasıdır. Yapılmış olan bir hukuki muamelenin ekonomik ve toplum-
sal faydasının ne olduğunu tayin edecek olan, hâkimdir. Kendisinin bu işi 
layık’ı ile yapabilmesi, bir defa hukuk esaslarını ve mevzuatı mükemmelen 
bilmesine ve çok geniş bir hukuki kültüre sahip olmasına bağlıdır. Aksi 
takdirde, kanunlarımızda kendisine verilmiş bulunan geniş takdir salahi-
yetini kullanabileceği düşünülemez. Ve muhakkaktır ki, yeni bir düşünüşe 
göre yetişmemiş olan hâkim kendisinden beklediğimiz verimi veremeye-
cektir.

Nihayet, hâkimlerimizde tam bir vazife severlik, yüksek bir kalp ve vicdan 
istiyoruz. Çünkü, hâkim her şeyden önce mükemmel bir insan olmalıdır. 
Her gün birbirine aykırı menfaatleri, birbirini yutmak isteyen ihtirasları 
düzenleyecek ve yatıştıracaktır. Bu fırtınalar ortasında karşısındaki dava-
ların âhlak değerlerini de ölçmesi icap edecektir. Filhakika, âhlakı, adet-
leri, görenekleri ve hakkaniyet ile doğruluğu hâkimden başka takdir ve 
tefrik edecek bir merci yoktur. İnsanların münasebetlerinden ve hayatın 
tecrübelerinden faydalanmak, bunlardan çıkaracağı derslere göre hukuku 
tatbik etmek modern Türk hâkiminin en başta gelen meşgalesidir….”.

( İstanbul Barosu Mecmuası, 1943 yılı cildi, Sh.713-727 )

Cumhuriyet döneminde hayata geçirilmemiş bu kanuni düzenleme-
nin Osmanlı İmparatorluğu döneminde var olduğunu belirtmek isterim.

29 Mayıs 1926 günlü ve 864 sayılı “Kanunu Medeninin Sureti Mer’iyet ve 
Şekli Tatbiki Hakkında Kanun” 43. maddesiyle yürürlükten kaldırılıncaya ka-
dar uygulanan MECELLE-İ AHKÂMI ADLİYE, kısaca MECELLE’nin 1784-
1828. maddeleri KİTAB-ÜL KAZA’ya ilişkin hükümlerden oluşmaktadır.

“Hâkimin evsafı meyanındadır” başlıklı 1792. maddesinde:
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Hâkim, hakîm (âlim, bilgin).Fehim (zeki anlayışlı), müstakim (doğru) ve 
emîn (güvenilir), mekin (vakarlı, temkinli), metîn (sağlam, dayanıklı) ol-
malıdır” ;

1793. maddesinde:
“Hâkim, mesail-i fıkhiyye’ye (fıkıh meselelerine) ve usul-i muhakemeye 
vâkıf ve deavi-i vakıayı anlara tatbikan fasıl ve hasme (çözmeye) muktedir 
olmalıdır” ;

1794. maddesinde:
“Hâkimin temyiz-i tamme muktedir olması lazımdır. Binaenaleyh sagir 
(küçük) ve ma’tuh (bunak) ve a’ma ve tarafeynin savt-ı kavilerini (güçlü 
seslerini) işitemeyecek mertebe sağır olan kimesnenin kazası (hâkimliği) 
caiz değildir”. denilmektedir.

Bunların dışında, 1795-1799. maddeleri de (Hâkimin adâbına ilişkin hü-
kümler) yer almaktadır.

Bilindiği üzere MECELLE, Ahmet Cevdet Paşa’nın başkanı olduğu bir ku-
rul tarafından hazırlanmıştır. Bir (Mukaddime) ve Satım, Kira, Kefalet, Havale, 
Rehin ve Vedia, Emanet, Hibe, Gasp ve İtlaf, Hacr ve İkrah ve Şuf’a, Şirket, 
Vekâlet, Sulh ve İbra, İkrar, Dava, Beyyinat ve Yemin ve Kaza olmak üzere 
16 kitaptan oluşmaktadır. İlk kitabı 20.Nisan.1869 tarihinde kanunlaşmıştır. 
Son kitap ise 1877’de yazılmıştır.

Ahmet Cevdet Paşa gibi dönemin önemli bir şahsiyetinin başkanlığında, 
zamanın iyi yetişmiş hukukçuları tarafından yıllarca çalışılarak ortaya konul-
muş metinlerden ilham alınarak: kuşkusuz günümüzdeki bilimsel görüşler 
ve evrensel düzenlemelerden yararlanılarak elverişli metinler hazırlamanın, 
en azından konunun ciddi bir biçimde tartışmaya açılmasının yararlı olacağı 
düşüncesindeyim.

Sırası gelmişken, yabancıların Osmanlı Yargısının süratiyle ilgili tespitleri 
hakkında bir yazıyı bilginize sunuyorum:

“…..Osmanlı düzeninde hemen tevzi edilmeyen adâlet, adâletsizlik sayılır-
dı. Osmanlı adâletinin hızlı yargılamadaki şöhreti, dünyaca meşhurdur. 
İşte o sıralarda yaşayan 3 ayrı milletten (İsveçli, İngiliz, Fransız) yazarın 
şahadetleri:

-Osmanlı adâletinde 2 veya 3 celse az görülür. Ekseri davalar tek celsede 
hükme bağlanır. (Moradjea d’ohsson, VI,204-5).

-En mühim davalar bir saat içinde hükme bağlanır. Hüküm derhal infaz 
edilir. Avrupa’da olduğu gibi hükmü geciktirecek oyunlardan hiç biri Os-
manlı sisteminde uygulanmaz”. (Sir Paul Ricault, II,327).

-Dünyanın hiçbir yerinde davalar, Türkiye’deki kadar sür’atle halledilmez; 
davanın medeni olması, cezaya müteallik bulunması, yargının hızını kesmez. 
En büyük davalar 3 veya 4 gün sürer. (Stochove, Voyage de Levant, s. 148)”.

( Yılmaz Öztuna, OSMANLI’DA HIZLI YARGI, Tercüman, 15.3.1987 ) 
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Bu bölüme son vermeden önce, donanımlı bir hukukçunun, hâkimin nasıl 
yetiştirilebileceği hakkındaki düşünce ve görüşlere yer vermekte yarar vardır.

Prof. Dr. Aysel Çelikel, bir söyleşisinde şu önerilerde bulunmaktadır:
“….Bir ülkede, “Hukuk ve yargı reformu yapıyoruz” diye sadece yasalar de-
ğiştiriliyorsa bu sancılı, belirli konuların çözümünde etkilidir. Ama sorun-
salın tümünü etkilemez. Yasaların kendilerinden beklenen sonuçları do-
ğurması, onu uygulayanların düşünce biçimine ve kültür yapısına bağlıdır.

-Yani, kimler bunlar?
-Yani, savcı hâkim, avukat gibi kişiler, uygulayıcıdırlar. Bu, onların aldığı 
öğretimin niteliğiyle ilgili. Bu öğretim sadece hukuk kurallarının öğretilme-
si demek değil. Hukuk kurallarını sadece kural olarak anlatırsanız bunları 
öğretmiş olmuyorsunuz. Bu Mekteb’i Hukuk’tan farklı bir şey değil. Yapıl-
ması gereken, çaplı düşünebilen hukukçular yetiştirmek.

-Peki, bu nasıl yapılacak?
-Hukukçu, yürürlükteki hukuku olması gereken hukukla birlikte değer-
lendirebilen ve bu değerlendirmeyi yaparken elindeki olaya yorumlarıyla 
en uygun şekilde onu uygulayabilen kişidir. Onun için de farklı bir öğre-
timden geçmesi lazımdır. Hukukçu dünyanın her yerinde saygın bir isim-
dir. Ama saygın olabilmesi de yaptığı işle bağlantılıdır. İşini nitelikli bir 
biçimde yapabilmesi için yalnız hukuk öğretimi yeterli değildir. Onun ya-
nında sosyal branşları hazmetmesi gerekir. Bu yan branşlar, hukukçunun 
kararlarını verirken hukuku hazmetme kapasitesinin anahtarlarıdır.

-Bu yan sosyal branşlar nedir?
-Felsefe, sosyoloji, psikoloji, siyaset bilimi, siyaset tarihi, ekonomi, uygar-
lık tarihi. Bir başka nokta öğrencinin yaş sınırı. Gittikçe, daha az yetişmiş, 
genel kültürü yetersiz öğrenci alıyoruz…hukuk yaşayan bir bilim dalı. Ade-
ta canlı bir organizma…

-Sizce nitelikli ve gelişmelere ayak uydurabilen bir hukukçu yetişti-
rilmesi için gerekli en önemli unsurlar neler?
-Bir kere hukukçunun sadece hukuk kurallarını değil, onu besleyen, hu-
kuku hazmetme kapasitesini geliştiren yan sosyal bilim branşlarını öğren-
mesi gerekir.

Örnek vermek gerekirse, ABD’de her hukuk öğrencisi, daha önce bir yük-
sek öğretim kurumundan mezun olmak zorundadır. Bu hem yaş olgunlu-
ğunu hem de sosyal bilimlerde disiplinler arası bir eğitim almış olmasını 
sağlıyor.

Bundan sonra ona vereceğiniz hukuk dersleri bu alt yapının üzerine bina 
ediliyor. Böyle bir insan düşünceyi, sorgulamayı, tartışmayı, hukuk kural-
larının nedenlerini, geçmişlerini, sosyal köklerini öğrenmiş bir kişidir. AB 
ülkelerinde üç artı bir ya da üç artı iki gibi formüller uygulanıyor. Hukuk 
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bilgisini verdikten sonra bir ya da iki yıl uzmanlaşmaya dönük bir eğitim 
veriliyor…”.

24 Eylül 2006 günlü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan Leyla Tavşanoğlu 
ile yaptığı söyleşiden alınmıştır.

Sayın Çetin Aşçıoğlu’nun “Hukuku yozlaştıran hukuk öğretiminin 
sorgulamalı” başlıklı yazısındaki önerileri:
“….1- İyi bir hukuk öğretimi için ilk koşul; öğrencilerin “hukuk öğretimi-
nin alt yapısını oluşturacak nitelikte bilgi ve kültürle donatılmış olarak” 
giriş yapmalarıdır. Oysa orta öğretimin (lise) durumu ortada. İşte; daha 
hukukun “abc” sine başlarken yapılan yanlışlık: Çoğu bilgi ve kültürden 
yoksun, kafaları dershanelerde betonlaştırılmış gençlerle hukuk öğrenimi.

Oysa Fransa’da, olgunluk sınavından başarıyla geçme ya da iki yıllık ek 
temel eğitime katlanmak zorunlu. Almanya’da orta öğretim 13 yıl; gençler, 
toplumsal sorunlar ve genel kültür açısından sağlıklı bir eğitim gördükle-
rinden hukuk öğreniminin alt yapısını elde etmiş olarak hukuk öğrenimi-
ne başlamakta.

ABD’de orta öğretimden sonra dört yıllık College’e devam etmeyenlerin; 
İngiltere’de ise, iki yılık ek bir bilgi ve kültür birikimi kazanmayanın hu-
kuk öğrenimine başlaması hemen hemen olanaksız…”.

( Cumhuriyet, bilim Teknik, 1 Mart 2003 )

HÂKİMLERİN MESLEK İÇİ EĞİTİMLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR:
Bu yazımızın yukarı bölümünde hâkimlerin “Tanrısal bir görev yaptıkla-

rını”; bu görevin gereği gibi yerine getirilebilmesi bakımından Hukuk Fakülte-
sindeki öğretimin nasıl olması gerektiği yönlerinden öğretim üyesi ve emekli 
Yargıtay üyesinin görüş ve önerilerini dile getirdik.

Bir hâkimin mesleğe başlarken edindiği vasıflar, deneyimler görevinin de-
vamı süresince yeterli bulunmadığından ve zaman içinde yeni yasaların yü-
rürlüğe girmesi, bilimsel alanda yeni görüşlerin oluşması ve nihayet yargısal 
gelişmeleri takip edebilmesi bakımlarından meslek içi eğitim alması gerekir.

Kanun koyucu da bu ihtiyacı hissetmiş ki, 24.3.1983 günlü ve 2802 sayılı 
“Hâkimler ve Savcılar Kanunu”na bir hüküm koymuştur:

“Meslek içi eğitim” başlıklı 119. maddede:
Hâkim ve savcıların meslek içi eğitimleri; kurs, seminer, sempozyum ve 
konferanslar şeklinde olmak üzere, Adâlet Bakanlığınca çıkarılacak yönet-
melikte gösterilecek esaslara göre yapılır”. Denilmektedir.

Bunun dışında, aynı Kanunun “yabancı ülkelere gönderilme” başlık-
lı 49. maddesi hükmüne göre:
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“Hâkim ve savcılar bilgi ve görgülerini arttırmak veya meslekleriyle ilgili 
araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülkelere iki 
yılı aşmamak üzere Adâlet Bakanlığınca gönderilebilirler”.

Sayın Hâkim İzzettin Doğan, “Türkiye’de Hâkimlerin Yetiştirilmeleri” baş-
lıklı yazısının (Görevdeki Hâkim ve Savcıların Meslek İçi Eğitimleri) bölü-
münde şu bilgileri vermektedir:

“…Hâkim ve savcıların yurt içindeki ve yurt dışındaki meslek içi eğitimle-
rinin esas ve usulleri Hâkimler ve Savcılar Kanunu esas alınarak yönetme-
likle düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı ilkeleri göz 
önünde tutulmuştur. Bu eğitimden de amaç meslektaşlarımızın bilgi, yete-
nek, verimlilik ve deneyimlerini geliştirmek ve arttırmaktır. 

Bu amacı gerçekleştirmek için yıllık programlara dayalı olarak:

Kurs,

Seminer, Sempozyum, Konferans, 

Yurt dışı eğitimler yapılır.

Yine Adâlet Bakanlığı, meslekle ilgili eserlerin basım, alım ve dağıtımı-
nı yaparak dergi, duyuru, açıklama yazıları yayınlayarak meslek içi eğitime 
yardımcı olur.

Öte yandan Hâkim ve savcılar bilgilerini arttırmak amacıyla ve kurs 
yerine geçmek üzere yüksek mahkemelerde (Yargıtay) geçici yetkiyle görev-
lendirilebilirler.

Ayrıca, diğer kurum ve kuruluşlarda meslekle ilgili konularda toplantı, 
seminer, konferans, resmi lisan okullarına ya da kurslarına katılabilirler.

Hâkimler ve savcılar bilgi ve görgülerini arttırmak üzere, meslekleriyle 
ilgili araştırma yapmak ya da kurs ve öğrenim görmek için yabancı ülke-
lere gönderilebilirler. Yabancı ülkelerde yapılacak meslek içi eğitim iki yılı 
geçmez…”.

( İstanbul Barosu dergisi, Cilt:75, Sayı: 1-2-3 (2001) Sh.96-101 )

Türkiye’de “Adâlet hizmetleri” yönünden bütçeye konan ödeneklerin, diğer 
bakanlıklara ayrılan ödeneklerin yanında çok az olduğu bir gerçektir. Bu se-
beple “hâkimlerin iç eğitimi” için gerekli ödeneğin de sağlanamayacağı, dolayı-
sıyla bu hizmetin de istenilen düzeyde yerine getirilemeyeceği bellidir.

Bu düşüncemizi doğrulayan “İŞTE TÜRKİYE’NİN YARGIYA VERDİĞİ 
ÖNEM” başlıklı haberde şöyle deniyor:

“Avrupa Konseyi Yargının Etkinliği Komisyonu’nun (CEPEJ), örgüte üye 
45 ülkenin yargı sistemleriyle ilgili olarak dün Paris’te açıkladığı ve en son 
2006 yılı verilerini kapsayan rapora göre, Türkiye, GSMH’sinden kişi başına 
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yargıya ayırdığı yılda 7 euro ile yine sondan beşinci oldu. Bu sıralamada yalnız-
ca üç  Kafkas Cumhuriyeti ile Moldova, Türkiye’nin gerisinde kaldı.

Maaşlar da çok düşük
Araştırmaya göre Avrupa’da en fazla İsviçre’deki, en az Moldova’daki yar-

gıçlar kazanıyor. İsviçre’de bir yargıç yılda ortalama 192 bin euro kazanırken, 
Moldova’daki yargıç 3 bin 621 euro’yla listenin sonuna oturmuş durumda. 
Türk yargıçlar da yılda ortalama 22 bin 991 euro’yla listenin sonlarında yer 
aldı…”.

( Sebetay Varol-Paris, 9 Ekim 2008 günlü Milliyet gazetesi )

Meslek içi eğitimin önemini vurgulayan bir başka yazıda da şöyle 
denilmekte:
“….Yargıçlar, mahkemeler arasında birbirine yaklaşık ortak bir yargıç vic-
danı, ortak bir hukuk ve adâlet dili ve bilgisi yoksa, toplumsal olaylara ve 
değerlere birbirine yakın bakış oluşamamış demektir!

Peki, ortak bir adâlet ve yargı vicdanı eksikliğinde, yargı, hafif bir deyişle 
siyasi etkilere, ağır bir deyişle siyasi güdülemelere açık olmaz mı? Bugün-
kü iktidarın üstelik güçlü bir “yandaş yargı” oluşturma (başarılı) çabasın-
da, yargının içindeki bu birbirinden oldukça ayrık bakış açıları etkili ol-
muyor mu?

Bu noktada hukuk eğitimi devreye giriyor. Hukukçular ve bu arada Cum-
huriyet Bilim Teknoloji dergimizde yazan Yargıtay Onursal Üyesi Çetin Aş-
çıoğlu sık sık hukuk eğitiminin yetersizliğini gündeme getirir.

Hukuk eğitiminin üstünlüğü ve kalitesi, iyi bir yargı ve adâlet sisteminin 
oluşması için en önemli altyapı gereğidir.

Yargıç ve savcıların sürekli meslek içi eğitimi, hayat boyu mesleki eğitimi/
öğrenimi de, yine iyi bir adâlet sistemi için, yargının siyasi ve toplumsal 
güdülemelere karşı çok daha az duyarlı olması için, diğer altyapı zorunlu-
luğudur!

Adâlet Akademisi örneğin, tamamen özerk olmak zorundadır…”

( Orhan Bursalı, YARGI VE SİYASET, Cumhuriyet, 4 Kasım 2010 )

VI) DEVLETİN ADÂLET HİZMETİNİ GEREĞİ GİBİ SAĞLAYACAK YA-
SAL DÜZENLEMELERİ YAPIP YAPMADIĞI KONUSU:

Cumhuriyet döneminde bir zamanlar Devlet Planlama Teşkilatı, adâlet 
hizmetleri için kapsamlı bir planlamayı gereksiz saymış; ancak, 27 Kasım 
1972 günlü ve 14374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ÜÇÜNCÜ BEŞYILLIK 
KALKINMA PLANININ (1973-1977) Temel Hedefler ve Stratejisi başlıklı VII. 
Bölümünde (7.4) sayısı altında Adâlet REFORMU ile ilgili olarak çok önemli 
ve ciddi düzenlemeler öngörülmüş; ancak bunlar hiçbir zaman uygulamaya 
konulamamıştır.
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Prof. Dr. Baki Kuru, İstanbul Barosu Dergisinin Cilt: 58, Sayı: 4-5-
6,1984’ün 166-186. sayfalarında yayınlanan “Hukuk Davalarında Yargılama-
nın Çabuklaştırılması İçin Alınması Gereken Tedbirler” başlıklı yazısında; 
mahkemeler teşkilatı, hâkimler, adliye memurları, Yargıtay avukatlar, dava 
sayısını azaltmak, HUMK'nu, Tebligat Kanunu ve başka konularda ne gibi ted-
birler alınması gerektiğini vukufla dile getirmiştir.

AŞAĞIDA, 1949 YILINDAN BU YANA HÜKÜMET PROGRAMLARINDA 
ADÂLET HİZMETLERİYLE İLGİLİ OLARAK NELERİN YAPILACAĞININ 
VADEDİLDİĞİ HAKKINDA BİLGİLER SUNULACAKTIR:

1) Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin 2 Kasım 1949 günlü açılış konuşmasından:

“….Adli Sicil Teşkilatı işlemeğe başlamış ve Ceza Kanunu'nun tekerrüre ait 
hükümlerinin ilk defa olarak gereği gibi tatbikine imkân hâsıl olmuştur. 
Köylü vatandaşların esaslı şikâyet konularından biri olan, bir çok hukuki 
ihtilafların ve suçların amilleri arasında mühim bir yer işgal eden asırlık 
tapusuzluk derdini bertaraf etmek üzere basit ve seri bir şekilde, tekniğin 
en ileri metotları ile ve yerinde tatbiki temin edici usul ve esaslara göre 
hazırlanan Tapulama Kanunu tasarısı Büyük Meclise sunulmuştur. Bun-
dan başka, gayrimenkullerin intikalinde kanuni formaliteleri kolaylaştıran 
bir kanun tasarısı ile, Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki de-
virde on veya on beş yıllık devamlı tasarruflara dayanılarak tapu senedi 
verilmesi ve tapu tahdit işlerini bidayette dahi yargıcın takdir ve yetkisine 
veren kanun tasarısı yakında Büyük Meclise sunulacaktır. Tapu teşkilatını 
bucaklara kadar götürmek hususundaki tasavvurlar da proje halinde geti-
rilmektedir….”. (R.G.2.11.1949-7343)

Bu yazının yukarı bölümlerinde açıklanan 1941 yılından beri devam eden 
davanın tapulamayla ilgili olduğu göz önünde tutulursa, tekniğin en ileri me-
totlarıyla ve yerinde tatbiki temin edici usul ve esaslara göre hazırlanan bir 
Tapulama Kanununun da davaların makul sürede bitirilmesini sağlayamadığı 
anlaşılır.

2) Başbakan Adnan Menderes tarafından 29.5.1950 günü Kamutay 
da okunan Hükümet Programında:

“…..Adâlet işlerinin yürütülmesinde balıca esas, teminatlı bir adâlet sağ-
lanmasıdır. İnsan ana haklarının ve hürriyetlerinin tam korunabilmesi, 
adâletin yerine getirilmesinde sürat, intizam ve sadelik bulunmasına bağlı-
dır. Bu maksadın temini için adâlet cihazlarımızın kuruluşunu belirtecek 
esaslı hükümlere ihtiyaç vardır. Bu bakımdan, mahkemelerimiz teşkilat 
sistemini tespit edecek bir kuruluş kanunu hazırlamak kararındayız. Bu 
kanunun dayanacağı prensipler adâlette genel vicdanı tatmin edebilecek 
sürat ve verimlilik olacaktır. Yeni kuruluşla hem ahenk olacak, bir taraftan 
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Adâlet Bakanlığı teşkilat kademelerinde rasyonel bir cihazlanma meydana 
getirilecek; diğer taraftan usul kanunlarımız yenilenecektir.

Yargıçlarımızın, Anayasadan aldıkları teminatı hakkiyle gerçekleştire-
cek hükümler tesis etmenin zaruretine inanıyoruz. Bunun için yargıcın hu-
kuki durumunu tayin eden Hâkimler Kanunu hükümleri yeni baştan göz-
den geçirilerek kendilerine sağlanması zaruri teminat tesis olunacaktır…”. 
Denilmektedir. (R.G. 3.Haziran.1950-7523)

Başbakanın, yargıdaki ihtiyaçları tespitindeki isabeti yerindedir. Ancak, 
bunların hiç birisinin yerine getirildiğini söylemekte mümkün değildir. Ko-
nuşmanın yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan 8.4.1924 günlü ve 469 sayılı 
“Mehâkimi Şer’iyenin İlgasına ve Mehâkimin Teşkilatına Ait Ahkamı Muâdil 
Kanun” , Demokrot Parti’nin iktidarda olduğu dönemde değil, ancak 2004 yı-
lında yürürlüğe konulan 24 Eylül 2004 günlü ve 5235 sayılı “Adli Yargı İlk De-
rece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanun’un 54. maddesi hükmü ile yürürlükten kaldırılabilmiştir.

24.2.1983 günlü ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 26.2.1983 
günü yürürlüğe girmiştir.

Gene o dönemde Emekli Sandığı Kanunu'nun 39. maddesi hükmüne da-
yanılarak Yargıtay Daire Başkanlarının “re’sen emekliye sevk edildiği” bilinen 
olaylar arasındadır.

3) Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın 2 Kasım 1950 günü Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşma:

2 Kasım 1950 günlü ve 7646 sayılı (eski büyük boydaki Resmi Gazete'nin 
55 sayfalık bölümünde yer alan) bu konuşmanın hiçbir yerinde adâlet hiz-
metleriyle ilgili bir beyan bulunmamaktadır.

4) Reisicumhur Celal Bayar’ın 2 Kasım 1953 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaptığı açış konuşması:

“…Adâlet vekâleti 1950 senesinde (1079) adedden ibaret bulunan mah-
keme sayısını (1463)’e yükseltmek suretiyle (yüzde kırk) nispetinde ar-
tırarak, adâlet hizmetini vatandaşa yaklaştırmış ve kabul buyurduğunuz 
kanunların daha mükemmel bir şekilde tatbikini sağlamıştır.

Vatandaşı her bakından adâletin ve kanunun himayesi altında tutmak 
için, bütün vasıta ve imkânları temine gayret eden Hükümetiniz, bir yan-
dan da cezaların tam, maksat ve gayeye uygun bir şekilde infazı meselesi 
üzerinde durmuş ve üç sene gibi kısa bir müddet içinde (131) yeni cezaevi 
inşası imkanını sağlamıştır. Bu rakamın ehemmiyetini tebarüz ettirmek 
için, 1929 senesinden 1950 yılına kadar geçen 21 sene içinde ancak (86) 
cezaevinin yaptırılabilmiş olduğuna işaret etmek isterim…”. (R.G.2 Kasım 
1953-8546)
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Adâlet hizmetlerini sadece (mahkeme binaları ve cezaevlerinin adedinin 
arttırılması) şeklinde değerlendiren bir görüşün, siyasi iradenin, toplumun 
son derece muhtaç olduğu âdil yargılanma hakkını sağlayacak kanuni düzen-
lemeleri yapması mümkün müdür?

5) Başvekil Adnan Menderes’in 24 Mayıs 1954 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde açıkladığı Hükümet Programı:

“….Demokrasinin tekemmül ettirilmesinde adâlet cihazının vazifesinin 
ehemmiyeti aşikardır….

Siyasi tenkit ve fikir hürriyeti ile sövüp sayma, hakaret ve tezyif, hatta 
cemiyetin nizamını bozma teşebbüs ve hareketleri arasındaki hudut kolay-
lıkla teşhis edilebilecek kadar muayyen olmak lazım gelir…. Binaenaleyh 
tatbikattan ders alarak suç hudut ve unsurlarını kimsenin yanılmayacağı 
bir kati’yetle tespit etmek hususunda yüksek heyetinizin kanuni tedbir-
lerin alınmasına lüzum göreceğine kaniiz …Teşekküre şayan bir hakikat 
olarak ifade edeyim ki adâlet mensuplarının büyük bir ekseriyeti bu mev-
zuda hakiki demokratik zihniyeti layıkıyla kavrayarak gereken hassasiyeti 
göstermektedirler…”. (R.G. 27 Mayıs 1954-8717)

Görülüyor ki Başvekil bu konuşmasında, adâlet hizmetleriyle ilgili bir açık-
lamada bulunmuyor; ancak, yönetime karşı yapılan tenkitlerin fikir hürriyetiy-
le ilgisi olmadığını hakarete vardırıldığını beyanla suçun hudut ve unsurlarının 
kat’i surette tespit edilmesini millet vekillerinden talep ediyor, adâlet mensup-
larının büyük bir ekseriyetinin gereken hassasiyeti gösterdiğine değiniyor.

6) Reisicumhur Celal Bayar’ın 2 Kasım 1954 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaptığı açış konuşması:

Bu konuşmada adli hizmetlere ilişkin bir beyanda bulunulmamıştır. (R.G. 
2.11.1954-8842)

7) Reisicumhur Celal Bayar’ın 2 Kasım 1955 günü yaptığı açış 
konuşması:

“….Hâkimlerimizi, şerefli mesleklerine bağlamak ve hâkimliği daha ca-
zip bir hale getirmek maksadı ile memleketimizin realitelerine uygun yeni 
Hâkimler Kanunu hazırlanması için çalışılmaktadır…” (R.G. 2.11.55-
9144)

Bu ifadelerden, hâkimlerin şerefli mesleklerine gereği kadar bağlı bulun-
madığı, mesleğin de cazip (çekici) olmadığı anlamı çıkmaktadır.

8) Başvekil Adnan Menderes’in 14.12.1955 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okuduğu hükümet programı:

“Mevzuatımızdaki tâdil tasavvurlarımıza gelince: Uzun zamandan beri ba-
his konusu olan Anayasa tâdilleri için hazırlıklara başlanması ve 1958 
seçimlerinden evvel behemahal bu tâdillerin tahakkuk ettirilmesi lazımdır, 
kanaatindeyiz….” (R.G. 17.12.1955-9183)
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9) Reisicumhur Celal Bayar’ın 2 Kasım 1956 günü Türkiye Büyük 
Millet meclisinde yaptığı açış konuşması:

“….Bu kanunların ve âmme nizamının korunması için çıkarılmış bulunan 
diğer kanunların tatkikında üzerine düşen vazifeyi kifayet ve olgunlukla ifa 
edebilmesi için adâlet cihazımızın inkişaf ettirilmesine bu yıl zarfında da 
devam edilmiş ve yeniden 3'ü ağır ceza, 36'i asliye 17'si Sulh Mahkemesi ol-
mak üzere 55 mahkeme daha kurulmuştur ki, bu suretle 1950 senesinden 
beri kurulan mahkemelerin adedi 36'sı ağır ceza, 262'si asliye, 163'ü Sulh 
ve 16'sı İş Mahkemesi olmak üzere 477'ye vasil olmuştur…” (R.G. 2.11.956-
9447)

10) Başvekil Adnan Menderes’in 4.12.1957 günlü meclis toplantısın-
da yaptığı konuşmada:

Adli hizmetlere ilişkin bir kelime bulunmamaktadır. (R.G. 6.12.1957-
9775)

11) Reisicumhur Celal Bayar’ın 3 Kasım 1958 günlü Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki toplantıda yaptığı konuşmada:

Adli hizmetlere yer verilmemiştir.

(R.G. 3.11.1958-10047)

12) Reisicumhur Celal Bayar’ın 2 Kasım 1959 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde yaptığı konuşmada adli hizmetlere ilişkin 
beyanları:

“….Yine geçen devre içinde kabul buyurduğunuz, hâkim ödeneklerinin ve 
adli tıp mensuplarına verilmekte olan tazminatın artırılması , geçici kaza 
yetkisiyle başka yerlere gönderilen hâkimlere yevmiye verilmesi hakkında-
ki kanunlar da, adâlet cihazımız mensuplarının geçim şartlarında ferahlık 
yaratmıştır.

Yüksek Meclisin, vazifelerini kanun hükümleri içinde, vicdani kana-
atleriyle serbestçe yapan hâkimlerimize verdiği değer, adâlet teşkilatımızı 
yeni bir ruha ve bünyeye kavuşturmaktadır.

Adli teşkilat kadrolarının genişletilmesi, hâkimlerimizin refahı ve iler-
lemeleri yolunda alınan çeşitli tedbirler, bu şerefli mesleğe rağbeti artır-
mış, açık kadrolara şimdiden değerleri elemanların iltihakına imkan ver-
miştir….”. (R.G. 2.11.1959-10344)

Yukarıya alınan cumhurbaşkanı ve başbakanın T.B.M.M.’de yaptıkları ko-
nuşmalardan: On yıllık iktidarı döneminde Demokrat Parti’nin gerek mahke-
melerin kuruluşu, özellikle de bu yazıda bazı yazarların “Tanrısal bir görev 
yaptıklarını” ileri sürdükleri hâkimlerin yetiştirilmesi, meslek içi eğitimleriyle 
ilgili, programa bağlı ciddi bir girişimde bulunmadığı ve kanuni düzenlemeler 
yapmadığı anlaşılmaktadır.
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13)  Başbakan İsmet İnönü, 27.11.1961 günü Millet Meclisinde oku-
duğu Hükümet Programında adli hizmetlerle ilgili olarak şu be-
yanlarda bulunmuştur.

“….Adâlet Bakanlığımız, bağımsız adâletin ihtiyaçlarını sağlamak, idari ve 
kanuni müesseselerini vücuda getirmek için çalışacaktır. Anayasa Mah-
kemesi Yüksek Hâkimler kurulu gibi Anayasamızın mühletlere bağladığı 
temel kuruluş kanunları süratle hazırlanarak Yüksek Meclislere takdim 
edilecektir.

Gelecekte ihtiyacımız olan hâkimlerin, belli bir program içinde, yetişti-
rilmesi konusunda ciddi tedbirler alınacaktır.

Adâletin sürat ve emniyet içinde tahakkuku için, memleketin ihtiyacına 
cevap vermeyen kanunlar, bu arada şikayet konusu olan İcra İflas Kanunu 
düzeltilecek, Anayasa ile mutabakat arz etmeyen kanunların bir an önce 
değiştirilmesi ve yeniden düzenlenmesi için başlamış olan çalışmalar en 
kısa zamanda neticelendirilecektir…”. (R.G.10974)

Gerçekten, 9.7.1961 tarihinde halk oylamasına sunularak kabul edilen 
334 sayılı T.C. Anayasası yeni kurumların oluşturulmasını öngördüğünden 
İsmet İnönü başkanlığındaki yeni hükümete önemli görevler düşüyordu. Prog-
ramda bunlara atıfta bulunulmaktadır. Programda “adâletin sürat ve emniyet 
içinde tahakkuku”, “hâkimlerin belli bir program içinde yetiştirilmesi” gibi il-
kelerin yer alması da önemlidir.

14) Başbakan İsmet İnönü’nün 2.7.1962 günü Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde okuduğu Hükümet Programında adli hizmetlerle il-
gili olarak yaptığı açıklamalar:

“….Adâletin sürat, emniyet ve huzur içinde gerçekleşmesini sağlamak ama-
cı ile, usul kanunları dâhil, ana kanunlarda gerekli değişiklikleri yapmak 
üzere girişilen hazırlıklar tamamlanacaktır.

Bu arada, yürürlükteki mevzuatın yeni Anayasaya uygunluğunu sağla-
ma yolundaki çalışmalara hızla devam edilecektir.

Hâkimler Kanunu, Yargıtay ve mahkemeler teşkilatı kanunları, Adâlet 
Bakanlığı Merkez Teşkilatı Kanunu, kabul buyurulan Yüksek Hâkimler 
Kurulu Teşkili hakkındaki Kanuna paralel olarak değiştirilecektir.

İcra ve İflas Kanunun, toplumun sosyal ve iktisadi bünyesine uygun-
luğunu temin konusundaki çalışmalar sonuçlanmıştır. Hazırlanan tasarı 
kısa zamanda Yüksek Meclise sunulacaktır…”. (R.G. 11149)

Hükümetin 4 Eylül 1932’den beri yürürlükte bulunan İcra ve İflas Kanu-
nunda (2004 no.) yapılmasını öngördüğü değişiklik, 51 Sayılı Kanun olarak 
1.6.1962 günlü ve 11117 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konul-
muştur.

Şu hususu önemle belirtmekte yarar var ki; Türkiye ‘de iktidarlar değişse 
veya yeni hükümetler kurulsa da; önceden başlamış kanuni düzenlemeleri yü-
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rütme fikri, kuralı ve bu kuralı yürütecek sürekli çalışan bir kurul, en uygun 
olan Adâlet Bakanlığı bünyesinde oluşturulmamıştır. Bu sebepledir ki, bir ik-
tidar veya hükümet döneminde başlamış ciddi çalışmalar, daha sonra gelen 
iktidar veya yeni hükümet tarafından rafa kaldırılabilmektedir.

15) Başbakan İsmet İnönü’nün 30.12.1963 günü Millet Meclisinde 
okuduğu Hükümet Programındaki adâlet hizmetlerine ilişkin 
beyanları: 

“….Adâletin tam bağımsızlığı hukuki teminata bağlandıktan sonra, şim-
di, adâlet cihazının daha iyi işlemesini, davaların süratle sonuçlanmasını, 
hak aramada usul ve formalitelerden doğan güçlüklerin mümkün olduğu 
kadar azaltılmasını sağlayıcı ıslahata ihtiyaç vardır; bu arada arazi ve iş 
davalarında sür’at sağlayıcı tedbirler de geniş halk kitlelerini ilgilendirmek 
bakımından önemle ele alınacaktır.

Hükümet, bu ıslahatı, vatandaşta adâlete ve Devlete karşı güven duygu-
sunu sağlamlaştırmanın ve toplumda huzuru geliştirmenin başlıca şartla-
rından biri olarak görmektedir.

Vatandaşın haklı bir sabırsızlıkla beklediği İcra ve ilas ve Kat Mülkiyeti 
kanunlarının Büyük Millet Meclisinden süratle çıkarılmasını temenni edi-
yoruz…”. (R.G.11600)

Programda yer alan ifadeler, nelere ihtiyaç bulunduğunu belirlemek yö-
nünden doğru ise de, az yukarıda değindiğimiz Adâlet Bakanlığı bünyesinde 
bu haklı ve doğru önerileri hayata geçirecek (sürekli çalışan bir birimin) bu-
lunmaması sebebiyle (caktır, cektir…) seviyesinde kalmıştır.

16) Başbakan Suat Hayri Ürgüplü tarafından 26.2.1965 günü Millet 
Meclisinde okunan Hükümet Programında:

“….Temel müesseselerimizden biri olan adâlet mekanizmamızın; adâlet 
temin yolunda daha süratli, verimli, müessir bir hale gelebilmesi sosyal 
hayat içindeki manevi tesirlerinin artırılabilmesi için; adli mekanizmanın 
da yeni bir kuruluş ve teşkilatlanmaya; adâleti sağlama ve yürütme usulle-
rinde, hizmetin muhtevasında ve adâlet mensuplarının yetiştirilme, görev 
ve görevde tutulma usullerini de kapsayan adli bir reforma ihtiyaç vardır. 
Devlet muamelelerinde ve vatandaşla hizmet münasebetlerinde haksızlık-
ları ve yolsuzlukları önlemek ve gidermek için yeni bir murakabe mekaniz-
ma, usul ve disiplini de tesis adli reform anlayışımızın kapsamı içindedir. 
Bu konuda hemen araştırma ve hazırlıklara girişilecektir…”. Denilmekte-
dir. (R.G. 11945)

17) Başbakan Süleyman Demirel tarafından 3.11.1965 günü Millet 
Meclisinde okunan Hükümet Programında, adâlet hizmetleriyle 
ilgili olarak ileri sürülen hususlar:

“…Adâletin süratli ve az masraflı olarak gerçekleşmesi için, usulle ilgili 
hükümlerde değişiklikler yapılacaktır.
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Yargıtay Kanununun, mahkemeler ve bakanlık merkez kuruluşu ile 
Adâlet camiasına dâhil diğer teşekküllere ait mevzuatın şimdiye kadar ya-
pılan tatbikattan alınan neticelerden de faydalanılarak gözden geçirilmesi 
suretiyle gerekli kanun tasarıları hazırlanacaktır.

Hâkim ve savcılarla diğer Adâlet memurlarının verimli olmasını, yetiş-
tirilmelerini ve mesleklerinin şeref ve itibarını sağlayacak ve hizmetlerinin 
önemi ile mütenasip hayat şartlarını temin eyleyecek özel hükümleri kap-
sayan kanun çalışmalarına başlanacaktır.

Ceza infaz sistemimizin esası; içtimai Adâlet fikrine dayanan ve Garp 
Memleketlerinde çoktan beri tatbik edilip suçların önlenmesinde müspet 
sonuçlar vermiş olan ve ifadesini,ceza ve terhip (korkutma) yerine ıslah ve 
terbiye şeklinde bulan bir sistem olacaktır.

Gerek meşruten ve gerekse bihakkın tahliye edilen hükümlülere, ika-
met edeceği mahalde iş temin etmek ve meşruten tahliye müddetleri içe-
risinde hükümlüleri daimi surette nezaret altında bulundurmak ve ken-
dilerini cemiyete intibak ettirmek hususunda her türlü yardımı yapmak 
maksadı ile patronaj müessesesinin kurulmasına bir an evvel tevessül edi-
lecektir.

Şumullü memleket gerçeklerine ve ihtiyaçlarına uygun olarak tespit 
edilecek bir af kanunu tasarısı hazırlanacaktır….”. (R.G.12149)

18) Başbakan Süleyman Demirel, 7.11.1969 günü Millet Meclisinde 
okuduğu (24/30 cm, büyüklüğünde) 18 sayfadan oluşan 
Hükümet Programında adli hizmetlere ilişkin olarak şu 
beyanlarda bulunmuştur:
“…Adâletin sür’atli ve âdil ölçülerle tevziine duyulan ihtiyaçla birlikte, 

vatandaşın can ve mal güvenliğinin de sağlanması için gerekli tedbirlerin 
alınması lüzumunun; devlet müessesesine ruh ve hayat veren unsurların 
başında geldiğine inanıyoruz…”.

(R.G.13350)

Bu ifadeden, 1969 yılında da, adâletin sürat’li ve âdil ölçülerle tevziine 
ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır. Madem öyle, Hükümete düşen görev de bu 
ihtiyacın nasıl giderileceğine ilişkin önerilerini bu programda esaslı bir biçim-
de açıklamasıdır.

Oysa ki, programın yayınladığı 13 Kasım 1969 günlü Resmi Gazete'nin 9. 
sayfasında: “…Şöförlerin taşıt sahibi, taşıtı bulunanların da tamir ihtiyaçları-
nın karşılanabilmesi amacıyla kurulan özel fonun miktarı arttırılacak, bun-
lardan faydalanacakların sayısı çoğalttırılacak ve bu konu ile ilgili formaliteler 
basitleştirilecektir…” denilmektedir.

Şöförlerin taşıt sahibi olabilmesi, taşıtları bulunanların da tamir ihtiyaçla-
rını karşılamak amacıyla kurulan özel fonun miktarının artırılmasını progra-
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mına alan bir hükümetin, Türkiye’nin başta gelen sorunlarından birisi hakkın-
da (hâlâ düşünme aşamasında bulunması) neyle izah edilecektir?

19) Başbakan Süleyman Demirel’in 9.3.1970 günü Millet Meclisinde 
okuduğu Hükümet Programında adli hizmetlere ilişkin olarak 
söyledikleri:

“….Bir memlekette emniyet ve asayiş meseleleri sağlam ve vatandaşa tam 
güven verecek şekilde düzenlenmedikçe huzurdan söz etmeğe imkân yok-
tur. Bunun hemen yanında adâlet tevziinde isabet ve süratin sağlanması, 
aşırı cereyanlarla hukukun içinde kalınarak yeterli bir şekilde mücadele 
olunması… adâlet cihazının daha ucuz ve süratli işleyecek şekilde düzen-
lenmesi …”.

1949 yılından beri Hükümetlerin “adâlet hizmetlerinin en az giderle sürat’li 
ve verimli hale getirilmesi” önerilerinde bulunmaları bu görevi yerine getireme-
dikleri-getirmediklerinin kesin kanıtıdır.

20) Başbakan Nihat Erim’in 2.4.1971 günü Millet Meclisinde 
okuduğu Hükümet Programında adli hizmetlere ilişkin olarak 
ileri sürdüğü hususlar: 

“….Kamu düzenini yakından ilgilendiren ceza davalarının ve geniş bir va-
tandaş kitlesini huzursuz kılan iş, hukuk ve ticaret davalarının daha ça-
buk sonuçlandırılması için Ceza ve Hukuk Usulü Kanunları'nda gerekli 
değişiklikleri kanunlaşmak üzere yüce meclisimizin tensiplerine arz ede-
ceğiz. Gene bu amaçla adli zabıtanın hızla kurulmasına çalışacağız.

Adli ve idari yargının işlemesindeki aksaklık ve tıkanıklıkları gidermek 
için Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve Mahkemelerin kurulu-
şu ile ilgili Kanunlarda yapılacak değişiklik tasarılarını da meclislerimize 
takdim edeceğiz.

Mevcut Kanunlarla Anayasa arasındaki çelişkilerin giderilmesi ve boş-
lukların doldurulması ile istinaf mahkemeleri kurulması konusu incelene-
cektir.

Yüksek Hâkimler Kurulu hakkında 45 Sayılı Kanun'da yapılacak de-
ğişiklik ve eklenecek kadrolarla bu kurulun kendisine verilen görevleri ve 
bu arada hâkimlerin denetimini daha üstün bir şekilde başarabileceği ka-
nısındayız…”. (R.G.13803)

Hükümet bu taahhütlerini HUKUK VE Adâlet REFORMU başlığı altında 
vermektedir. Bu taahütler, daha önceki hükümetlerin bu konuları çözecek dü-
zenlemeleri yapmadıkları-yapamadıklarını göstermektedir.

Türkiye’de bütün aklı başında hukukçuların önerdikleri Adli Zabıta’nın 
kurulması mümkün değildir. Çünkü, hiçbir İç İşleri Bakanı Adli Zabıta’nın 
Adâlet Bakanlığına bağlanmasına muvafakat etmemekte, Genelgeler çıkar-
makta, dolayısıyla konu çözüme bağlanamamaktadır.
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Hükümetin, İstinaf Mahkemelerinin kurulmasıyla ilgili olarak ihtiyatlı bir 
şekilde (incelenecektir) terimini kullanması yerindedir. Çünkü: Türkiye’de 
daha önce İstinaf Mahkemeleri bulunuyordu: “Osmanlı Adliyesi’nde 19.Yüz.
yılda İstinaf Mahkemeleri kurulmuşken, Cumhuriyetin ilk yıllarında, yeter sa-
yıda yetenekli hâkim bulunmaması ve işlerin bu mahkemelerde yıllarca sürün-
cemede kalmasına rağmen yine doğru kararlar verilmemesi gibi sebeplerden 
ötürü, bu mahkemeler kaldırılmıştır.”. (Yargıtay 1.Başkanı Recai Seçkin’in 
1963-1964 Adli Yılı açılış konuşmasından ve Prof. Dr. Faruk Erem’in, 1994 
yılında Hükümetin Üst Mahkemeler Yasa Tasarısının Meclis Adâlet Komisyo-
nunda kabul edilmesinden sonra 27-28 ve 29 Mart 1994 günlü Cumhuriyet 
gazetesinde yayınlanan “İstinafa İlişkin Görüşler” başlıklı yazılarından alın-
mıştır).

Başbakan Adnan Menderes’in 29.5.1950 günü Kamutay’da okuduğu Hü-
kümet Programında, daha önce yürürlükte bulunan 8.4.1924 günlü ve 469 
sayılı Mahkemeler Teşkilatı Kanunu yerine yapılmasını öngördüğü Mahke-
melerin Kuruluş Kanunu, aradan yarım asırdan çok zaman geçtikten sonra 
26.Eylül.2004 günlü ve 5235 sayılı “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Böl-
ge Adliye Mahkemeleri'nin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun” adıy-
la hayata kavuşturulmuş; Kanun'un 54. maddesi hükmü ile 469 Sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır.

5235 Sayılı Kanun 1 Nisan 2005 günü yürürlüğe girmişse de altı yıldan 
beri İstinaf Mahkemeleri kurulamamıştır.

21) Başbakan Nihat Erim’in 16.12.1971 günü Millet Meclisinde 
okuduğu Hükümet Programında adli hizmetlere ilişkin 
beyanları:

“….Sıhhatli bir toprak reformunun zorunlu unsuru olan kadastro çalışma-
larının hızla sonuçlandırılması için kadastro mahkemelerinin miktarı ar-
tırılacak, özellikle Toprak Reformunun uygulanacağı bölgelerde bir ihtisas 
Mahkemesi olarak Kadastro Mahkemeleri kurulacaktır.

Bundan başka, adâlet mekanizmasının Yüksek Hâkimler Kurulunca 
etkili halde denetlenmesi sağlanacaktır…”. (R.G. 14051)

Partiler üstü Hükümetin bile mahkemelerin ve görev yapacak hâkimlerin 
nitelikleri üzerinde değil de miktarları üzerinde durması, yürütmeni adâlet 
cihazının istenilen düzeye ulaşması bakımından üzerine düşeni yapmadığının 
kanıtıdır.

Bu Hükümetin döneminde yürürlükte olan Kadastro ve Tapu Tahriri Ka-
nunu 15 Aralık 1934 günlü ve 2613 sayılı olup; kurulacağı ön görülen Ka-
dastro Mahkemeleri ise, yıllar sonra yürürlüğe giren 21.6.1987 günlü ve 3402 
sayılı Kadastro Kanunun 24. maddesi hükmiyle kurulabilmiştir.
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22) Başbakan Ferit Melen’in 29.5.1972 günü Millet Meclisinde 
okuduğu Hükümet Programında “Hukuk ve Adâlet Reformu” 
başlığı altında söyledikleri:

“…Hukuk ve adâlet alanında başlamış bulunan reform çalışmalarına bü-
yük bir önem vereceğiz.

Ceza ve hukuk davalarının sürat ve isabetle sonuçlandırılmasında 
önemli bir yer alan Hukuk ve Ceza Yargılama Usulü Kanunlarında deği-
şiklikleri öngören tasarılarla, Anayasa değişikliği doğrultusunda Yüksek 
Hâkimler kurulunun kurulmasını ve özellikle Yüksek Hâkimler Kurulu ta-
rafından mahkemeler üzerinde yapılan idari denetimin etkili bir hale gel-
mesini sağlayacak tasarılar ve Yargıtay Teşkilat Kanunu tasarısının kanun-
laşması ile Hukuk ve Adâlet Reformlarının büyük ölçüde gerçekleşmesi 
sağlanmış olacaktır.

Değişen toplum ihtiyaçları karşısında Türk Ceza Kanunu ile Medeni 
Kanun üzerinde yapılmakta olan çalışmalar hızlandırılacaktır.

Adâlet hizmetlerinin yerinde ve zamanında görülebilmesi için gerekli 
ana kanunlarla, diğer kuruluş kanun tasarıları ele alınacak, Anayasa deği-
şikliği istikametinde yeniden düzenlenecek olan Basın Kanunu, basın ku-
ruluşlarının da görüşleri alınarak, hazırlanacak ve bütün bunlar bir prog-
ram dâhilinde Yüce Meclise intikal ettirilecektir.

Adâlet cihazına karşı duyulan güveni daha da yükseltecek her türlü 
tedbir alınacaktır…” (R.G.14207)

Bu Hükümetin “Hukuk ve Adâlet Reformu” başlığı altında yürürlüğe kop-
mayı ön gördüğü Hukuk Muhakemeleri Kanun 1 Ekim 2011’de yürürlüğe 
girmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu 1 Haziran 2005’te Hâkimler ve Savcılar 
Kanunu 24 Şubat 1983’te; Yargıtay Kanunu (2797) 1983’te yürürlüğe konabil-
miştir.

Gelmiş geçmiş hemen hemen bütün hükümetler, yerine getiremeyecekleri 
taahhütlerde bulunduklarından başarısız duruma düşmüşlerdir.

23) Başbakan Naim Talu’nun 20.4.1973  günü Millet Meclisinde 
okuduğu Hükümet Programında adli hizmetlerle ilgili olarak 
söyledikleri:

“….Hükümetimiz, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Kanunu ile, asa-
yiş ve huzurun devamını sağlayacak diğer mevzuatın, kişinin Anayasa te-
minatı altında bulunan temel hak ve hürriyetlerine dokunmayacak şekilde 
düzenlenip, yürürlüğe girmesini temin en yapılacak çalışmaları bu görevi 
tamamlayıcı nitelikte görmektedir…” den ibarettir. (R.G.14519)
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24) Başbakan Bülent Ecevit’in 1.2.1974 günü Millet Meclisinde 
okuduğu Hükümet Programında adli hizmetlerle ilgili olarak 
söyledikleri.

“…Adâlet hizmetlerinin sürat’le , külfetsiz bir şekilde ve âdil ölçüler içeri-
sinde tahakkuku ve vatandaşın adâlete olan inanç ve güveninin pekleştiril-
mesi için gerekli hukuki tedbirler alınacaktır. Kamuya düzen veren temel 
kanunlar bu amaçla gözden geçirilip tâdil tasarıları hazırlanacaktır…

İdari yargının daha sürat’li ve etkili işleyebilmesini sağlayacak mevzuat 
tedbirleri alınacaktır…”. (R.G.14793).

Üzülerek belirtmek isterim ki, basma kalıp niteliğindeki bu beyanları hü-
kümet programı saymak mümkün değildir.

25) Başbakan Ord. Prof. Sadi Irmak’ın 29.11.1974 günü Cumhuriyet 
Senatosunda ve Millet Meclisinde okuduğu Hükümet 
Programında adli hizmetlere ilişkin olarak söyledikleri:

“….Devlet görevlerinin en önemlilerinden biri olan adâlet hizmetleri üze-
rindeki düşüncelerimize geçmeden önce, bazı gerçekleri belirtmekte yarar 
görüyoruz.

Bugün Türkiye’mizde vatandaş, mahkemelerde hakkın geç elde edil-
mesinden uyuşmazlık konusu olmayan bir kısım sorunların da mahkeme-
ye intikalinden ve dava açmak ve davayı sürdürmenin çok külfetli olmasın-
dan sanıklık halinin uzayıp gitmesinden şikâyetçidir. Bu şikâyetlerin, an-
cak adâlet hizmetlerinin çabuk, ucuz ve isabetle sağlanmasının mümkün 
kılacak tedbirlerin alınması ile önlenebileceği açık bir gerçektir. 

Bu bakımdan: Adâlet hizmetlerinin yürütülmesinde bu amaçların ger-
çekleştirilmesi için usul ve teşkilat yasaları dâhil başlıca kanunların yeni-
den ele alınması zorunludur. Bu arada bidayet mahkemelerinde verilen 
kararların inceleme mercii olan Yargıtay’da artan işleri karşılamak için 
içtihat mahkemesi olarak Yargıtay’ın görevini gereği gibi yapabilmesini sağ-
lamak için istinaf mahkemelerinin kurulmasını ilke olarak zorunlu gör-
mekteyiz.

Diğer taraftan hakkın geç elde edilmesinin sebeplerinden biri de, hâkim 
kadrolarındaki münhallerdir. Bunun giderilebilmesi de hâkim ve savcılık 
mesleğinin cazip hale getirilmesi ile mümkün görülmektedir.

Yüce Meclisin güvenine mazhar olduğumuz takdirde istinaf mahkeme-
sinin kurulması için gerekli hazırlıklara geçileceği gibi, Yüce Mecliste bulu-
nan Hâkimler Kanununun da Parlemento’dan çıkarılmasına çalışılacaktır.

Yargı görevinin amacına uygun olarak yerine getirilmesini oluşturacak 
tedbirler arasında düşündüğümüz Usul Kanunları, Medeni Kanun, Çocuk 
Mahkemelerinin Kurulmasını ön gören Kanun, Adli Zabıta Teşkiline dair 
Kanun, İş Mahkemeleri Kanunu, Adli Tıp Müessesesi Kanunu, Ceza İnfaz 
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Kurumlarının iç ve dış korunmasının tek elden yürütülmesine dair kanun, 
cezaların infazı sırası ve sonrası hükümlülerin korunmasına dair tasarılar 
üzerinde çalışmalara devam olunarak bu tasarıların Parlemento’ya sunul-
masına gayret edilecektir. 

Anayasa’mızla ifadesini bulan vatandaş temel hak ve hürriyetlerinin 
kuşkusuz ve korkusuz kullanılmasının sağlanmasına özel bir dikkat gös-
terilecektir…” (R.G.15078)

Bu Hükümet Programında; 1949 yılından beri açıklanan programlarda de-
ğinilmeyen, örneğin vatandaşların yargıdan şikayetçi oldukları gibi konulara, 
gerçeklere yer verilmiş; bunların giderilebilmesi için gereken önerilerde bu-
lunulmuşsa da; Genel Kurul, (3) sayılmayan, (17) kabul oyuna karşılık (358) 
oyla GÜVENSİZLİK KARARI VERMİŞTİR.

Bu sebepledir ki; yargıyla ilgili hizmetlerin gereği gibi yerine getirilmemesi 
sorumluluğuna, Hükümetlerin yanında, onları denetleme göreviyle yükümlü 
Meclislerin de ortak olduğunun kabulü gerekir.

26) Başbakan Süleyman Demirel’in 6.4.1975 günü Cumhuriyet 
Senatosunda ve Millet Meclisinde okuduğu Hükümet 
Programında adli hizmetlerle ilgili olarak söyledikleri:

“…Adâlet hizmetlerinin sürat’li, âdil ölçüler içinde ve külfetsiz olarak gö-
rülmesi ve vatandaşların adâlete olan inan ve güvenlerinin kâmil hale geti-
rilmesi sağlanacaktır.

Fikir ve inanç hürriyetleriyle ve temel hürriyetlerle ilgili uygulamalarda 
Anayasaya uygunluk sağlanacak ve Anayasaya uymayan tatbikatın ortadan 
kaldırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Adâlet personelinin çalışma şartlarının mesleğin şeref ve haysiyetiyle 
bağdaşır hale getirilmesi, özellikle mahrumiyet bölgelerinde hizmet gören 
adâlet personelinin tatminkâr sosyal ve ekonomik imkânlara kavuşma-
larına çalışılacaktır. Meslek mensuplarının meslek içi eğitimlerine önem 
verilecektir.

Adli müzaheret müessesesi en müessir şekilde çalıştırılacak, cezaevle-
rindeki hükümlülerin cemiyete kazandırılması için gerekli maddi tedbirler 
ve manevi eğitim sağlanacak, inaz müessesesinin islah edici karakteri ge-
liştirilecektir. Adli sicillerin tasfiye işlemleri sürat’le ikmal edilip, bu hiz-
metin elektronik bilgi-işlem sistemleriyle görülmesi sağlanacaktır…”.

(R.G.15207)

27) Başbakan Bülent Ecevit’in 28.6.1977 günü Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinde okuduğu Hükümet Programında 
adli hizmetlerle ilgili olarak söyledikleri:

“….Bağımsız yargı organlarının etkinliği arttırılacaktır.

Yöntem kuralları gerçek adâletin ortaya çıkmasını kolaylaştırıp çabuk-
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laştırılacak biçimde değiştirilecektir. Bu amaçla adâlette yeni kurumsal 
düzenlemeler de yapılacaktır…

Adâlet, kamu yönetimi ve iç güvenlik alanlarında uygulanacak bu de-
mokratik ve etkin çözüm ve önlemlerle, ülkede barışın, huzurun, can gü-
venliğinin ve öğrenim özgürlüğünün eksiksiz sağlanması kolaylaşacağı 
gibi, ekonomik yaşama da güven ve işlerlik kazandırılmış olacaktır. Çünkü 
huzur ortamının gelişmesi, kamu hizmetlerine ve adâletin işleyişine hız ka-
zandırılması, kamu hizmetlerinde yetkilerin ve sorumlulukların iyice be-
lirlenmesi ekonomik yaşamdaki bir çok tıkanıklıkları da giderecektir…”. 
den ibarettir. 

(R.G.4.7.1977-15986,38 sayfa)

28) Başbakan süleyman Demirel’in 27.7.1977 günü Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinde okuduğu Hükümet Programında 
adli hizmete ilişkin olarak söyledikleri:

“….Hak aramanın bütün kanuni yollarının açık olduğu ülkemizde bugün 
adâlete olan ihtiyaç en önemli bir mesele haline gelmiştir. Adâlet dağıtı-
mındaki gecikmeler, vatandaşlarımız için sadece bir şikâyet konusu değil, 
aynı zamanda bir ıstırap kaynağı olmuştur.

Adâlet dağıtımında sürat’i sağlamakla birlikte, her türlü kolaylığın ve 
isabetin de sağlanması için gereken bütün tedbirleri alacağız. Adâlet ciha-
zımızın ihtiyaçlarını en kısa zamanda temine gayret sarf edeceğiz. Bilhassa 
yeni mahkeme teşkilatları kurulmasına önem vereceğiz.

Hükümet olarak kanuni müeyyidelerin mahkemeler yoluyla en tesirli 
ve isabetli şekilde uygulanır hale gelmesini, bu konuda istikrarın sağlan-
masını, Devlet otoritesinin korunmasının başlıca teminatı sayıyoruz.

Yaşadığımız şartlara ve ihtiyaçlara cevap vermeyen mevzuat gözden ge-
çirilerek yenileştirme ve iyileştirme çalışmalarına devam olunacaktır.

Özellikle ceza adâletinin vatandaşlarımız için güvence verecek bir bi-
çimde ve sürat’le gerçekleştirilmesini sağlamak maksadıyla usul kanun-
larımız ve diğer temel kanunlar yeniden ele alınacak, Anayasa ilkelerinin 
doğrultusunda düzenlenecektir. 

Adâlet hizmetlerinin kuruluş ve işleyişiyle ilgili Hâkimler ve Cumhuri-
yet Savcıları, Genel Mahkemeler Kuruluşu, Adâlet Bakanlığı Merkez kuru-
luşu ile Adli Tıp Müessesesi ve Adli Sicil ile ilgili kanunların çıkarılmasına 
gayret edilecektir.

Geçen dönem Meclislere sevk edildiği halde çıkarılamayan Uyuşmazlık 
Mahkemesi, Çocuk Mahkemeleri Kuruluş ve Yargılama Usulleri, İnfaz sis-
temimizin düzenlenmesi ile ilgili diğer Kanunların yeniden ele alınıp, çıka-
rılmasına gayret edilecektir…”.

(R.G. 2.8.1977-16015)
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Bütün Hükümet Programlarında olduğu gibi bu Hükümet Programında 
da yerine getirilemeyecek taahhütlerde bulunulmuştur. Yukarıda çıkarılacağı 
bildirilen Hâkimler ve Cumhuriyet Savcılarına ilişkin Kanun 24.2.1983 gün ve 
2802 sayı ile; Adâlet Bakanlığı Merkez Kuruluşuna ilişkin Kanun, 2992 sayı 
ile 7.4.1984 günlü ve 18365 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak; Genel Mah-
kemeler Kuruluş Kanunu 5235 sayı ile “Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile 
Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve yetkileri Hakkında Kanun” 
olarak 2004 yılında (yani 26 yıl sonra) yürürlüğe konulabilmiştir.

29) Başbakan Bülent Ecevit’in 12.1.1978 günü Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinde okuduğu (44) sayfalık Hükümet 
programında adli hizmetlere ilişik olarak söyledikleri:

“…Bağımsız yargı organlarının etkinliği arttırılacak, yargı işlemlerinin hız 
kazanması için yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır…

Yargıtay’ın, Danıştay’ın ve tüm mahkemelerin iş yükünü azaltıcı yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. O arada kamu kuruluşlarınca yapılan yanlış-
lıklardan ötürü her yurttaşın ayrı ayrı adâlete başvurma veya uzlaşmazlık 
konusu olmayan işleri adâlet yoluyla izleme zorunluluğu kaldırılacaktır.

Dar gelirlilerin hak aramalarını kolaylaştırıp bu alandaki mali yüklerin 
azaltıcı çözümler getirilecektir.

Hâkimlerin, savcıların ve tüm adâlet görevlilerinin tam bir güvenlikle, 
huzurla ve maddi sıkıntı çekmeksizin görev yapabilme olanakları genişleti-
lecektir.

Suça itilen çocukların çevresel ve ruhsal durumlarını göz önünde tuta-
bilecek biçimde çocuk mahkemeleri kurulacaktır.

Yaşama koşulları, iç düzenleri ve eğitim olanakları bakımından ceza ve 
tutuk evleri uygar, sağlıklı ve yaşam için hazırlayıcı duruma getirilecektir.”.

(R.G.18.1.1978-16173)

Adli hizmetlerin çeşitli alanlarıyla ilgili olarak cümleler düzenlemenin; hele 
hele Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda ve Avukatlık Kanununda özel 
olarak düzenlenmiş “adli yardım” kurumuyla ilgili olarak “Dar gelirlilerin hak 
aramalarını kolaylaştırıp bu alandaki mali yüklerini azaltıcı çözümler getirile-
cektir…” demenin Hükümet Programı sayılamayacağını belirtmek isteriz.

30) Başbakan Süleyman Demirel’in 19.11.1979 günü Cumhuriyet 
Senatosu ve Millet Meclisinde okuduğu Hükümet Programında 
adli hizmetlerle ilgili olarak söyledikleri:

“….Adâletin yerine getirilmesi ile suçların teşhis, takip, tespit ve yakalan-
masında görev alanlar ve yakınları görev esnasında ve görevden ayrıldıktan 
sonra dahi, tehdit ve tecavüzlere karşı korunacaktır. Taşıdıkları sıfat ve 
gördükleri görev sebebi ile, adı geçene karşı suç işleyenlerin fiillerine daha 
ağır cezalar verecek tedbirler alınacaktır…
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Anayasa’nın 123. maddesi ile getirilen olağanüstü haller ile ilgili tedbir-
lere ek olarak, bir “Fevkalade Haller Kanunu” çıkarılacaktır…

Anayasa’nın 136. maddesi ile kurulması emir olunan Devlet Güvenlik 
Mahkemeleri Kanunu çıkarılacaktır…

Tevzi edilmeyen adâletin en büyük adâletsizlik olduğuna inanıyoruz. 
Bu sebeple, adâlet tevzii hızlandırılacaktır. Bu maksatla yargı organlarımı-
zın bütün eksiklikleri giderilecektir…”. 

(R.G.16821)

Programda “adâletin tevziinin hızlandırılacağı” vaat edilmekte; ancak bu 
çok zor görevin nasıl yerine getirileceği hakkında hiçbir ipucu verilmemekte-
dir. Oysa ki; “adâletin tevzii”, hele “hızlandırılacağı” yönü bir sonuç olup Hükü-
metin, hangi noktadan başlanarak nelerin yapılacağını inandırıcı bir biçimde 
açıklaması gerekirdi.

1949 yılından beri bütün başbakanların okudukları programlarda değişik 
terimlerle adâletin süratli ve külfetsiz tevzii vaat edildiği halde bu sonuç elde 
edilememiştir.

31) Başbakan Turgut Özal’ın 19.12.1983  günü Millet Meclisinde 
okuduğu (48) sayfalık Hükümet Programında adli hizmetlerle 
ilgili olarak söyledikleri:

“….ADÂLET’in temini ve tevziini temel görevleri arasında sayan Hüküme-
timiz, şu tedbirlere öncelik verecektir.

-Adâletin, vatandaşlar arasında hiçbir ayırım yapılmadan gerçekleşti-
rilmesine itina edilecektir.

-Yargı organlarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı korunacaktır.

-Gecikmiş adâlet, adâletsizliktir. Bu inançla, adâlet hizmetlerinin sü-
ratle yerine getirilmesi ana hedeflerimiz arasındadır. Vatandaşları mah-
keme kapılarında beklemekten kurtaracak tedbirler öncelikle ele alına-
caktık. Usul kanunları, bu anlayışa göre yeniden hazırlanacaktır….”. 
(R.G.25.12.1983-18262)

(48) sayfalık hükümet programında adli hizmetlere ilişkin açıklamalar 
bundan ibarettir.

Son cümlede düzenleneceği vaat edilen usul kanunlarından Ceza Muha-
kemesi Kanunu, 4.12.2004 günü kabul ve 5271 sayı ile 17.12.2004 günlü ve 
25673 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış, 1 Haziran 2005 günü yürürlüğe 
konulabilmiştir!

Başbakan Turgut Özal 30.12.1987 günü de Millet Meclisinde bir Hükümet 
Programı okumuş ve benzer vaadlerde bulunmuş olduğundan burada yer ve-
rilmemiştir.
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32) Başbakan A.Mesut Yılmaz’ın 5.7.1991 günü Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde okuduğu Hükümet Programında adli 
hizmetlere ilişkin olarak söyledikleri:

“….Adâlet mülkün, kişi hak ve hürriyetlerinin, çağdaş toplum hayatının 
temelidir.

Adâletin bağımsız ve tarafsız yargı organları tarafından süratle yerine 
getirilmesi milletimizin en önemli temennilerinden biridir.

Bu nedenle, Adâlet Bakanlığı ve yargı organlarının imkânlarının geliş-
tirilmesi, sistemin modernizasyonu ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi 
hedefimizdir.

Kanunların, mahkemelerin yükünü azaltacak şekilde gözden geçirilme-
sine çalışılacaktır.

Adâletin süratle ve vatandaşlar arasında bir ayrım yapılmaksızın ger-
çekleştirilmesi, milli birlik ve beraberliğimizin tesisinde ve devlete güvenin 
temininde en önemli unsurlardan biridir.

Bu hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması için hukuka bağlı ve hu-
kukun üstünlüğünü esas alan Hukuk Devleti düzenini temel şart sayarız.

“Geciken adâlet, adâletsizliktir” düşüncesinden hareketle yargı sistemi-
nin hızlı, nitelikli ve âdil sonuç almaya elverişli bir düzene kavuşturulması 
için personel, yapı, araç ve gereç bakımından iyileştirilmesi esas olacak, 
kurumlar ve hukuk kuralları bu esas göre geliştirilecektir.

Hükümet olarak adli ve idari yargı kurumlarına büyük önem veriyo-
ruz. Bu itibarla; yargı mesleğinin özendirici hale getirilmesi hedeflerimiz 
arasındadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 141-142-143-163. maddelerinin kaldırılması 
demokrasi adına atılan önemli adımlardan biri olmuştur.

Hazırlık tahkikatında avukat bulundurulmasını teminen yasal düzen-
lemeler yapılacaktır.

Üst yargı organlarının iş yüklerini kendi içinde düzenleyici ve özellik-
le Yargıtay’ın bir içtihat mahkemesi olarak çalışmasını sağlayıcı tedbirler 
alınacaktır.

Ceza infaz kurumlarının, her bakımdan daha sıhhatlı ve modern bir 
fiziki yapıya kavuşturulması sağlanacak, hükümlüleri topluma yeniden ka-
zandırıcı yönde tedbirler alınacak, özellikle çocuk hükümlülerin ıslahı ve 
yetiştirilmelerine önem verilecektir…”.

(R.G.6.7.1991-20921)

Dikkat edilirse görülür ki: Yukarıda açıklanan adâlet hizmetleriyle ilgili 
temenniler, hizmetin istenilen nitelik ve düzeyde sağlanabilmesinin en önemli 
unsuru olan HÂKİMLER hakkında yapılacak düzenlemeleri içermemektedir. 
Bu yazının yukarı bölümlerinde, hâkimlerin hukuk fakültelerinden başlamak 
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ve meslek içi eğitimle kesintisiz sürdürülecek yetiştirilmesi hakkında görüş-
lerine yer verdiğimiz emekli Yargıtay üyesi Çetin Aşçıoğlu ve Prof. Dr. Aysel 
Çelikel’in önerileri göz önünde tutulursa, bu yöne öncelik vermeyen Hükümet 
Programlarının başarıya ulaşamayacaklarının kabulü gerekir.

Bundan sonraki bölümde, makul süre içinde karar vermeyerek hak 
arayanların zararına sebebiyet veren hâkimlerin sorumluluğu ile ilgili 
ülkesel ve evrensel kurallar hakkında bilgiler sunulacaktır.

Ancak, bu bölümün sonunda “makul süre içinde karar verilmesini sağ-
lamak” yönünden devletin sorumluluğu hakkındaki bir makaleden alıntıları 
aktarmayı yararlı görüyorum:

“…Makul sürede, geciktirilmeden yargılanma hakkı, insanlık tarihinin 
her döneminde önemini korumuştur. Bu temel hak; insanlık tarihinin 
ilk yazılı anayasası olarak bilinen 19 Haziran 1215 tarihli Manga Carta 
Libertatum’da, “Kimseye hakkı ve adâleti satmayacağız, menetmeyeceğiz 
ve geciktirmeyeceğiz” 50 sözleriyle ifadesini bulmuştur… Makul bir süre 
içerisinde bitirilemeyen davanın sonunda hakkını elde eden taraf, bu ge-
cikme sebebiyle ya hakkını tam olarak elde edemeyecek ya da bu gecikme-
den dolayı zarar görecektir. Yargılama makul süre içerisinde bitirilemez 
ise bu, yargıdan kaçışa sebep olacak, buradaki boşluk ise zorla hak elde 
etme şeklinde yasal olmayan biçimde doldurulacaktır. 51

Davaların yargılama makamları önünde zaman içinde uzayıp gitmesi, sü-
rüncemede kalması, pek çok ülkede şikayetlere neden olmaktadır. Gecik-
miş adâlet, adâleti zedelediğine göre, âdil yargılama taahhüdünde bulun-
muş Sözleşme’ye taraf devletlerin bu duruma çare bulmaları kaçınılmaz 
bir zorunluluktur. 52

AİHS’nin 6. maddesinin 1. fıkrası, Sözleşme’ye taraf devletleri, kendi hu-
kuk sistemlerinin işleyişlerini, bu fıkra gereklerinden her birini yerine ge-
tirecek şekilde düzenlemeler yapmaya mecbur tutmaktadır 53, âdil yar-
gılama güvencesini gerçek kılmak için Sözleşme’ye taraf devletler, gerekli 
önlemleri almak zorundadırlar. 54 Örneğin, yargılamanın makul süre içe-
risinde bitirilebilmesi için yeterli sayıda mahkeme kurulması yahut yargıç 
görevlendirilmesi bu zorunluluklar arasında gösterilmiştir. 55 Devletin, 
hakkı ihlal edilen kimselerin başvuracağı etkin bir kanun yolu sağlama 
yükümlülüğü vardır. 56… Davaların, sonuçta elde edilecek hükmün ya-
rarını ortadan kaldıracak kadar uzaması sosyal hukuk devleti ilkesi ile 
bağdaşmaz…”.

M.Serhat Kaşıkara  (Konya Selçuk Üniversitesi son sınıf öğrencisi)

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NİN 6. MADDESİ ÇERÇEVESİN-
DE MAKUL SÜRE İÇERİSİNDE YARGILANMA HAKKI,

( Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2009/Eylül-Ekim, Sh.231/259 )
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VII) T.C. ANAYASASI’NIN HÂKİMLERE TANIDIĞI GÜVENCELER VE 
HÂKİMLERİN SORUMLULUĞU:

Hâkimlerin görevi, Devlet hizmetinde çalışan diğer ‘kamu görevlilerinden’ 
farklı ve önem arz ettiğinden Anayasa’da onlara güvence tanıyan hükümler 
bulunmaktadır.

Bu hükümler, mahkemelerin bağımsızlığını ve hâkimlik ve savcılık temi-
natının düzenlemektedir:

Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uy-
gun olarak vicdani kanaatlarına göre hüküm veririler. Hiçbir organ, makam, 
merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz… 
(T.C. Anayasası, M.138).

Hâkimler ve savcılar azlonulamaz; kendileri istemedikçe Anayasada gös-
terilen yaştan önce emekliye ayrılamaz, bir mahkemenin veya kadronun kal-
dırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun 
kılınamaz…(T.C. Anayasası, M.139).

Bu imtiyazlar hâkimlere, T.C. Anayasası'nın 138. maddesinde belirtildiği 
üzere. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun ve vicdani kanaatlerine göre karar 
vermeleri için tanınmıştır.

“C.HÂKİMLERİN SAHİP OLDUKLARI GÜVENCELER
Genellikle yargı bağımsızlığı ile sorumluluk ilkesinin bir arada dura-

mayacağı kabul edilir. Diğer bir deyişle, gerçek bir yargı bağımsızlığından 
söz edebilmek için mahkemelerin ya da hâkimlerin herhangi bir kimseye 
ya da herhangi bir mercie karşı sorumlu olmamaları gerekir 41. Bunun 
ilk anlamı hâkimlerin verdikleri kararlar nedeniyle görevlerine son veri-
lemeyeceği, statülerinin değiştirilemeyeceğidir. Sorumluluğun bir başka 
yönü yargı kararlarından doğan ceza ve hukuk (tazmin) sorumluluğudur 
ki, bunların da özel hükümler dairesinde yargı bağımsızlığına uygun gü-
venceler içerecek bir şekilde düzenlenmesi, yargı bağımsızlığının bir gereği 
olarak görülmelidir…”.

Yard. Doç. Dr. Halil Yılmaz, TÜRKİYE’NİN YARGI BAĞIMSIZLIĞINA İLİŞ-
KİN SORUNLARI, Ankara-2009, Sh.54

Bu bölümde, 26.09.2004 günlü ve 5235 Sayılı Kanun'da “Adli Yargı İlk De-
rece Mahkemeleri” olarak belirlenen yargı yerlerinde görülen davaların uzun 
sürmesinden kaynaklanan zararlar dolayısıyla açılacak tazminat davalarında 
uygulanacak kurallar inceleme konusu yapılacaktır.

Her ne kadar bu kurallar, 9.2.2011 günlü ve 6110 Sayılı Kanun'un bazı 
hükümlerince yeniden düzenlenmişse de konunun önemi ve gereği gibi anla-
şılabilmesi bakımından önceki kuralları, bilimsel görüşleri ve uygulamaları 
açıklamakta yarar vardır.
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“…Hâkimlerin sorumluluğu üçe ayrılır.
1) Hâkimlerin disiplin sorumluluğu: Hâkimlere hangi disiplin suç-

larından dolayı, hangi disiplin cezalarının nasıl verileceği HSK m.62-81’de 
ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Ancak, hâkimler hakkında disiplin so-
ruşturması yapılması ve onlara disiplin cezası verilmesi yetkisi HSYK’na 
aittir (bkz. Anayasa m. 159,III; HSYK m.4/g ve h).

2) Hâkimlerin cezai sorumluluğu: Hâkimlerin görevden doğan veya 
görev sırasında işledikleri suçlardan 20 dolayı yapılacak soruşturma ve 
kovuşturma hakkında bkz.HSK m.82-89. Hâkimlerin kişisel suçlarından 
dolayı yapılacak soruşturma için bkz.HSK.m.93.

3) Hâkimlerin hukuki sorumluluğu: Hâkimlik görevini yaparken 
kast veya ağır ihmal ile taraflardan birine zarar vermiş hâkimin, hukuki 
(mali) sorumluluğu kabul edilmiş ve hâkimlere karşı tazminat davası açı-
labileceği hükme bağlanmıştır (HUMK.m.573-576) …”.

Prof. Dr. Baki Kuru, Prof. Dr. Ramazan Arslan, Prof. Dr. Ejder Yılmaz 
MEDENİ USUL HUKUKU DERS KİTABI, Genişletilmiş 14. Baskı, Ankara 
2003,Sh.98-103.

1) 12.01.2011 GÜNLÜ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ 
KANUNUNUN 450. MADDESİ HÜKMÜ İLE YÜRÜRLÜKTEN 
KALDIRILAN 1086 SAYILI HUMK’UN 573. MADDESİ HÜKMÜNE 
GÖRE HÂKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU:

573. maddede: Belirtilen 7 halde “Hâkim ve icra reisi aleyhine tazminat 
davası açılabileceği” yazılıdır.

Konuyla ilgili olarak Dr. Saim Üstündağ şöyle demektedir: 
“….Esas itibariyle kanunumuz hâkimlerin mesuliyet’i için ağır ihmal veya 

kast teşkil edebilen halleri gerekli saymıştır. Yani HUMK'un 573 vd. madde-
lerinde sayılan muayyen sorumluluk halleri hâkimin kast veya ağır ihmalinin 
bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek olan durumlardır. Ayrıca kanunda sayı-
lan bu hukuki mes’uliyet halleri ceza kanuna göre suç teşkil eden hallerdir. 
(HUMK.573/1,3,4,5,7 sırası ile CK.224,339,349,214,215/217;231. maddeler-
de belirtilmiştir)….”.

MEDENİ YARGILAMA HUKUKUNUN ESASLARI, İstanbul, 1973, Sh. 64

Prof. Dr. Baki Kuru, şu görüşlere yer vermektedir:
“….75.MESULİYET DAVASI:
Hâkim aleyhine mesuliyet davası, bir tazminat davası şeklinde açılır 15. 

(Bu davanın açılabilmesi için, kanunda bir açıklık bulunmamasına rağmen, 
zararı doğuran kararın kesinleşmiş olması şartlarını aramamak uygun olur. 
Kanun yoluna başvurulmuş ve karar bozulmuş olsa bile, arada meydana gelen 
zararın ödetilmesi için tazminat davası açılabilmelidir ( Bilge, s.92). bu dava 
normal bir eda davasıdır….”.



90 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

HUKUK MUHAKEMELERİ USULÜ, Genişletilmiş 2.Baskı, 1968 Ankara, 
Sh.761-62

Yard. Doç. Dr. Halit Yılmaz’a göre:
“2.Hâkimlerin Yargısal Görevleriyle ilgili Sorumluluğu

Hâkimlerin yukarıda açıklamaya çalıştığımız statü güvenceleri, onların 
yasama ve yürütme organlarına karşı bağışıklığını öngörmektedir. Bu ba-
ğışıklık hâkimlerin yargısal görevleriyle ilgili olarak tam bir sorumsuzluğa 
sahip oldukları anlamına gelmemektedir.

Aksine, Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama özgürlü-
ğü, hâkimlerin verdiği yargısal kararlardan dolayı yeri geldiğinde sorum-
lu tutulabilmelerini mümkün kılmaktadır 54. (Anayasa Mahkemesinin 
6.11.2008 g. ve 2004/95 E.2008/156 K.k.k.) Ancak hak arama özgürlüğü 
ile yargı bağımsızlığı arasında uygun bir denge kurmamız gerekmektedir 
55.

Hâkimlerin de diğer kamu görevlileri gibi, ama onlardan bir çok açı-
dan farklı olarak, idari disiplin sorumluluğu, cezai sorumluluğu ve hukuki 
sorumlulukları vardır 56…”.

b. Hukuki sorumluluğu
Öncelikle yargı bağımsızlığının bir gereği olarak hâkimin vereceği kara-

rın doğuracağı muhtemel sonuçlardan maddi ya da manevi olumsuz hiçbir 
şekilde etkilenmemesi şartının en önemli sonuçlarından biri, hâkimlerin 
verdikleri kararlar nedeniyle kural olarak sorumlu tutulmamaları gerek-
tiğidir. Hâkim kararını verirken, kararın kendi üzerinde bir sonuç doğur-
ması endişesinden bağımsız olarak, bu kararı bizzat kendi kanaati üzeri-
ne kurmalıdır. Muhtemel bir tazmin sorumluluğu yargıcın kararını bizzat 
kendi kanaati üzerine kurmasını engelleyebilir 63. Tazminat sorumluluğu 
“muhtemel” değil “mümkün” olacak şekilde düzenlenmelidir…

Bu Konu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 573-576 maddeleri 
arasında düzenlenmiştir…”.

Yazarın yukarıda adı geçen eserinin 64-68.sh.

Hâkimlerin hukuki sorumluluğu ile ilgili olarak Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulunun 14.1.1987 günlü ve 1986/1.E.1987/1 K.sayılı ka-
rarında şöyle denilmektedir:

“….Hâkimlerin kişisel sorumluluğunda yargı yetkisinin özellikleri özel 
bir sorumluluk düzeninin uygulanmasını zorunlu kılmıştır. Zira yargı gö-
revinin bağımsızlık ve tarafsızlık için aksatılmadan yerine getirilmesi esas-
tır. Gerçekten hâkimlerin diğer Devlet memurlarının tâbi bulundukları 
sorumluluk esaslarına bağlanmaları yaptıkları her işlemin aleyhlerine bir 
tazminat davasına yol açacağını düşünmelerine ve bunun sonucu olarak 
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tereddüt içinde kalmalarına yol açabilir… Hâkimlerin verdikleri kararlar-
dan dolayı ilke olarak sorumlu tutulamayacakları esas olmakla beraber 
Ceza Hukuku açısından sorumlu olan hâkimlerin hukuki sorumlulukları-
nın benimsenmesi de hukuk mantığının doğal sonucudur…

Hâkimlerin sorumluluğu Hukuk usulü Muhakemeleri Kanununun 
573 ila 576. maddelerinde düzenlenmiştir. Hukuk Genel Kurulunun 
14.11.1970 gün ve 186/623 sayılı kararında Usulün az önce sözü edilen 
maddelerine değinilerek aynen şöyle denilmiştir: “ …Kanun bu gibi dava-
larda dava sebeplerini tahdit etmiş, görevli mercileri özel surette belirtmiş, 
dava sabit olmadığı takdirde davacının para cezası ve tazminat ile sorumlu 
tutulmasını emretmiştir. Bu hükümler hâkimin vicdani kanaatindeki ba-
ğımsızlığını, yargı erkinin herhangi bir etki altında kalmamasını ve adâlete 
güven duygusunun sarsılmamasını temin amacıyla yasaya konulmuştur. 
Gerçekten hâkimlerin hukuki sorumlulukları nedenine dayanan davalar 
özel usul ve müeyyidelere bağlanmadığı takdirde ilgililerce kötüye kulla-
nılarak hâkim hakkında red sebepleri ihdas edilmesi kolaylaşacak, mah-
kemelerin gereği gibi çalışmasına ve adâletin selametle dağıtılmasına halel 
gelebilecektir. Bu itibarla söz konusu özel hükümler hem meydana gele-
cek zararlı durumu düzeltip tamir etmek hem de haksız davaları önlemek 
amacı ile kabul edilmiştir…”.

(YKD.Cilt: XIII,S:6,Haziran 1987,Sh.829)

2) 2003/43 SAYILI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BANGALOR YARGI 
ETİĞİ İLKELERİ:

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 27.06.2006 günlü ve 315 sayılı 
kararıyla (tanımlar kısmı çıkartılarak) BENİMSENMESİNE KARAR VERİ-
LEN ve Adâlet Bakanlığı’nın 14.11.2006 günlü yazısı ile yargı mevzuatı bülte-
ninde yayınlanan YARGI ETİĞİ İLKELERİ’nin de yaptırım gücü bulunan bir 
düzenleme olduğunun kabulü gerekir.

BU “YARGI ETİĞİ İLKELERİ’NİN ÖNSÖZÜNDE:
“Hâkimlere yönelik meslek âhlakı standartlarını oluşturmak niyetiyle, 

AŞAĞIDAKİ PRENSİPLER tasarlanmıştır. Bu prensipler, hâkimlere reh-
berlik edecek ve yargı etiğini düzenleyecek bir çerçeveyi yargıya temin ede-
cek şekilde tasarlanmıştır. Yine bu prensipler, yasama ve yürütme men-
supları ile avukatların ve kamu oyunun, yargıya daha iyi destek olmalarına 
ve onu daha iyi anlamalarına yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu 
prensipler, hâkimlerin, yargı mesleği standartlarını takviye etmek üzere 
oluşturulan ve bizzat kendileri de bağımsız ve tarafsız olan uygun kurum-
lar karşısında, mesleki davranışlarından dolayı sorumlu olduklarını var-
sayar ve bu prensiple, hâkimleri bağlayan mevcut hukuk ve davranış ku-
rallarını değiştirmeyi değil onları tamamlamak niyetiyle ön görülmüştür” 
Denilmektedir.
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METİNDE: 1) Bağımsızlık, 2) Tarafsızlık, 3) Doğruluk ve Tutarlılık, 4) 
Dürüstlük, 5) Eşitlik 6) Ehliyet ve Liyakat başlıkları altında ilkeler açık-
lanmıştır.

EHLİYET ve LİYAKAT başlığı altında:

“Ehliyet ve liyakat, yargıçlık makamının gerektirdiği performansın ön 
koşuludur…

5. Hâkim, mahkeme kararlarının verilmesi de dâhil bütün yargısal 
görevlerini etkin bir şekilde, âdilane ve makul bir süre içerisinde yerine 
getirmelidir…” denilmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 20.11.2007 günlü ve 2007/5-83 
E 2007/244 K.sayılı kararında bu İLKELERE yer verildiğini görüyo-
ruz:

“….Hâkimlerin/savcıların görevlerini hangi esaslara göre yapmaları 
gerektiği konusunda mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamakta-
dır. Bununla birlikte bu konudaki en önemli uluslar arası metin birleşmiş 
Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 23.Nisan.2003 tarihli oturumunda 
kabul edilmiş olan Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’dir. Nitekim Hâkimler ve 
Savcılar yüksek Kurulu’nun 27.06.2006 gün ve 315 sayılı kararı ile de 
Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’nin benimsenmesine karar verilmiş ve bu hu-
sus Adâlet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce tüm hâkim ve savcıla-
ra genelge şeklinde duyurulmuştur. Bu belgede 6 temel değerden bahsedil-
miş ve bu değerlere ilişkin ilkeler tanımlanmıştır.

Şu halde, hâkimler ve savcılar Anayasa ve yasalarla kendilerine verilen 
görev ve yetkileri, yazılı olan ve olmayan ancak evrensel anlamda hâkim 
ve savcıları bağlandığında da kuşku bulunmayan etik kurallara tâbi ola-
rak yerine getirmelidirler. Aksine davranışın ortaya çıkaracağı sonuçların 
5237 sayılı T.C.Y.'nin 257. maddesinde açıklanan suç ögelerini içermesi 
durumunda da yetki ve görevin ihmalinden ya da kötüye kullanılmasından 
söz edilmesinin olanaklı bulunduğu açıktır…”.

( İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 83, Sayıa:2009/4,Sh.2301/03 )

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın 17.4.2009 günü tutuklanmasına, Ağır ceza 
Mahkemesi nöbetçi hâkimi nezdinde yaptığı itirazın reddi üzerine İstanbul 14. 
Ağır Ceza Mahkemesine yaptığı itirazın 01.06.2009 gün ve 2009/675  D.İş-
2009/827 Soruşturma sayılı kararla reddinden dolayı (itirazın kabulü oyunda 
bulunan başkanın dışında kalan üyeler hakkında açtığı tazminat davasında) 
Yargıtay 4. Hukuk dairesince ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilen 8.Hazi-
ran.2010 günlü ve 2009/16 E.,2010/11 K. sayılı kararda da Bangalor Yargı 
Etiği İlkeleri’nin yaptırım gücü olduğu kabul edilmiştir:

“….Davanın, hâkimlerin hukuki sorumluluğuna ilişkin bulunması ne-
deniyle: bu konudaki en önemli uluslar arası metin olan ve Birleşmiş Mil-
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letler İnsan Hakları Komisyonu’nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda 
kabul edilmiş bulunan Bangalor Yargı Etiği İlkeleri’ne değinilmesi gerekir. 
(Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 27.6.2006 gün ve 315 Sayılı Ka-
rarı ile, Bangalor Yargı Etiği İlkelerinin benimsenmesine karar verilmiş 
ve Adâlet Bakanlığı Personel Müdürlüğünce tüm hâkim ve savcılara du-
yurulmuştur). Bu belgede altı temel değerden bahsedilmiş ve bu değerlere 
ilişkin ilkeler tanımlanmıştır. Adı geçen belgede korunan değerler; bağım-
sızlık, doğruluk ve tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat olarak sa-
yılmıştır. Belgede, eşitlik ilkesi: “Yargıçlık makamının gerektirdiği perfor-
mans açısından asıl olan; herkesin mahkemeler önünde eşit muameleye 
tabi tutulmasını sağlamaktır” biçiminde ifade edilmiştir…”.

VIII) HÂKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ OLARAK 
9.2.2011 GÜNLÜ VE 6110 SAYILI KANUN'LA YAPILAN 
DÜZENLEME: 

14 Şubat 2010 günü yürürlüğe giren 6110 Sayılı Kanun'un 14/1-a madde-
si hükmü ile 1086 sayılı HUMK'un 573. maddesinin birinci fıkrasının birinci 
cümlesi:

“Hâkimlerin yargılama faaliyetlerinden dolayı aşağıdaki sebeple-
re dayanılarak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir” şeklinde 
değiştirilmiştir.
Aynı Kanun 14/2-a) maddesi hükmü ile; 1086 sayılı HUMK.nun 575 ve 

576. maddeleri hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Kanun 12. maddesi hükmü ile, 24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun 93. maddesinden sonra gelmek üzere 93/A 
maddesi hükmü eklenmiştir:

“ Tazminat davaları
Hâkim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili 

olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü ka-
rarlar nedeniyle:

a) Ancak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir.

b) Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk sebeplerine dayanı-
larak da olsa hâkim veya savcı aleyhine tazminat davası açılamaz.

Devlet aleyhine açılacak tazminat davası ancak dava konusu işlem, fa-
aliyet veya kararın dayanağı olan;

a) Soruşturma sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair 
kararın veya kamu davası açılmış ise kovuşturma sonucunda verilen hük-
mün,

b) Dava sonunda verilen hükmün, kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl 
içinde açılabilir…
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Devlet, ödediği tazminattan dolayı, tazminat davasına konu işlem, fa-
aliyet veya kararla ilgili olarak görevinin gereklerine aykırı hareket etmek 
suretiyle görevini kötüye kullanan hâkim veya savcıya rücu eder.

Kanun yoluna başvurulması için miktar veya değere ilişkin olarak ön-
görülen sınırlamalar, hâkim ve savcıların işlem, faaliyet veya kararlarına 
dayanılarak açılan her türlü tazminat ve rücu davalarında uygulanmaz.

Hâkim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili 
olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü ka-
rarlar nedeniyle Devlet aleyhine açılacak tazminat davaları ile rücu dava-
larında bu madde hükümleri; bu maddede hüküm bulunmayan hallerde 
ise ilgisine göre Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi 
Kanunu hükümleri uygulanır…

GEÇİCİ MADDE 2-
(2) Hâkimler ve Savcılar Kanununa bu Kanunla eklenen 93/A madde-

si ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun bu Kanunla değiştirilen 573. 
maddesi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte:

a) Görülmekte olan davalar,

b) Kesinleşmemiş hükümler,

c) Miktar veya değeri itibarı ile temyiz veya karar düzeltme yoluna gi-
dilemediği için kesinleşen hükümler, bakımından da uygulanır ve davaya 
Devlet aleyhine devam olunur.

(3) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen ve miktar veya 
değeri itibariyle temyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulamayan hü-
kümler için, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki hafta içinde 
temyiz veya karar düzeltme yoluna başvurulabilir. Bu fıkra uyarınca yapı-
lan kanun yolu başvuruları üzerine verilen kararlar, tahsil edilmiş tahsilat 
bedelinin geri istenmesi hakkını doğurmaz…”.

Görülüyor ki: Kanun koyucu, 04.02.2011 günlü ve 27836 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanarak 1 Ekim 2011 günü yürürlüğe giren 12.01.2011 gün-
lü ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 46. maddesi hükmiyle 
(hâkimlerin yargılama faaliyetinden dolayı açılacak tazminat davalarında Dev-
letin hasım olacağı kuralının getirilmesine rağmen) yürürlük tarihine kadar ge-
çecek zaman içinde açılacak tazminat davaları yönünden hâkimlerin hasım 
olamayacağına ilişkin bu düzenlemeyi yapmıştır.

Geçici madde hükmiyle de; görülmekte olan davalar, kesinleşmemiş hü-
kümler, miktar veya değeri itibariyle temyiz veya karar düzeltme yolunda gidi-
lemediği için kesinleşen hükümler bakımından 93/A ve 573. madde hükümle-
rinin uygulanacağı kuralı getirilmiştir.

Böylece, 93/A madde hükmü yönünden “kanunların ileriye doğru yürüye-
ceği ilkesine” aykırı bir durum yaratılmıştır.
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IX) 1.EKİM.2011 GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİREN 12.01.2011 GÜNLÜ VE 
6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNİYLE YAPILAN 
DÜZENLEME:

6100 sayılı HMK'nın “Hâkimin Hukuki Sorumluluğu” üst, “Devletin 
sorumluluğu ve rücu” yan başlıklı 46. maddesinde:

(1) Hâkimlerin yargılama faaliyetinden dolayı aşağıdaki sebeplere da-
yanılarak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir:

a) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düş-
manlık sebebiyle hukuka aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması.

b) Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat sebebiyle kanuna aykırı bir 
hüküm veya karar verilmiş olması.

c) Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun 
hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması.

ç) Duruşma tutanağında mevcut olmayan bir sebebe dayanılarak hü-
küm verilmiş olması.

d) Duruşma tutanakları ile hüküm veya kararların değiştirilmiş yahut 
tahrif edilmiş veya söylenmeyen bir sözün hüküm ya da karara etkili ola-
cak şekilde söylenmiş gibi gösterilmiş ve buna dayanılarak hüküm veril-
miş olması.

e) Hakkın yerine getirilmesinden kaçınılmış olması.

(2) Tazminat davasının açılması, hâkime karşı bir ceza soruşturması-
nın yapılması yahut mahkûmiyet şartına bağlanamaz.

(3) Devlet, ödediği tazminat nedeniyle, sorumlu hâkime ödeme tarihin-
den itibaren bir yıl içinde rücu eder. 

Görülüyor ki: HMK’nın 46. maddesi hükmü, yürürlükten kaldırılan 1086 
sayılı HUMK’un 573. maddesinde sayılan hallerde hâkim aleyhine tazminat da-
vası açılacağına ilişkin kuralının aksine, bu davanın Devlet aleyhine açılacağı 
kuralını getirmektedir.

46. maddede sayılan hallerden birinin suç teşkil eden bir fiil olması 
durumundan hâkimin cezai sorumluluğunun da bulunduğunun kabulü 
gerekir.

Örneğin, 46/1-b bendinde yer alan: “Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat 
sebebiyle kanuna aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması haline dayanı-
larak tazminat davası açılabileceği gibi; bu fiili 5237 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun “Rüşvet” başlıklı 252. maddesindeki “(2) rüşvet alan veya bu konuda 
anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan… olması halinde, birinci fıkraya 
göre verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır…” hükmüne dayanı-
larak hakkında ceza davası açılmasına izin verilmesi için Adâlet Bakanlığına 
da başvurulabilir.
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Bu konuda yapılacak başvuruya ilişkin kurallar, 24/2/1983 günlü ve 2802 
sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 82 ve 89. maddelerinde düzenlenmiş-
tir.

x) T.C. ANAYASASI’NIN 40/3. VE 129/5. MADDELERİ 
HÜKÜMLERİNİN HÂKİMLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ:

T.C. Anayasası’nın “XV. Temel hak ve hürriyetlerin korunması” baş-
lıklı 40/3. maddesi hükmüne göre:

“Kişinin, resmi görevliler tarafından vaki haksız işlemler sonucu uğra-
dığı zarar da, kanuna göre, Devletçe tazmin edilir. Devletin sorumlu olan 
ilgili görevliye rücu hakkı saklıdır”.

Acaba, hâkimler de bu maddede atıfta bulunulan “resmi görevliler” kapsa-
mına girer mi?

“….Bir görüşe göre hâkimlik öyle önemli bir meslektir ki, onu ‘res-
mi görevliler’ gibi sıradan bir nitelendirmenin kapsamına dâhil etmek 
hâkimlik mesleğinin vakarına yakışmaz 78 (Kıratlı-1995:7). Diğer taraf-
tan Yargıtay da yukarıda zikrettiğimiz kararında (Yani yarg.H.G.K.’nun 
E:1990/4, K:1990/1,20.2.1991-YKD.C.17,5-61991 Sh.829) Anayasa’nın 
40/2. maddesindeki ‘resmi görevliler’ kavramının idare ajanlarına özgü-
lenmiş olduğu ve bunun hâkimleri kapsamadığı kanaatini belirtmiştir. 
79. Bu görüşlere katılmak mümkün değildir. Öncelikle belirtmek gerekir, 
Anayasa’nın 40/3. maddesinde geçen ‘resmi görevliler’ kavramını idare 
ajanlarına indirgemek mümkün değildir. Aksi halde maddede zikredilen 
“devlet”in sorumluluğunu açıklamak mümkün olmaz. “Resmi görevliler” 
kavramı ile “devlet”in sorumluluğunu yan yana koyduğunuzda resmi gö-
revliler kavramının geniş anlamda kamu görevlisi kavramıyla aynı anlam-
da kullanıldığı açıktır. Diğer taraftan temel hak ve özgürlüklere müdaha-
leden doğan bir zararın tazminini temel hak ve özgürlüklerin korunması 
sisteminin en önemli unsurlarından birisi olduğu açıktır. Temel hak ve 
özgürlüklerin korunması söz konusu olduğunda kamu gücünü kullanan 
hiçbir mesleğin özel ve özellikli bir yeri ve konumu yoktur…”.

( Doç.Dr.Halit Yılmaz, yukarıda adı geçen eseri, sh. 73-74 )

Bu çok sağlam görüşe katılır, HMK’nın 46. maddesi hükmiyle getirilen 
“devletin sorumluluğu ilkesi” ne uygunluğu da göz önünde tutularak; hâkimler 
aleyhine açılacak tazminat davalarında T.C. Anayasası’nın 40/3. maddesi hük-
münün dayanılması gereken önemli bir hukuki dayanak olduğunu belirtmek 
isteriz.
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T.C. ANAYASASI’NIN 129/5. MADDESİ HÜKMÜNE GELİNCE:
“….Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken iş-

ledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları, kendilerine rücu edilmek 
kaydıyla ve kanunun gösterdiği şekil ve şartlara uygun olarak, ancak idare 
aleyhine açılabilir.

Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri idda edilen 
suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, kanunla belirlenen istisnalar 
dışında, kanunun gösterdiği idari merciin iznine bağlıdır”.

Acaba, hâkimler de bu maddede atıfta bulunulan “diğer kamu görevlileri” 
kapsamına girer mi? 

Dç.Dr.Halit Yılmaz bu konuda şöyle demektedir:
“Çünkü Anayasa’nın 129/5. maddesinde adı geçen diğer kamu görevli-

leri” hiç şüphesiz hâkimleri de kapsamaktadır. Öncelikle, aynı madde me-
murlar ve diğer kamu görevlilerinin disiplin işlerine ilişkin hususları düzen-
lerken hâkimler ve savcıların haklarında uygulanan disiplin cezalarının yar-
gı denetimine tabi olamayacağını belirterek, hâkimler ve savcıları maddede 
geçen diğer kamu görevlileri arasında görmüştür. 73”

(Kıratlı-1995:6)

Sonuç olarak; yargılamanın uzun sürmesinden dolayı zarar gören kişilerin 
6100 sayılı HMK’nın 46. maddesi hükmüne dayanarak devlet aleyhine açacak-
ları tazminat davalarının hukuki sebepleri arasında T.C. Anayasası’nın 40/3 ve 
129/5. maddesi hükümlerinin de bulunduğu düşüncesindeyim.

Bu yazıyı sona erdirmeden önce, Türkiye’de âdil yargılanma kuralının çiğ-
nendiği gerçeği bir yana, aynı kurulda birlikte görev yapan hâkimler arasındaki 
dayanışmanın da büyük yara aldığına, bunun yargıya olan güveni büyük ölçüde 
zedelediğine örnek bir olay üzerinde durmak istiyoruz:

15.04.2011 günü, (http:www.tsk.tr/10-1-Basın-yayın-faaliyetleri/10-1.Basın-
Açıklamal….) da, İstanbul 11.Ağır Ceza Mahkemesine ait 4 Nisan 2011 günlü bir 
kararı yayınlamıştır.

Bu karar, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin bir dosyasında verilen 
14.03.2011 günlü ve tutuklamaya ilişkin karara itiraz üzerine verilmiştir:

“HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:
1- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin…sayılı dosyasında, yukarıda 

isimleri belirtilen bir kısım sanıklar açısından 11.03.2011 tarihli tutukluluk 
hallerinin devamına yönelik karara ve sanıklar N.U., H.A., B.E. ve M.A.Ş. 
hakkında 14.03.2011 tarihli duruşmada verilen tutuklama kararlarına iti-
raz eden ve yukarıda yazılı sanık müdafilerinin itirazlarının REDDİNE,

2- Dosyanın İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

3- Kararın bir örneğinin sanıklara ve müdafilerine Mahkemesince teb-
liğine,
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4- Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda CMK 271/4 mad-
desi gereğince KESİN olmak üzere Başkan ŞEREF AKÇAY’ın (27560) mu-
halefeti ve oy çokluğu ile karar verildi. 04.04.2011”.

Başkanın karşı oy yazısı yedi buçuk sahifedir.

KARŞI OY YAZISINDA ÖZETLE ŞÖYLE DENİLMEKTEDİR:
“Daha önce 28.02.2011 tarih…Değişik iş sayılı kararımızda sanıkların 

tutukluluklarına yapılan itirazların incelenmesine ilişkin muhalefet şer-
hinde,

Demokrasilerde halkın seçtiği siyasi iktidarın, yine bunun dışında 
hangi nedenlerle olursa olsun, görevden uzaklaştırılması kabul edilir bir 
şey değildir ve sanıkların yargılanmaması gerektiğini kimse söyleyemez.

Sanıklara isnat edilen eylem 05-07-Mart 2003 tarihinde yapılan ve yu-
karıda belirtilen planların görüşüldüğü 162 kişinin katıldığı 1. Ordudaki 
toplantıdır.. sanıkların eylemi TCK. 147 maddesinde belirtilen suça teşeb-
büs olduğu kabul edilerek bu maddeden dolayı kamu davası açılmıştır.

Burada cevaplandırılması gereken ve bu davanın temelini oluşturan 
bir soru vardır ve bu soruya hukuken cevap verilmediği müddetçe bu dava 
sonuçlanamaz, iddianamede de bu soruya herhangi bir cevap verilmemiş-
tir. Sorulması gereken soru, sanıkların 05-07-Mart 2003 tarihindeki bu 
toplantıdan sonra bu eylemlerini devam ettirecek HERHANGİ BİR FAALİ-
YETTE BULUNMUŞLAR MIDIR? HERHANGİ BİR İCRAİ FAALİYETTE 
BULUNMUŞLAR MIDIR? SORUSUDUR.

Gerek iddianamenin tümünde gerek iddianame açılana kadar dosyaya 
konulan CD lede, gerek iddianameden sonra Gölcük’te çıktığı belirtilen 
dosyalarda bu tarihten sonra sanıkların eylemleri devam ettirdiğine dair 
veya bu iradeyi taşıdıklarına dair herhangi bir delil yoktur.

…….

Kaldı ki o dönemde belli bir silah gücüne hükmeden komutanların 
emekli olduktan sonra bu silahlı güç üzerindeki hâkimiyeti sona ermiştir. 
İ.F., Ö.Ö. gibi komutanlar ise planların yapıldığı tarihteki konumlarından 
daha güçlü olan kuvvet komutanlıklarına gelmiş ve daha büyük bir silahlı 
güce hükmetme imkanına sahip olmuştur, bu konumlarında iken bu tarih-
te yapılan planları devam ettirme konusunda herhangi bir faaliyet söylene-
bilir mi? Söylenemez. İddianamede de böyle bir iddia yoktur.

……

Buna göre bu tür bir hukuki anlatım doğru değildir, iddia makamı sa-
nığın leh ve aleyhine her türlü delilleri toplayıp, delilleri değerlendirip buna 
göre suç vasfını belirleyip dava açması gerekir, yukarıda belirtilen cümle-
den hangi sanık bu suç vasfının değişmesinden yararlanacaktır? Hakların-
da tutuklama ve yakalama kararı verilen sanıklar var mıdır? Söyleyebilir 
miyiz? Söyleyemeyiz.
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…..

Sırf listelerde adları yazılı diye cezalandırmaya gidecek olursak aynı 
konumda olan diğer şahıslar tutuklanmamıştır, veya haklarında takipsiz-
lik kararı verilen şahıslar vardır, onlarla aralarında fark bulunmadığına 
göre bu durum nasıl izah edilecektir?

Yukarıda belirtildiği gibi dosyadaki deliller dava açılırken bulunan 
mevcut CD ler ve yine Gölcük’de ele geçen daha önceki CD lerin benzeri 
CD lerdir, toplanacak hangi delil vardır?

……

Dolayısı ile sanıkların âdil yargılanması ortamının sağlanması gerekir. 
Savunmaları alınmadan dosyaya mevcut delillerin dışında planlarını ve 
toplantıdaki iradelerini devam ettirdiğine dair yeni bir delil ortaya konma-
dan bu gerekçelerle ve yukarıda belirtilen suç vasfının değişme ihtimaline 
ilişkin konuların tartışılması yapılmadan ve bu değişme ihtimali mevcut 
iken yeniden sanıkların tutuklanmalarına ve yakalama kararı çıkartılması-
na karar verilmesinin âdil yargılama ilkeleri ile bağdaşmadığını bu nedenle 
itirazların kabul edilmesi görüşünde olduğum için yukarıda ki sayın ço-
ğunluğun görüşüne katılmıyorum diye görüşümü bildirmiştim. 

Bu görüşümü aynen tekrarladıktan sonra, bugün yapılan itirazlara ba-
kacak olursak, 

Atılı suçun CMK 100. maddede belirtilen katalog suçlardan ol-
ması; Atılı suçun CMK 100. maddedeki suçlardan olması kişilerin mutla-
ka tutuklanması manasına gelmemektedir. Bunun en güzel örneği de yine 
dosyanın kendisidir. Çünkü iddianamedeki tüm sanıklar hakkında aynı 
maddeden  dava açılmıştır. O halde tüm sanıklar yönünden atılı suç kata-
log suç kabul edildiğine göre ve bir insan katalog suçtan dolayı dava açıl-
dığı için tutuklanacaksa tüm sanıkların tutuklanması gerekirken bir kısmı 
tutuklanmamıştır. Dolayısı ile tutuklanan sanıklara atılı suçun katalog suç 
olduğunu belirterek tutuklama gerekçesi yapmak kendi içinde ÇELİŞKİ 
OLUŞTURMAKTADIR.

……

Mevcut delil durumuna göre YARGILAMANIN YAPILIP SONUNDA VE-
RİLECEK KARARA GÖRE SANIKLARIN TUTUKLANIP TUTUKLANMAYA-
CAĞINA KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN, DURUŞMANIN BAŞINDA SA-
VUNMALAR DAHİ ALINMADAN SANIKLARIN DOSYA OLUŞUNA UYGUN 
OLMAYAN GEREKÇELERLE TUTUKLANMALARI VE TUTUKLULUK HAL-
LERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLMESİ, SANIKLARIN ANAYASA VE YA-
SALARLA, AYRICA AHİM SÖZLEŞMESİ İLE KORUNAN DOĞAL VE İNSA-
Nİ HAKLARI OLAN ADİL YARGILANMA HAKLARINI ORTADAN KALDIR-
DIĞINDAN, İTİRAZLARIN KABUL EDİLMESİNE VE SANIKLARIN SER-
BEST BIRAKILMASINA KARAR VERİLMESİ GÖRÜŞÜNDE OLDUĞUM 
İÇİN SAYIN ÇOĞUNLUĞUN GÖRÜŞÜNE KATILMIYORUM 04.04.2011”. 
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Başkanın bu karşı oy yazısında, görevinin kendisine yüklediği bu sorum-
luluğun bilinci içinde kanuna, hukuka, insan haklarına ve evrensel kurallara 
bağlı olarak sanıkların haksız yere tutukluluklarının sürdürülmemesi için na-
sıl bir vicdani davranış içinde bulunduğu açıkça görülmektedir.

Ne yazık ki, başkanın başka bir karara yazdığı karşı oy sebebiyle, meslek-
daşlarının kendisine selam vermedikleri haberi basına yansımıştır.

12 Temmuz 2011 günlü Milliyet gazetesinde “DOSYA MI KAÇIRI-
YORSUNUZ” başlıklı yazıda şöyle deniliyor:

“Balyoz davasının tutuklu sanıklarının bir üst mahkemeye yaptıkları 
itiraz oy çokluğuyla reddedildi. Daha önceki kararları nedeniyle meslek-
taşlarının kendisine selam vermediğini muhalefet şerhine yazan İstanbul 
11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şeref Akçay’da, yine dikkat çekici bir 
muhalefet kararına imza attı. Kendisinin izinde olduğu dönemde, 7’si ge-
neral 8 asker hakkındaki itirazın 1 Temmuz Cuma günü gece 24.00’den 
sonra karara bağlandığını ifade eden Akçay, “Yoksa 4 Temmuz Pazartesi 
tarihide göreve başlayacağımı söylemiş olmam nedeniyle acaba mahkeme 
başkanının dosyaya bakması engellenmek mi istenmiştir.” dedi. 

“İzinli olduğum dönemde biriken imzalık evrak için Cuma günü adliye-
ye geldim. Kalem çalışanlarına Pazartesi günü işe başlayacağımı söyledim. 
Cuma günü bizim mahkemenin de gece 24.00’e kadar askeri casusluk du-
ruşması vardı. Duruşmanın bitmesinin ardından gece yarısı 45 dakikada 
33 klasör dosya gece 24.00’den sonra 45 dakikada neden ve nasıl incelen-
miştir? En önemlisi, neden bu kadar yoğun bir duruşmadan sonra incele-
me ihtiyacı duyulmuştur ? ….Yoksa 4 Temmuz Pazartesi tarihinde göreve 
başlayacağımı söylemiş olmam nedeniyle acaba mahkeme başkanının dos-
yaya bakması engellenmek mi istenmiştir? …Yapılanlar hoş ve kabul edilir 
şeyler değildir. Ne dünyada ne de Türkiye’de böyle bir itirazın, bu şekilde 
karara bağlandığına ilişkin bir örnek gösteremezsiniz”.

6 Ekim 2011 günlü Cumhuriyet gazetesinde “Ergenekon ve Balyoz 
Akçay’ı emekliliğe götürdü” başlıklı ve Hilal Köse imzalı haberde ise 
şöyle denilmekte:

“Balyoz ve Ergenekon davalarından sanıkların tahliye edilmeleri yö-
nünde görüşleriyle dikkat çeken İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başka-
nı Şeref Akçay emekliye ayrıldı”.

Yazının “Selamı Kestiler” başlıklı bölümü ise şöyle:
“Akçay, Nisan 2011’de Balyoz davasındaki ikinci muhalefet şerhinde 

“Kamu oyuna mal olmuş bu davalar nedeniyle yazmış olduğum muhalefet 
şerhlerinden dolayı bulunduğumuz adliyede bir takım meslektaşlarım selam 
vermeyi dahi kısmış oldukları gibi yakalama kararlarının kaldırılmasına iliş-
kin karardan sonra “sizin de dangalak bir kararınız gelecek” diyen hâkim mev-
cut olup, yine mahkememizin üyelerinin de nezaket kurallarını aşan tutum ve 
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davranışlar içerisine girdikleri ve işi en son başkan ile konuşmama aşamasına 
getirdikleri görülmüş olup, bu hususların da kamuoyunca bilinmesinde yarar 
olduğu görüşündeyim” dedi. 

Bu olayda başkan, karşı oy yazısını “Yargı içinde bağımsızlık ilkesi” veya 
kuralı çerçevesinde yazmıştır

AVRUPA HUKUK YOLUYLA DEMOKRASİ KOMİSYONU (VENEDİK KO-
MİSYONU) tarafından Strazburg’ta 16 Mart 2010 tarihinde yayınlanan “YAR-
GI SİSTEMİNİN BAĞIMSIZLIĞI” başlıklı RAPOR’un “10. Yargı içinde bağım-
sızlık” bölümünde:

“68. Uluslar arası metinlerde yargı içindeki dâhili bağımsızlık meselesi ha-
rici bağımsızlık meselesine göre daha az ele alınmış olmakla birlikte asla daha 
az öneme sahip bir konu değildir. Bazı anayasalarda “hâkimlerin yalnızca hu-
kuka tâbi olduğu” hükmü yer almaktadır. Bu ilke hâkimleri her şeyden önce 
harici etkiye karşı korumaktadır. Ancak bu ilke aynı zamanda yargı içinde de 
uygulanabilir. Hâkimlerin âdil kararlar verme süreçleri bakımından mahkeme 
başkanlarının veya üst derece mahkemelerinin astı olarak ön görüldüğü hiye-
rarşik bir teşkilat yapısı bu ilkenin açık bir ihlalini teşkil eder”. Denilmektedir. 

(CDL-AD (2010)004-İngilizce aslında gayrı resmi çeviridir)

Bu ilkeyle, birden çok üyeli mahkemelerdeki üyelerin, başkanın etkisin-
den korunmak istendiği anlaşılmaktadır.

Oysa ki başkan Şeref Akçay, iki kurul üyesine belli bir yönde veya kendi 
görüşü doğrultusunda karar vermeleri için baskı yapmamış; aksine, yazdığı 
karşı oy yazısı yüzünden kendisinden selam sabah kesilmiş, adeta emekliliğini 
istemeğe zorlanmıştır.

Buraya kadar, örnekler vererek uzun süren davaların "âdil yargılama hak-
kını" nasıl ortadan kaldırdığını; buna sebep olan hâkimlerin ne gibi bir yaptı-
rıma tabi tutulduğunu anlatmaya çalıştım.

Yazıma son vermeden önce aklıma; acaba geçmişte de âdil yargılanma hak-
kını çiğneyen hâkimlerin yaptırıma tâbi tutulmaları kuralının bulunup bulun-
madığı sorusu geldi.

Yaptığım araştırma sonucunda, Timur Karaçay'ın 9 Eylül 2011 gün-
lü Cumhuriyet-Bilim Teknoloji Ekinde yayınlanan "Evrensel hukuk var 
mı" başlıklı yazısında sorumun cevabını buldum:

"...Eğer bir yargıç bir davaya bakar ve bir karara varırsa verdiği hükmü 
yazılı olarak takdim eder; daha sonra verdiği kararda bir hata ortaya çı-
karsa ve bu kendi hatasından kaynaklanırsa o zaman davada onun tarafın-
dan kararlaştırılan para cezasının on iki katını öder ve halka ilan edilerek 
yargıçlık makamından el çektirilir ve bir daha asla yargıçlık icra etmek için 
oraya oturamaz".

( Hamurabi Yasaları, No:5 MÖ 1792 - 1750 )
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......

Dünyanın her yerinde yürürlüğü olan evrensel yasalar yoktur. Adına 
evrensel dense bile, hukuk evrensel olmamıştır. Daha ötesi, evrensel huku-
kun "efradını cami, ağyarı mani" ( yani, aynı özelliğe sahip olanların hep-
sini içine alıp farklı olanları dışarıda bırakan, eksiksiz ve fazlasız. Fe-
rit Develioğlu, OSMANLICA-TÜRKÇE ANSİKLOPEDİK LÜGAT, Ankara 
2001, sh.206 ) bir tanımının ortaya konmamış olduğunu görüyoruz. 4000 
yıl öncesinden ortaya konulan yasaların birincil amacı kralın egemenliğini 
güvence altına almaktı...

Elbette tarih krallara bir şeyi çok iyi ögretmiştir. Adâlet sistemi kamu 
vicdanını rahatlatmalıdır. O nedenle gelmiş geçmiş bütün yasalar güçsüzü 
güçleye karşı koruyor görüntüsü verirler. Bu ilke yok olduğunda toplumsal 
çalkantılar başlar. Yalnızca çalkantılı dönemlerde birleşebilen güçsüzlerin 
gücü, güçlüleri alt edecek kadar çoğalır. Her çalkantı bir kralı tahtından 
eder...

Gerilere gidersek, tarihin en eski yasalarının Mezapotamya'da yazıl-
dığı biliniyor. İyi bilinirler arasında Ur kralı Ur-Nammu'nun yasa kita-
bı (MÖ.2050), Esnunna yasa kitabı (MÖ. 1930) Lipit-İstarin yasa kitabı 
(MÖ.1870) yer alır. Tarihin eski ve iyi korunmuş yazılı yasası M.Ö.1760 
yıllarında Babil Kralı Hammurabi tarafından yazılıp, Babil'in koruyucu 
tanrısı Marduk adına yapılan Esagile Tapınağı'na dikilen iki metre boyun-
da silindir biçiminde bir taş üzerine Akatça dilinde çivi yazısı ile kazanılan 
282 maddelik yasadır...

Dünyada en yaygın geçerliği olan insan hakları ilkeleri, Birleşmiş Mil-
letler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarihinde kabul ettiği İnsan Hakları 
Evrensel Beyannemesi'nde yer alan haklarıdır. Bu beyannameyi ülkemiz 
6 Nisan 1949 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun 9119 Sayılı Kararı ile kabul 
etmiştir.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin her maddesi çok önemlidir: 
ama onun 8. maddesi, yurttaşların hak arayabilmesinin yolunu açar:

" Herkesin anayasaya da yasayla tanınmış temel haklarını çiğneyen 
eylemlere karşı yetkili ulusal mahkemeler eliyle etkin bir yargı yoluna 
başvurma hakkı vardır. "

M.Ö. 4000 yılından bu yana belli yaptırımlara bağlı bulunmasına ve "İnsan 
Hakları" ile "Hukukun Üstünlüğü" gibi kavramların da evrensel alanda hatırı 
sayılır oranda gelişmiş bulunmasına rağmen; hâkimlerin hâlâ âdil yargılanma 
hakkını ortadan kaldıracak şekilde yargılama yapıp karar ve insanlara zarar 
vermeleri, gerçekten ADÂLET BEKLEYENLERDE UMUTSUZLUK YARAT-
MAKTADIR.



6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE 
KİRA VE TAHLİYE

Av. Yuda REYNA

GİRİŞ ve TARİHÇE

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar 
Kanunu 649 maddeden oluşmaktadır. Bu kanun 01.01.2002 tarihinden beri 
uygulanmakta olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun BEŞİNCİ KİTABI 
olup, Medeni Kanun’un tamamlayıcısıdır. ( TBKm646 ) Bu husus, Borçlar Ka-
nununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 9. maddesinde de“ 
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 03.12.2011 tarihli ve 4722 sayılı 
Türk Medeni Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hü-
kümleri, uygun düştüğü ölçüde uygulanır”. hükmü ile belirtilmiştir. 

 Aynı şekilde 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe konulan 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu'nda 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parça-
sıdır.  ( TTKm1 )

 Görülüyor ki, Türk Medeni Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu ve Türk 
Ticaret Kanunu ayrılmaz bir üçlü teşkil etmektedirler. Tarihi geçmişe bakacak 
olursak;

1) Cumhuriyet'in ilanından sonraki ilk iş, dini esaslı MECELLE’yi bir ke-
nara bırakıp modern dünyaya uyum sağlamak için Avrupa ülkelerinin yasal 
mevzuatını esas alarak yeni bir Medeni Kanun yapmak olmuştur. 

Bu iş için İSVİÇRE MEDENİ KANUNU ve BORÇLAR KANUNU tercüme 
edilmiş ve 4.10.1926 tarihinde TÜRK KANUNU MEDENİSİ ( 743 Sy. ) ve 
BORÇLAR KANUNU ( 818 Sy. ) adları ile yekdiğerinin peşinden neşredilip 
aynı tarihte yürürlüğe konmuştur.

2) 1926 yılından beri uygulanan 743 Sayılı, eski adı ile Türk Kanunu Me-
denisi, 76 yıl uygulandıktan sonra süresini doldurmuş ve önemli değişiklikler 
yapılarak 4721 No. ile 01.01.2002 tarihinde TÜRK MEDENİ KANUNU adıyla 
yürürlüğe konulmuştur. Türk Medeni Kanunu’nun 1028. maddesi 743 sayılı 
Türk Kanunu Medenisi’nin yürürlükten kaldırıldığını açıklamaktadır.

3) 1926 tarihli 818 Sayılı Borçlar Kanunu’na gelince, 86 yıldan beri uy-
gulanan bu kanun büyük ölçüde yenilenmemiş fakat bazı hükümleri sonradan 
Türkçeleştirilerek 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile birlikte 01.01.2002 
tarihinde tekrar yayımlanmış ve o tarihten beri de yürürlüğünü sürdürmüş-
tür. Bu tarihten 10 yıl sonra, 6098 No. ile 01.07.2012 tarihinde yeni metni ile 
kanunlaşacak ve TÜRK BORÇLAR KANUNU adıyla yürürlüğe girecektir. Bu 
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sebeple 818 sayılı Borçlar Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlükten kalka-
caktır. ( TBKm647) 

İnceleme konumuz, 6098 Sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU’nun 299-356 
maddeleri arasındaki KİRA ve TAHLİYE bölümü genel hükümleri, konut ve 
çatılı işyeri kiraları ile ilgilidir. Taşınır kirası konumuz dışındadır.

6098 Sayılı TBK uygulanırken, KONUT ve ÇATILI İŞYERİ kavramları önem 
kazanmaktadır.

Konut vasfındaki bir mesken için çatılı olmak koşulu ile 6570 Sayılı Ka-
nun'daki gibi, belli bölgelerde bulunması şartı aranmayacaktır.

Aynı şekilde İŞYERİ kiralarında ÇATILI İŞYERİ kavramı yeni kanunda 
önemli olmaya devam edecektir. Musakkaf yani çatılı olmak, çatılı işyeri sayı-
labilmek için şarttır. 1

4) Bilindiği üzere kiralayan ve kiracı ilişkileri, kira bedeli ve tahliye 
konuları hepimizi yıllarca meşgul etmiş ve etmeye devam etmektedir.

Harp yıllarında 26.01.1940 yılında yürürlüğe konulan ve 1960 yılında yü-
rürlükten kaldırılan 3780 sayılı MİLLİ KORUNMA KANUNU olağanüstü du-
rumlar için birçok hukuki ve cezai hükümler koymuş ve 30. ve devamı mad-
deler ile KİRA konusuna da el atmış, kiraları dondurmuş ve tahliyeyi asgari 
hadde indirmiştir. İlerleyen dönemde, kiracı - kiralayan ve tahliye konularını 
içeren özel bir kanuna ihtiyaç duyulmuş ve bu maksatla 01.06.1955 tarihinde 
yürürlüğe giren 6570 Sayılı GAYRİMENKUL KİRALARI HAKKINDA KA-
NUN neşredilmiştir.2

Uzun yıllar (1955 – 2012) cari olan ve birçok maddesi Anayasa 
Mahkemesi’nce iptal edilen 6570 Sayılı Kanun, 6098 sayılı Türk Borç-
lar Kanunu’nun yürürlüğüne ait 6101 Sayılı Kanun’un 10. maddesiyle ile 
01.07.2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kalkmış olacaktır.

Aynı şekilde 818 sayılı Borçlar Kanunu da 6098 Sayılı Türk Borçlar 
Kanunu’nun 647. maddesiyle 01.07.2012 tarihi itibarıyla yürürlükten kalka-
caktır.

Sırası gelmişken yakın ilgisi sebebiyle, halen yürürlükte bulunan 6570 
Sayılı Kanun'dan bahsetmekte yarar görüyorum.

1939 yılında İkinci Dünya Savaşı başladı. 1940 yılında Milli Korunma Ka-
nunu yayınlandı. Bu kanunun 30. maddesi ile (şehir-kasaba, iskele-liman 
ve istasyonlarda) çatılı taşınmazların kira bedelleri, (ilk uygulaması İstan-

1 Prof. Dr. Cevdet Yavuz ve arkadaşları sy.257 vd. 6098 sayılı TBK’na göre Borçlar Hukuku 
Dersleri (Özel Hükümler) 2011 İstanbul

2 Daha fazla açıklama için bkz. Yayın Tarihine göre, 
 -Av. Yuda REYNA – Kira Mevzuatı ve Tatbikatı 1959 İst.
 -Prof. Dr. Haluk Tandoğan Özel Borç İlişkileri Cilt ½ Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 

Enstitüsü 1985 Ankara
 - Prof. Dr. Cevdet Yavuz ve arkadaşları a.g.e
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bul, Ankara, İzmir olmak üzere) donduruldu. Ticari yasaklar getirildi. Ayrıca 
hapis ve ağır para cezaları eklendi. Savaş sonunda kiralara bazı zamlar 
yapıldı. Yeni inşaatların kiraları serbest bırakıldı. 12.05.1953 tarihinde 
6084 Sayılı Kanun'la da mesken ve işyeri kiralarına zamlar yapıldı. 30. mad-
denin 01.06.1955 tarihinde kaldırılması kabul edildi. Bir nevi serbest kira 
rejimine geçildi.

6570 Sayılı Kanun'la Borçlar Kanunu ilişkisine bakacak olursak;
Kiralayanla- Kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde, 6570 Sayılı Ka-

nunla, Borçlar Kanunu’nun 6570 Sy. Kanun’a aykırı olmayan hükümleri uygu-
lanır. Bu husus 6570 sy. K.m1’de “Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, 
liman ve istasyonlardaki gayrimenkullerin (Musakkaf olmayanları hariç) 
kiralanmalarında kiralayanla kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu 
kanun ile Borçlar Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik 
olunur.” şeklinde belirtilmiştir. Bu hükümle, çatılı binaların kira ve tahliye 
işlemlerinde Borçlar Kanunu kuralları ikinci planda kalmış ve olağanüstü du-
rumlara ait bir kanun olan 6570 Sayılı Kanun başa geçmiştir. 

6570 Sayılı Kanun 01.07.2012 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak ve bu 
tarihe kadar kiralar ve tahliye konularına ait halen uygulanmakta olan kural-
ların varlığı devam edecektir. Olağanüstü bir dönem kanunu olan 6570 Sayılı 
Kanun ortadan kalktığı tarihte, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kira ve 
tahliye hükümleri hemen uygulanacaktır. 

GENEL HÜKÜMLER 
I) KİRA SÖZLEŞMESİ – KİRAYA VEREN – KİRACI  İLİŞKİLERİ 
Kanunun gerekçesinde yapılan açıklamaya göre, eski terimler Türkçeleş-

tirilmiştir. 

Kira mukavelesi veya kira sözleşmesi bir akittir. Bir tarafta kiraya veren 
yani kiralayan diğer tarafta kiracı bu anlaşmanın taraflarıdır. 

Tarifi
Kira sözleşmesi, “kiraya verenin” bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla 

birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, “kiracının” da buna karşılık 
kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi kabul ettiği bir sözleşmedir. (TBKm299)

Kira sözleşmesi YAZILI veya SÖZLÜ olabilir. (TBKm12-13) Yaşantımızda 
önemli bir yeri olan kira sözleşmesinin yazılı olması her bakımdan her iki ta-
raf için de koruyucudur

Süresi
Kira sözleşmesi belirli bir süre için (süreli) veya belirli olmayan bir 

süre için (süresiz) yapılabilir.

Belirli süreli bir kira sözleşmesinde, süre, 1 yıl veya daha fazlası, 6 ay veya 
birkaç ay gibi kiranın başlangıcı ve sona ereceği tarih açık ve net olarak yazılı 
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olmalıdır. Bu sürenin bitimi ile kira sözleşmesi kendiliğinden sona erer, ayrıca 
bittiğini bildirmeye gerek yoktur. Çünkü sözleşme süresi bellidir. (TBKm327)

Bu kayıtların bulunmadığı bir kira sözleşmesi, belirli olmayan bir süre için 
yapılmış sayılır ve sona erdirmek için sözleşmede aksine şart yoksa, 6 aylık 
dönemin sonu için 3 ay önceden fesih iradesi karşı tarafa bildirilmiş olmalıdır.
( TBKm329)

II) KİRA SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN HAKLARI VE 
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A) Kiraya Veren Yönünden

- Kiralanan şeyin kullanılması ve ondan faydalanılması hususu sağlanmış 
olmalıdır. (TBKm299)

- Sözleşmeye uygun olarak, kiralanan amaçlanan kullanım şekline elverişli 
bir durumda teslim edilmeli ve sözleşme süresince bu halde bulundurulmalı-
dır. (TBKm301)

- Kiralanana ait zorunlu sigorta, bina vergisi vs. yükler (aksine sözleşme 
yoksa) kiraya verene aittir. (TBKm302)

- Aynı şekilde kiraya veren yan giderleri ödemek zorundadır. (TBKm303) 
Eski Borçlar Kanunu m258’e göre kiralanan yerin tamiri kiralayana aittir. 

- Kiraya veren, kiralananın AYIPLARINDAN sorumludur. (TBKm304)

- Kiralanan önemli ayıplarla teslim edilmişse, kiracı sözleşmeyi feshede-
bilir veya kira bedelinde indirim isteyebilir. (TBKm304)

- Kiralanan önemli olmayan ayıplarla teslim edilmişse veya ayıplar son-
radan ortaya çıkmışsa kiraya veren yine sorumludur. (TBKm305)

- Kiralananda, üçüncü kişinin kiracının kullanma hakkı ile bağdaşmayan 
bir hak ileri sürmesi durumunda, kiraya veren davayı üstlenmek ve kiracının 
zararını ödemekle yükümlüdür. (TBKm309)

- Üçüncü kişi, sözleşme sonrası sınırlı bir ayni hak (irtifak, intifa, otur-
ma, üst hakkı, kaynak hakkı vs.- TMKm794 vd.) sahibi olmuşsa, el değiştir-
meye ait hükümler uygulanır. (TBKm311) 

- Kiralanan el değiştirmişse, yeni malik kira sözleşmesinin tarafı olur.                           
(TBKm310)

- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızasıyla kiralananda yenilik ve değişiklikler 
yapabilir. (TBKm321)

B) Kiracı Yönünden (TBKm313 vd.)

- Kiracı, kira bedeli borcunu, kira sözleşmesinde yazılı sürede öde-
melidir. Süre belirtilmemişse, yerel adetlere göre öder. Sözleşmede aksine bir 
hüküm yoksa, kira borcu ve varsa yan giderler her ayın sonunda veya en geç 
akdin sonunda ödenmelidir. (TBKm313-314)
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- Kiracı, kiralananı özenle kullanmak ve aynı binada oturan kişilere ve 
komşulara gerekli saygıyı göstermek zorundadır. (TBKm316/1)

- Kiracı, kiralanana ait olağan kullanım için gerekli temizlik ve bakım 
giderlerini öder. (TBKm317)

- Kiralananda kiracıyı ilgilendirmeyen ayıplar çıkarsa, bunları gecikmeden 
kiraya verene bildirmek zorundadır. (TBKm318) Kiracı, bu ayıpların gideril-
mesi için yapılacak çalışmalara katlanmalıdır. (TBKm319/1)

C) Kiracının Diğer Yükümlülükleri (TBKm319)
- Kiralananda ayıplar varsa, bunların giderilmesi çalışmalarına katlana-

caktır.

- Bina satışa çıktığında, zorunlu ölçüde alıcıların gezip görmelerine rıza 
gösterecektir.

- Binanın başkasına kiralanması durumunda da aynı kolaylığı gösterecek-
tir. Ancak, kiralayan da gezip görmenin günü ile saatini önceden bildirmelidir.

- Kiralanan zorunlu tamirata muhtaç ise, kiracının katlanabileceği değişik-
likler için muvafakat edecektir. (TBKm320) (Eski BKm251)

III- KİRA SÖZLEŞMESİNİN TAPUDA TESCİLİ
Kira sözleşmesi tarafların rızasıyla, tapuda tescil edilebilir. Binanın el de-

ğişmesi halinde, yeni mal sahibi akdin tarafı olur ve şerh edilmiş kira sözleş-
mesini kabul etmek durumunda kalır. (TBKm312)

IV- KİRACININ ÖLÜMÜ (TBKm333)
A- Kiracının mirasçıları dilerse, kanuni bildirim süresine en yakın fesih 

dönemi için sözleşmeyi feshedebilirler. Bu hak, kiraya veren için de varittir. 
( TBKm333) Ancak bu madde konut ve çatılı işyeri kiralarında uygulanmaz.

B- Kiracının ölümü halinde, konut ve çatılı işyerinde oturan varisleri, kira 
sözleşmesine devam edebilir.“ Ölen kiracının ortakları veya bu ortakların aynı 
meslek ve sanatı yürüten mirasçıları ve ölen kiracı ile birlikte aynı konutta otu-
ranlar, sözleşmeye ve kanun hükümlerine uydukları sürece, taraf olarak kira 
sözleşmesini sürdürebilirler. ” (TBKm356)

V- KİRACININ İFLASI (TBKm332)
Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflas ederse kiraya veren, işleyecek 

kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir.

Kiraya veren, güvence verilmesi için kiracı ve iflas masasına yazılı olarak 
uygun bir süre verir. Bu süre içinde kendisine güvence verilmezse kiraya ve-
ren, sözleşmeyi herhangi bir fesih bildirim süresine uymaksızın hemen feshe-
debilir. ( TBKm332)
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VI- SÖZLEŞME SÜRESİ BİTİMİNDE KİRALANAN YERİN İADESİ                      
(TBKm334)

Kiracı kiralananı ne durumda teslim almışsa, kira sözleşmesinin bitimin-
de o durumda geri vermekle yükümlüdür. Ancak, kiracı sözleşmeye uygun 
kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulma-
lardan sorumlu değildir.

Kiracının, sözleşmenin sona ermesi halinde, sözleşmeye aykırı kullan-
madan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini 
önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersizdir.

Bu madde ile kiracıya bir koruma getirilmiş ve önceden yapılan taahhüt 
anlaşmaları geçersiz sayılmıştır. 

VII- KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKI (TBKm336)
Taşınmaz kiralarında kiraya veren, işlemiş bir yıllık ve işlemekte olan altı 

aylık kira bedelinin güvencesi olmak üzere, kiralananda bulunan ve kiralana-
nın döşenmesine veya kullanılmasına yarayan taşınırlar üzerinde hapis hakkı-
na sahiptir. (TBKm336/1)

Hapis hakkının kullanılması ile ilgili TBKm338 hükmü uygulanır. “Kiracı, 
taşınmak veya kiralananda bulunan taşınırları başka bir yere taşımak istediği 
takdirde, kiraya veren, alacağını güvence altına almasını sağlayacak miktarda-
ki taşınırı, sulh hâkiminin veya icra müdürünün kararıyla alıkoyabilir.

Alıkoyma kararının konusu olan eşya, gizlice veya zorla götürülürse, götü-
rülmelerinden başlayarak 10 gün içinde kolluk gücünün yardımıyla kiralana-
na geri getirilir.”

ÖZEL HÜKÜMLER
KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
Bu konuda 30.06.2012 tarihine kadar yürürlükte bulunan 818 sayılı Borç-

lar Kanunu ile 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun hükümleri 
uygulanmakta olup, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları desteğiyle ile bu 
uygulama 50 yılı aşmış durumdadır. 

Hatırlatmakta yarar vardır, 6570 Sayılı Kanun'un 1. maddesi aynen şöyle-
dir:

“Belediye teşkilatı olan yerlerle, iskele, liman ve istasyonlardaki 
gayrimenkullerin (Musakkaf olmayanları hariç) kiralanmalarında kira-
layanla kiracı arasındaki hukuki münasebetlerde bu kanun ile Borçlar 
Kanununun bu kanuna aykırı olmayan hükümleri tatbik olunur. ”

Yukarıda yazılı madde kapsamı dışında kalan yerlerde bulunan gayrimen-
kuller ile, bütün çatısız yani bağ, bahçe, bostan, arsa vs. taşınmazlar 6570 
Sayılı Kira Kanunu’na tabi değildir. 

6570 Sayılı Kanun, kiraları 1953 tarihine göre dondurmuş ve tahliye se-
beplerini kısıtlamıştır. (6570 Sy. Kanun m7)
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818 sayılı Borçlar Kanunu ile 6570 Sayılı Kanun 01.07.2012 tarihine kadar 
yürürlükte kalacağına göre, bu tarihe kadar mevcut durum devam edecektir.

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu ise, 01.07.2012 tarihinden itibaren 
tek ve hakim kanun olarak kira ve tahliye ile ilgili bütün işlemlerde uygulana-
caktır.

a- Konutlarda ve çatılı işyeri kiralarında; kiracı, kiralayanın yazılı rı-
zası olmadıkça, kiralanan yeri başkasına kiralayamaz ve kullanma hakkını 
devredemez. (TBKm322/2)

b- Kiralayanın yazılı izni ile kiralanan yer alt kiracıya kiralanmışsa, alt 
kiracı bu yeri birinci kiracıya tanındığı şekilde kullanmak zorundadır. Aksine 
davranış halinde, esas kiracı kiraya verene karşı sorumlu olur. Böyle bir du-
rumda, kiraya veren birinci kiracıya karşı olan haklarını alt kiracıya karşı da 
kullanabilir. (TBKm322/3)

c- Kiracı, kiraya verenin yazılı rızası olmadıkça kira ilişkisini başka-
sına devredemez. (TBKm323) İşyeri kiralarında ise, haklı bir sebep yoksa, 
bu rızanın verilmesinden kaçınılamaz. Devir için yazılı rıza varsa, devralan kişi 
asıl kiracı yerine geçer ve asıl kiracı, kiraya verene karşı borçlarından kurtu-
lur. İşyeri kiralarında ise, ilk kiracı en fazla 2 yıl yeni kiracıyla birlikte sorumlu 
kalır. (TBKm323/2-3)

AİLE KONUTU (TMKm194)

Evli Kadının Aile Konutu Kiralanmasında Korunması

Bu koruma koca için de geçerlidir. Şöyle ki, evlilik birliğinde aile konutuna 
ait kira sözleşmesini genel olarak evin erkeği yapar ve imzalar. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesine göre,

“ Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça aile konutu ile ilgili 
kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya haklarını 
sınırlayamaz. ”

Aile konutuna tahsis edilen taşınmazın tapusu eşlerden birine aitse, diğer 
eş tapuya bir yazı yazarak taşınmazın aile konutu durumuna ait bir şerh veril-
mesini isteyebilir. Eşin rızası olmadıkça bu gayrimenkul satılamaz. 3

Aile konutu eşlerden biri tarafından kiralanmışsa, diğer eş yapacağı bildi-
rimle, kira sözleşmesinin tarafı haline gelir.

KİRA BEDELİNİN TESPİTİ (TBKM345)

Kira bedeli kira akdinin unsurlarından olup, taraflarca serbestçe tespit 
edilir. (TBKm345)

- Konut ve çatılı işyeri kiralarında, başlangıçta imzalanan kira sözleşmesiy-
le, kira bedeli serbestçe kararlaştırılabilir.

3  Prof. Dr. Cevdet Yavuz a.g.e sy.280
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- İlk kira sözleşmesinde yazılı süre dolduktan sonra, yenilenen dö-
nem için, kira bedelinde taraflar anlaşmışsa bu anlaşma geçerlidir. Ancak 
TBKm344’e göre anlaşmaya varılan rakam bir önceki kira yılındaki üretici 
fiyat endeksindeki artış oranını geçemeyecektir. ( TBKm344/1 )

- Birinci kira sözleşmesinde, yenilenecek dönem için açıklama yoksa, kira 
bedeli mahkemece ÜFE oranına göre tespit edilir. ( TBKm344/2 )

- Uzun süreli kira anlaşmalarında özel bir durum mevcuttur. ( 
TBKm344/3 )

- Tarafların anlaşma yapıp yapmadığına bakılmaksızın kira tespiti talebi:

- 5 yıldan uzun süreli kira sözleşmesi içinse,

- Veya 5 yıl dolmuş ve sözleşme yenilenmişse,

- Ve bundan sonraki her 5 yılın sonundaki, yeni kira dönemi kirası 
içinse, uygulanacak kira bedeli, hakim tarafından ÜFE artış oranı, kiralanan 
yerin durumu ve hakkaniyet esaslarına göre saptanacaktır. 

SÖZLEŞMEDE YABANCI PARA 
- Sözleşmede kira bedeli YABANCI PARA olarak belirtilmişse, 5 yıl 

geçmedikçe kira bedeli artırılamaz ve değiştirilemez. (TBKm344/4) Ancak 
TBKm138’de yazılı olduğu şekilde, dövizdeki olağanüstü artışlar veya ekono-
mik durumların tahammül edilmez derecede bozulması, TL’nin değer kaybı 
sebebiyle, bedelin ödenmesi çok zorlayıcı ve aşırı ifa güçlüğü yaratacaksa, 
UYARLAMA DAVASI açılabilir. Bu madde, 344. madde kurallarının bir istis-
nası olup, hem TL hem de dövize tabi kira sözleşmelerinde uygulanabilir. 
(TBKm138)

1) Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracının Güvence Vermesi 
(TBKm342)

Uygulamada kiraya verenler, kira bedelinin tahsil edilmesinde riske gir-
memek için kira sözleşmesiyle kiracıdan bir DEPOZİTO (GÜVENCE) almak-
tadırlar.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 342. maddesine göre bu güvence, 3 
aylık kira bedelini geçemez. 

TBKm342/2’ye göre, güvence olarak para, kıymetli evrak verilebilir. Bu 
kıymetler nakit para ise, bankada vadeli bir tasarruf hesabı açılabilir. Kıymetli 
evrak ise, depo edilebilir. Diğer teferruatlar karşılıklı olarak kararlaştırılır. 
(TBKm342/2-3)

2) Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Kiracı Aleyhine Düzenleme ve 
Sözleşme Değişikliği Yapma Yasağı  (TBKm343)

TBKm343’e göre, kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi dışın-
da, kiracı aleyhine değişiklik yapılamaz. 

TBKm346’ya göre, kiracıya kira bedeli ve yan giderler dışında ödeme yü-
kümlülüğü getirilemez. Özellikle, kira bedelinin zamanında ödenmemesi ha-



1116098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'na Göre... • Av. Yuda REYNA

linde CEZA ödenmesine veya sonraki kiraların MUACCEL olacağına ilişkin 
anlaşmalar geçersizdir.

Aynı şekilde, TBKm340’a göre, kiracının yararı olmaksızın, kiralananın 
kullanımına direkt ilişkisi olmayan bir BORÇ ALTINA girmesi bağlanmışsa, 
bu BAĞLANTILI SÖZLEŞME geçersizdir. Yine aynı uygulamaya göre, HAVA 
PARASI taahhüdü geçersizdir. 

3) Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarında Akdin Sonu (TBKm347) 10 
Yıllık Sözleşme

- Sözleşme süreli ise, kiracı sözleşmenin bitiminden en az 15 gün önce 
fesih bildirimde bulunmazsa, kira sözleşmesi aynı şartlarla her seferinde 1 
YIL uzatılmış sayılır. 

- Kiraya verenin böyle bir uzatma yetkisi yoktur.

- Sözleşme 10 YIL UZAMIŞSA (10 yıllık kiracılık), kiraya veren, 10 yılı 
izleyen her uzama süresi için, en az 3 AY ÖNCEDEN bildirimde bulunarak ve 
sebep göstermeden akdi feshedip KİRACIYI çıkartabilir. (TBKm347/1) 4

- Sözleşme belirsiz süreli ise, kiracı her zaman genel hükümlere göre 
akdi feshedebilir. Kiraya veren ise, 10 YIL GEÇTİKTEN SONRA, böyle bir fesih 
bildiriminde bulunabilir. (TBKm347/2)

- Yukarıda sayılan konuların dışında bir sözleşme, genel hükümlere göre 
hangi sebeplerle fesh edilebiliyorsa, kiracı ve kiraya veren bunları öne sürerek 
fesih haklarını kullanabilirler.

ÖNEMLİ UYARI
1) 10 Yıllık Kira Sürelerine İki Ek Uzama 
Konu ile ilgili 6101 Sayılı TBK’nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hak-

kında Kanun Geçici Madde2’de, 10 yıllık süreyle ilgili, mühim bir değişiklik 
vardır. 

Geçici 2. madde, 347. maddeyi şöyle değiştirmektedir;

“ TBK’nun 347. maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde öngörülen 
kira sözleşmelerinden (yani 10 yıl uzayan kiralar) 10 yıllık uzama süresi 
DOLMAMIŞ olmakla birlikte geri kalan süre 5 YILDAN DAHA KISA OLAN-
LAR hakkında, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren (01.07.2012) 5 YIL, 10 YIL-
LIK UZAMA SÜRESİ dolmuş olanlar hakkında da yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 2 YIL SONRA uygulanır. ”

4 10 yıllık kiracı aleyhine çok önemli bir hükümdür. Özellikle, işyeri kiracısı bu yeri tanınmış 
ve herkesin alışveriş ettiği bir hale getirmişse, 10 yıl sonrasında kiralananı tahliye ederek, bu 
yerden ayrılması büyük sorunlar ve haksızlıklar doğuracaktır. Ancak 6101 sayılı Tatbikat 
Kanunu Geçici md2 ile 5 yıllık ve 2 yıllık ek  uzama süresi tanımaktadır. Şöyle ki: 10 yıllık 
uzama süresi dolmamış fakat kalan süre 5 yıldan kısa ise, bunlara 5 yıl sonra bu madde 
uygulanır. 10 yıllık uzama süresi dolmuş ise, bu madde 2 yıl sonra uygulanır. 
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2) İşyeri Kiralarında Değişik 10 Kanun Maddesinin 5 Yıl Süreyle 
Uygulanmaması

Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla bazı kanunlar-
da değişiklik yapılmasına dair 6217 Sayılı Kanun'un geçici  2. madde-
si ile yapılan değişikliğe göre, işyeri kiralarında5, kiracı, tacir (ger-
çek kişi) veya özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişisi ise, 6098 
Sayılı TBK’nun değişik 10 maddesi 01.07.2012 tarihinden itibaren 
BEŞ YIL süreyle UYGULANMAYACAKTIR.

Bu maddeler şunlardır:
Madde No: Konusu (özet)
322                       Alt kira ve kullanım hakkının devri
324  Kiralananın kullanılmaması
330  Taşınır kiralarında sözleşme feshi
339  Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracıya bırakılan   

   eşya (mobilyalı kira)
341  Kiracının ısıtma, aydınlatma, su gibi giderlere katılması
342   Kiracının güvence vermesi
343   Kiracı aleyhine kira bedeli dışında sözleşmede  

   değişiklik yapılamaması
345   Kira bedelinin belirlenmesine ait dava 
346   Kiracı aleyhine düzenleme yasağı (ödememe halinde   

   ceza koşulu ve muacceliyet şartı gibi)
353   Kira bedelinin 1 kira yılı için uzaması (kiraya verenin 
   dava açacağını bildirmesi)
Bu maddeler işyeri kiralarında 5 yıl uygulanmazsa ne olacak? Maddeleri 

yok mu sayacağız? 

6217 Sayılı Kanun'un aynı geçici maddesi 2’ye göre, bu 10 maddenin 
01.07.2012 tarihinden itibaren 5 YIL uygulanmaması durumunda:

Kira sözleşmelerinde bu maddelerde belirtilmiş olan konular için SÖZ-
LEŞME SERBESTİSİ gereği, kira sözleşmesindeki hükümler tatbik olunur.

Misal olarak;
TBK342, kiracının güvence vermesi, maddesine bakalım. Bu maddeye 

göre, konut ve çatılı işyeri kiralarında, kira sözleşmesi veya başka bir ilgili söz-
leşme ile, kiracıya “güvence verme borcu” yüklenmiş olabilir. Güvence, 3 aylık 
kira bedelini aşamaz. (TBKm342/1) Güvencenin şekli ve bankaya yatırılması 
hususu aynı maddede belirtilmiştir.

6217 Sayılı Kanun'un Geçici Madde 2’ye göre 342. madde 01.07.2012 ta-
rihinden itibaren 5 YIL uygulanmayacak, onun yerine sözleşme serbestisi hü-
kümler tatbik olunacaktır.

5 Bu maddelerin 5 yıl uygulanmaması istisnası işyerleri için geçerli olup, konutlar için böyle bir 
ayrım söz konusu değildir. 
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Bu durumda, kiraya veren ve kiracı 342. maddede yazılı şartlardan ve 
depozitin şeklinden vs. etkilenmeyerek, serbest irade ile yeni kurallarda anla-
şamazlar mı? 

Kanaatimce, 5 yıl için serbest irade ve sözleşme serbestisi uygulanacak ve 
kiracının kanuni korunması 5 yıl için askıya alınmış olacaktır. Diğer 9 madde 
için de aynı şekilde yorum yapılabilir.

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE KİRA VE 
TAHLİYE İLİŞKİLERİ
I- KİRALAYAN VE KİRACILIK
Genel hükümler bölümünde özetlediğimiz gibi, TBK299-338 maddele-

rinde kira sözleşmesi- süresi- kiraya verenin borçları- ayıplarından sorumlu-
luğu- kira bedelinin indirilmesi- zararın tazmini- kiralananın el değiştirmesi-
tapuya şerh- kiracının borçları- kiracının temerrüdü- özenle kullanma- kom-
şulara saygı- kiralananda yenilik ve değişiklik yapılması- alt kiracılık- kira 
ilişkisinin devri- sözleşmenin sona ermesi- fesih bildirimi- kiracının iflası- ölü-
mü- kiraya verenin hapis hakkı ve kullanılması şekli ( TBKm338 ) açıklanmış 
bulunmaktadır. 

II- KONUT VE ÇATILI İŞYERİ KİRALARI
TBKm339-356 bölümünde ise, 6570 Sayılı Kanun'la 818 Sayılı Borçlar 

Kanunu ilişkilerine değinilmiştir. Aile konutu- kira bedelinin tespiti davası- 5 
yıldan uzun süreli sözleşmelerde durum (TBKm344)- kira bedelinin yabancı 
para ile belirtilmiş olması- kiracının güvence vermesi- depozito, hava parası 
yasağı- akdin sonu- 10 yıllık sözleşmeler (TBKm347) ve çeşitli konulara deği-
nilmiştir.

III- TAHLİYE DAVALARI- Kira akdinin sona ermesi
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, tahliye sebeplerini 6570 Sayılı 57 yıllık 

Kanun'un sistematiğine benzeterek kanunlaştırmış bulunmaktadır. Buna göre, 

1- Kiraya Verenden Kaynaklanan Sebeplerle Tahliye Davası 
A) İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası (TBKm350)
a- Kiraya verenin kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu, kanun gereği bakmakla 

yükümlü olduğu diğer kişiler için KONUT veya İŞYERİ ihtiyacı sebebiyle zo-
runlu kullanma ihtiyacı varsa, (6570 Sy. Kanun m.7/b-c vs.)

Belirli süreli sözleşmelerde kira süresinin sonunda tahliye davası açıla-
bilir. Belirsiz süreli sözleşmelerde ise, genel hükümlere göre fesih dönemine 
ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak (sözleşmede aksine şart 
yoksa, 6 aylık dönemin sonu için 3 ay)  (TBKm329 ) belirlenecek tarihten baş-
layarak 1 ay içinde açacağı dava ile sona erdirebilir.

b- Kiralanan yerin yeniden İNŞA ve İMARI amacıyla esaslı ONARIMI, 
genişletilmesi veya değiştirilmesi gerekli ise ve bu işlerin yapılması sırasında 
ikamet ve kullanma imkansız ise, (6570 Sy. Kanun m.7/ç)
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B) Yeni Malikin İhtiyacı Sebebiyle Tahliye Davası (TBKm351)
Kiralanan yeri sonradan iktisap eden yeni malikin, kendisinin, eşinin, alt-

soyunun, üstsoyunun veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu diğer kişile-
rin KONUT veya İŞYERİ ihtiyacı sebebiyle, zorunlu kullanma durumu varsa, 
(6570 Sy. Kanun m.7/d)

Yeni malik, kiralananı edinme tarihinden başlayarak 1 ay içinde durumu 
kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla, kira sözleşmesini 6 ay sonra aça-
cağı bir davayla sona erdirebilir. Bundan başka dilerse, sözleşme süresinin 
bitiminden başlayarak 1 ay içinde dava açarak da ihtiyaç sebebiyle sözleşmeyi 
sona erdirebilir.

6570 Sayılı Kanun’da “kendisi, eşi ve çocuklarının” ihtiyacı hallerinde tah-
liye davası açılabiliyordu. Yukarıdaki maddelerde, ihtiyaç sahipleri listesine 
6570 Sayılı Kanundan farklı olarak, “altsoy-üstsoy” ve “kanunen bakmakla yü-
kümlü olduğu kişiler” için konut ve işyeri ihtiyacı ilave edilmiştir. Bu durum-
da altsoy, üstsoy ve kanunen bakmakla yükümlü olunan kişileri belirtmemiz 
lazımdır. 

Türk Medeni Kanun m17, “Biri  diğerinden gelen kişiler arasında üstsoy-
altsoy hısımlığı; biri diğerinden gelmeyip de, ortak bir kökten gelen kişiler 
arasında yansoy hısımlığı vardır.” Ayrıca TMKm495 “Miras bırakanın birinci 
derece mirasçıları, onun altsoyudur.” TMKm496 “Altsoyu, ana ve babası ve 
onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük 
babalarıdır. Bunlar, eşit olarak mirasçıdırlar.” şeklinde üstsoy ve altsoy kavra-
mını açıklamıştır. Altsoy; çocuklar, torunlar, torun çocuklarıdır. Üstsoy; ana 
baba ve onun füru’dur. 

Türk Medeni Kanun m328, “Ana ve babanın bakım borcu, çocuğun ergin 
olmasına kadar devam eder. Çocuk ergin olduğu halde eğitimi devam ediyor-
sa, ana ve baba durum ve koşullara göre kendilerinden beklenebilecek ölçüde 
olmak üzere, eğitimi sona erinceye kadar çocuğa bakmakla yükümlüdürler.” 
TMKm335/2 “ Hakim vasi atanmasına gerek görmedikçe, kısıtlanan ergin ço-
cuklar da ana ve babanın velayeti altında kalırlar.” TMKm 350 “ Velâyetin 
kaldırılması hâlinde ana ve babanın çocuklarının bakım ve eğitim giderlerini 
karşılama yükümlülükleri devam eder.” şeklinde bakmakla yükümlü olunan 
kişi kavramını açıklamaktadır.

2- Kiracıdan Kaynaklanan Sebepler (TBKm352)
A) Kiracının yazılı tahliye taahhüdü ile kiralananı belli tarihte boşaltma 

beyanı (6570 Sy. Kanun m7/a)

B) Kiracının kira bedelini süresinde ödememesi sebebiyle 2 haklı ihtara 
muhatap olması (TBKm352/2-6570 Sy. Kanun m7/e)

C) Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı İLÇE veya BELDE BELEDİ-
YESİ 'nin sınırları içinde oturmaya elverişli bir konutunun bulunması halinde 
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dava yolu ile kiracının tahliye edilmesi (6570 Sy. Kanun m7/e-son)

D) Dava sebeplerinin sınırlı olması (TBKm354- 6570 Sy. Kanun m8)

3- Tahliye Edilen Yeri Yeniden Kiralanma Yasağı (TBKm355)
A) Gereksinim (ihtiyaç) amacıyla boşaltılan yer, haklı sebep olmaksızın 

3 YIL geçmedikçe eski kiracıdan başkasına kiralanamaz. (TBKm355/1)

B) Yeniden inşa ve imar amacıyla boşatılan yer, haklı sebep olmaksızın 
3 YIL geçmedikçe başkasına kiralanamaz.

C) Boşaltılan yeri, eski kiracının yeni durumu ve yeni kirayla tercihen ki-
ralama yetkisi vardır. Bu öncelik hakkı sona ermedikçe, taşınmaz 3 YIL sü-
reyle başkasına kiralanamaz. (TBKm355/2) 

D) Kiraya veren yukarıdaki koşullara uymazsa, son kira yılında ödenen 1 
YILLIK KİRA tutarından az olmamak üzere TAZMİNAT ödemekle yükümlü-
dür. (TBKm355/son- 6570 Sy Kanun m15)

Eski 6570 Sy GKHKm16, 15. madde hükmüne aykırı davranış halinde 6 
aydan 1 yıla kadar hapis ve 3 yıllık kira bedeli tutarında ağır para cezası ön-
görüyordu.

4- Kira Akdinin Feshine Ait Bildirim Yoluyla Sözleşmenin Sona 
Ermesi (TBKm347-348)

A) Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşme “belirli süreli” ise, kiracı, 
süre bitmeden en az 15 gün evvel fesih bildiriminde bulunmazsa, kira akdi 
her keresinde BİR YIL için uzatılmış sayılır. Kiraya verenin böyle bir yetkisi 
yoktur. (TBKm347)

Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmede “süre belirsiz ise”, kiracı 
her zaman ve kiraya veren ise kiranın başlangıcından itibaren 10 YIL geçtik-
ten sonra genel hükümlere göre fesih bildiriminde bulunabilir. (TBKm347/2 
-6570 Sy. Kanun m11)

B) Ancak, 10 yıllık kiralarda durum:
Kira akdinin süresi belirli ise, 10 yıl uzadıktan sonra, kiraya veren, 10 yılı 

izleyen her uzama yılının bitiminden 3 ay önce, yani 11. yıl bitmeden, bildirim-
de bulunarak ve sebep göstermeden sözleşmeye SON verebilir. 

C) Kira akdi belirsiz süreli ise, kiralayan ve kiracı her zaman genel hüküm-
lere göre fesih ihbarında bulunabilir. (TBKm328-eski BK 262)

D) Olağanüstü Fesih (TBKm331)

Süreli akitlerde her iki taraf, kira ilişkisinin devamını kendileri için çekil-
mez hale getiren önemli sebepler varsa, yasal fesih sürelerine uyarak sözleş-
meyi feshedebilirler.

Fesih neticesinde, taraflardan hangisine tazminat ödeneceğini hakim tayin 
edecektir. (TBKm332/2-eski BKm264)

E) Kiracının iflası halinde, kiralayana güvence verilmemesi sebebiyle fe-
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sih bildirimi süresine uyulmaksızın akdin feshi mümkündür. (TBKm332-eski 
BKm261) Güvence verilmezse, kiralayan akdi DERHAL feshedebilir. 

F) Kiracının Ölümü (TBKm333)

a- Kiracının mirasçıları bu yerde oturmak istemezlerse, en yakın fesih dö-
nemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler. Kiraya verenin fesih yetkisi yoktur.

b- Ölen kiracının ortakları, bu ortakların aynı meslek ve sanatı yü-
rüten mirasçıları ve ölen kiracıyla birlikte aynı konutta oturanlar, kira 
sözleşmesine ve kanuna uydukları sürece kira akdine taraf sayılıp, sözleşmeyi 
sürdürebilirler. (TBKm356-6570 Sy Kanun m13)



İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA 
İMZANIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖNEMİ

B.Kerem GÖKTAŞ1

GİRİŞ
İmza sözlük anlamı olarak; bir belgedeki beyan ve yüklenimlerin sağlıklı 

olduğunu göstermek için o belgenin altına o kişinin kendi adı için kullandığı ve 
olağan biçimde kendi el yazısı ile koyduğu yazıdır2. Kısaca imza, kişinin irade 
beyanının yazılı şeklidir. Bu yönüyle bakıldığı zaman işçinin imzasını taşıyan 
belgeler İş Hukuku uygulamasında sıkça karşılaşılan bir konu  olup, geniş bir 
uygulama alanı bulmaktadır. Şöyle ki; işveren ile işçi arasında iş ilişkisinin 
devamı süresince ve son bulması esnasında taraflarca imzalanmış olan bel-
gelerdeki bilgilerin geçerliliği ve hayatın olağan akışına uygunluğunun kabulü 
konusundaki uyuşmazlıklar İş Yargısını meşgul eden bir konudur. Yazımızda 
hizmet sözleşmesi, bordro ve puantaj kayıtlarındaki imzaların önemi ve geçer-
liği ile doğru bir şekilde uygulanmasının hususları, Yargıtay’ın konu hakkında 
vermiş olduğu kararlar doğrultusunda ele alınmıştır.

İŞ SÖZLEŞMESİ BAKIMINDAN İMZANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
4857 sayılı İş Kanun’nun 8. maddesine göre iş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) 

bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenme-
sinden oluşan sözleşme olup, kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi 
değildir. 

Bu tanımdan yola çıkıldığında işçi, işverenin yönetim ve sorumluluğu al-
tında işleyen bir organizasyon içinde yer alır. Çalışma saatleri kesin veya es-
nek biçimde, keza işin yapılacağı yer işverence belirlenir3. Bu bakımdan işçi, 
işveren ile yazılı olarak düzenlenerek imza altına alınmış olan iş sözleşme-
sindeki hükümlere göre işverenin talimatlarına uygun hareket etmek ve işini 
özenle yapmakla yükümlüdür. Ancak işçi tarafından imzalanarak kabul edilen 
iş sözleşmesindeki hükümler, işveren tarafından dürüstlük kurallarına aykırı 
olarak işçinin aleyhine kullanılmaması gerekir. İşçinin, işverenin göstereceği 
yerdeki işyerinde çalışacak olması ve gerektiğinde işverenin aynı il sınırları 
dahilinde veya il sınırları haricindeki işyerlerinde geçici veya devamlı olarak 
çalıştırılmayı kabul etmesi iş sözleşmeleri düzenlenirken genellikle konulan 
bir hükümdür. İşçinin bu hükmü içeren iş sözleşmesini imzalayarak kabul 
etmesi işveren için yönetim hakkı kapsamında kötü niyetli olarak hükmün 
uygulamasına imkan tanımamalıdır. 

1 Mali Müşavir
2 Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 2003, s.312
3 Yargıtay 9. H.D. E.20640/2008, K.5868/2010 
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İşçinin gerektiğinde işverene ait diğer işyerlerinde de görevlendirilebileceği 
şeklinde sözleşme hükümleri, işverenin bu konuda değişiklik yapma hakkını 
saklı tutar. Anılan hak objektif olarak kullanılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin 
feshini sağlamak için sözleşme hükmünün uygulamaya konulması, işverenin 
yönetim hakkının kötüye kullanılması niteliğindedir 4.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (Esas.9-613 Karar 644/2006) konuyla 
ilgili görüşü şu şekildedir : “…şirket merkezinin şirket yönetim kurulunca 
alınan 04.08.2003 günlü kararla Ankara’dan İstanbul’a taşınması objektif 
bir gerekçe olup, emredici normlara ve hakkaniyete aykırı bir durum söz 
konusu değildir. Bu atamanın dürüstlük kuralına da aykırı olarak yapıldığı 
yönünde dosyada bir delil bulunmamaktadır.”

Bu hükmün uygulanması için işin veya işyerinin gereklerinden kaynak-
lanması ve geçerli nedenlerin olması gereklidir. Diğer bir ifadeyle, işverenin 
işçisini başka bir işyerinde görevlendirmesi için nesnel bir nedenin bulunma-
sı gerekmektedir. Konuya örnek bir olayda Yargıtay işyeri değişikliği ile ilgili 
olarak şu şekilde bir görüş (YARGITAY 9. H.D.  E.22933 K.7945/2010) bil-
dirmiştir ; “Somut olayda 11 yılı aşkın bir zamandır satış elemanı olarak 
işverenin Üsküdar'da bulunan mağazasında çalışan davacı 21.4.2006 tari-
hinden itibaren Suadiye mağazasında görevlendirilmiş, davacıda söz konu-
su mağazada çalışmasına devam etmiştir. Burada çalışmasını sürdürürken 
yine işveren tarafından 15.11.2006 tarihinde Kanyon mağazasında ‘görülen 
lüzum üzerine ‘görevlendirildiği belirtilerek çalışmasına bu mağazada de-
vam etmesi istenmiştir. Davacı da 17.11.2006 tarihli ihtarname ile işyeri-
nin sık sık değiştirilmesi ve çalışma koşullarında meydana gelen değişiklik 
sebebiyle iş sözleşmesini sona erdirdiğini bildirmiştir. Davacının işverence 
15.11.2006 tarihinde Kanyon mağazasında görevlendirilmesinin nesnel bir 
nedeni bulunmamaktadır. “Görülen lüzum üzerine“ işyeri değişikliği, söz-
leşmesinde nakil yetkisi bulunsa dahi nesnel neden sayılamaz, hakkaniye-
te uygun kabul edilemez. İşverenin bu davranışı Medeni Kanun’un 2. mad-
desine5 aykırıdır. “

Tüm bu açıklamalar yanında işçi de bu hakkını kötüye kullanmamak, iş-
verenin vereceği görevleri dikkat ve özenle yerine getirmekle yükümlüdür.  İş-
çinin işyerinden kaynaklanan geçerli nedenlerle sürekli olarak işyerinin değiş-
tirilmesi şeklinde bir uygulamanın varlığı halinde, başka işyerlerinde zaman 
zaman görevlendirilmesi çalışma koşulları arasındadır. Böyle bir durumda 
işçinin bir başka işyerinde görev verilmesi, kural olarak, çalışma koşulların-
da değişiklik niteliğinde sayılamaz. Örneğin işçinin çeşitli şantiyelerin proje 
müdürü olması halinde ve sürekli olarak değişik yerlerde kurulu bu şantiye-

4 Yargıtay 9. H.D.  E.27670 K26213/2008
5 Türk Medeni Kanun’u madde-2 : “ Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken 

dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk 
düzeni korumaz.”
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lerde görev yapması halinde, işverence kabul edilebilir sınırlar dahilinde aynı 
türdeki bir başka görevlendirmeyi reddedemez6. Örnek karar olarak “Taraflar 
arasında düzenlenen sözleşmede davacı, davalının diğer mağazalarında çalış-
mayı taahhüt etmiştir. Bu taahhüt gereği işveren davacıyı Ayvalık mağazasında 
görevlendirmiştir. İşverenin, bu atamayı kötü niyetle yaptığı iddia edilip kanıt-
lanmadıkça davacı işçi bu atamaya uymak zorundadır. Yeni atandığı, işyerinde 
kendisine daha ağır iş verildiği iddia edilmemiştir. Bu nedenlerle davacının 
hizmet akdinin haklı olarak sona erdiğinin kabulü mümkün değildir. Böyle 
olunca kıdem tazminatı isteğinin reddi gerekir “(YARGITAY 9. H.D. E.28006 
K.15269/2007) gösterilebilir.

ÜCRET BORDROSU (ÜCRET HESAP PUSULASI) BAKIMINDAN 
İMZANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
İşverenlerin bir iş karşılığında işçilere ödedikleri ücret ve diğer ödeme-

ler ile bunlardan yapılan kesintilerin ayrıntılı olarak gösterildiği çizelge, üc-
ret bordrosu olarak ifade edilir 7. 4857 sayılı İş Kanun’u 37. maddesinde işçi 
ücretlerinin işyerinde ödenmesi ya da banka hesabına yatırılması hallerinde 
ücret hesap pusulası türünde bir belgenin işçiye verilmesinin zorunlu olduğu 
hükme bağlanmıştır. İşverenin ücret ödeme borcunu yerine tam ve eksiksiz 
olarak yerine getirmesinde, ispat aracı olarak usulünce düzenlenmiş imzalı 
ücret bordroları ön plana çıkmaktadır.

Bu yönde belgenin verilmiş olması çalışma yaşamındaki kayıt dışılığı ön-
lenmesi amacına da hizmet etmekte olup, ispat açısından işveren lehine ol-
makla birlikte, belgenin düzenlenerek işçiye verilmemiş oluşu, işçinin ücret, 
sigorta pirimi, çalışma koşulları ve benzeri konularda yasal güvencelerini ze-
deleyebilecek durumdadır. Bu bakımdan ücretin ispatı noktasında, işverence 
düzenlenmesi gereken bu tür belgelerin düzenlenmiş olup olmamasının da gö-
zetilmesi gerekir8. Ücretin ödendiğinin ispatı işverene aittir. Bu konuda işçi-
nin imzasını taşıyan bir ödeme belgesi yeterli ise de, para borcu olan ücretin 
ödendiğinin tanıkla ispatı mümkün değildir9. Ancak şunu da belirtmek gerekir 
ki; bordroda tahakkuk eden ücretin gerçeği yansıtmaması durumunda işçinin 
imzası10 olan bordronun mevcut olması ayrı bir tartışma konusu olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshi sonucu ödene-
cek olan kıdem ve ihbar tazminatının yanında işçinin sosyal güvenlik ile ilgili 
(yaşlılık aylığı) hakları ücrete göre belirlenmesi sebebiyle ihtirazı kayıtsız im-

6 Yargıtay 9. H.D. E.27670 K.26213/2008
7 Dr. Cahit EVCİL, B.Kerem GÖKTAŞ, “Tüm Yönleriyle Ücretlendirme ve Bordrolama Esasları”, 

Legal Hukuk Kitapları Serisi:141, 2010, İstanbul, s.65
8 Yargıtay 9. H.D. E.20960 K5929/2010
9 Yargıtay 9. H.D.  E.27907 K.26003/.2008
10 Yargıtay 21. H.D.E.16235 K.4172/2008 ” Yapılacak iş; davacıdan ücret bordrolarındaki imzaya 

bir itirazı olup olmadığını sormak, imzaya itiraz edilmesi halinde imza incelemesi yapmak, 
imzanın davacıya ait olduğunun anlaşılması durumunda bordrodaki ücret esas alınarak 
tazminatı bilirkişiye yeniden hesaplatarak çıkacak sonuca göre karar vermektir.”
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zalı bordrolardaki ücretin hayatın olağan akışına uygun olup11 olmadığı önem 
kazanmaktadır. Konuyla ilgili Yargıtay 03.10.2000 (Yargıtay 9. H.D. E. 8614 
K.13106/2000) tarihinde almış olduğu karar örnek gösterilebilir.

“Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davacı işçinin dava konusu işyerinde 
15 yılı aşkın bir süre ile çalıştığı ve ustabaşı ünvanında iken hizmet akdi-
nin sona erdiği anlaşılmaktadır. Mahkemece hüküm altına alınan tazminat 
ve alacak asgari ücret üzerinden hesaplanmıştır. Ne var ki, bu hesaplama 
davacının nitelikli ve kıdemli bir işçi olması karşısında dosya içeriğine ve 
gerçeğe uygun düşmemektedir. Her ne kadar asgari ücret üzerinden dü-
zenlenen bordrolarda davacının imzası varsa da imzalı bordroların nitelikli 
olmayan işçiler açısından bağlayıcılığı kabul edilmeli, nitelikli işçiler açısın-
dan ise bu bağlayıcılıktan sözedilmemelidir. Ustabaşılık ünvanı nitelik ve 
tecrübeyi gerektirdiği gibi, davacı 15 yıldan fazla bir süre ile aynı işyerinde 
çalışmıştır.Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.“ 

PUANTAJ KAYDI BAKIMINDAN İMZANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Gerek işçilerin gerekse işverenlerin fazla çalışma, hafta ve genel tatil ile 

ulusal bayram günü çalışma iddia ve taleplerinde puantaj kaydı önemli bir hu-
kuki belge konumundadır12. Bu bağlamda puantaj kaydının önemi fazla mesai 
saatlerinin ve buna bağlı olarak fazla mesai ücretinin hesaplanmasında kar-
şımıza çıkmaktadır. Şöyle ki; fazla mesainin ispatı konusunda işyeri kayıtları 
özellikle işyerine giriş çıkışı gösteren belgeler13 ve bunlara ek olarak imzalı 
puantaj kayıtları delil niteliğindedir. Bu açıklamalar doğrultusunda konuyla 
ilgili olarak Yargıtay almış olduğu bir kararında (YARGITAY 9. H.D. E.32167 
K.19005/2010) şöyle bir görüş bildirmiştir : “…Söz konusu kayıtlarda gün-
lük çalışma saatleri düzenlenmiş ve davacı dahil personel tarafından imza-
lanmıştır. Yazılı belgenin bulunduğu hallerde artık tanık ifadelerine değer 
verilemez.”  

SONUÇ
Yukarıda verilen örnek yargı kararları ve yapılan açıklamalar doğrultusun-

da İş Hukuku Uygulamasında iş sözleşmesi, bordro, puantaj kaydı ve benzeri 
belgelerde tarafların imzasının bulunmasının ispat yükümlülüğü bakımından 
ne kadar önemli olduğu görülmüştür. Bu sebeple imzalanan ve muhafaza edi-
len belgeler, olası uyuşmazlıkların çözümünde delil niteliğinde olması sebebiy-
le irade fesadı14 halleri dışında işveren ile işçi arasında hukuka uygun ve doğru 
bir şekilde tanzim edilmelidir.

11 Yargıtay 9. H.D. E.28419 K.16644/2008 “Mahkemece davacının asgari ücretle çalıştığı kabul 
edilmiştir. Elektrik teknisyeni olan, davalı tanıklarının ifadelerinden dahi ayrıca şantiye şef 
yardımcısı da olduğu anlaşılan davacının asgari ücretle çalışması hayatın olağan akışına 
aykırıdır. Bu konuda imzalı ücret bordrosunda bulunmadığına göre emsal ücret araştırması 
yapılarak davacının aldığı gerçek ücret miktarı belirlenmeden yazılı şekilde hüküm kurulması 
isabetsizdir.”

12 Erol GÜNER, “Puantaj Kaydının Önemi ve Hukuki Yeri” Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 
Ocak2008, sayı 49, s.295

13 YARGITAY 9. H.D. E.32167 K.19005/2010
14 İrade Fesadı : İradenin hata (yanılgı), hile ve ikrah (korku) nedenlerinden biriyle sakatlanması.  

Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 2003, s.319



İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATININ GELİR 
VERGİSİ AÇISINDAN DURUMU

Av. Abbas BİLGİLİ1

1. GENEL GİRİŞ
İşe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği konusu 

başlangıçta açık bir yasal düzenleme olmaması nedeniyle öğretide farklı görüş-
ler doğmuş, mahkemeler de oldukça tereddütlü ve farklı kararlar vermiştir. 
Bu tartışmalı dönem 2003’den 2007’ye kadar devam etmiş ve 2007 yılında 
Danıştay’ın vermiş olduğu kararlardan sonra Yargıtay da görüşünü netleştir-
miş ve bunun üzerine Gelir Vergisi Yasası’nda düzenleme yapılması ihtiyacı 
doğmuştur. Bu nedenle bu konuyu önce “tartışmalı dönem” ve sonra da “son 
durum” olarak incelenmekte yarar var.  

2. TARTIŞMALI DÖNEM 
İş güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girmesinin peşinden, iş güvencesi 

(işe başlatmama) tazminatından gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği öğretide tar-
tışılmaya başlanmış ve Yargıtay da başlangıçta çok net tavır almayarak konuyu 
idari yargının konusu gibi algılamıştır.

İş güvencesi tazminatı işçinin son brüt çıplak ücreti baz alınarak belir-
lenecek, yan ödemeler bu tazminatın hesabında dikkate alınmayacaktır. İş 
güvencesi hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihte Gelir Vergisi Yasası’nda bu 
konuda açıklık yoktu. Gelir Vergisi Yasası’nın 25. maddesindeki “Tazminat ve 
Yardımlarda İstisnalar” konusundaki düzenlemede “kıdem tazminatı, ölüm, 
sakatlık, hastalık ve işsizlik nedeniyle verilen tazminat ve yardımlar” gelir 
vergisinden istisna tutulmuştur. İş güvencesi tazminatı işçinin işe başlatılma-
ması halinde ödendiğine göre yani Gelir Vergisi Yasası’nın deyimi ile “işsizlik 
nedeniyle ödenen tazminat” olduğundan; kanımızca gelir vergisi kesintisi 
yapılmadan ödenmesi gereken bir tazminat olarak kabul edilmesi gerekir.2 
Ancak Maliye Bakanlığı o dönemde gelir vergisi kesilmesini istemekte idi.3 

Uçum ve Ekmekçi’nin Maliye uygulamasını haklı bulan, Gelir Vergisi 
Yasası’nın 25. maddesindeki işsizlik tazminatının işe başlatmama tazminatı 
ile bir ilgisinin olmadığı, orada kastedilen işsizlik tazminatının sosyal güvenlik 
kuruluşları tarafından yapılan ödemeleri kapsadığı, işe başlatmama tazmina-

1 Adana Barosu Avukatlarından
2 İşe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmemesi gerektiği yönündeki ilk öğreti görüşü 

tarafımızdan “İş Güvencesi Hukuku İşe İade Davaları” isimli kitabımızın ilk baskısında 
(Karahan Yayınevi, Adana 2004, sh. 97) ileri sürülmüş ve bu görüşümüzün gerekçesi de Gelir 
Vergisi Yasası’nın 25. maddesindeki “işsizlik nedeniyle verilen tazminatlar” kapsamındaki 
değerlendirmemize dayandırılmıştır. 

3 Kamu-İş Bilgi Bülteni, Yıl: 7 Sayı: 49, Sh. 2
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tının mahiyet olarak kıdem tazminatı ile de benzerliği olmadığı, bu nedenle işe 
başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmesi gerektiği görüşü4 öğretide 
ileri sürülmüştür. Nitekim Çil de aynı yazarlara atıfta bulunarak aynı gerek-
çelerle gelir vergisi kesilmemesi görüşünde olduğunu belirtiyor.5 Gelir Vergisi 
Yasası’nda gelir vergisinden istisna edilen tazminatların “sınırlı sayı prensibi” 
ile sayıldığı, bu düzenlemede iş güvencesi tazminatının sayılmadığı, bu du-
rumda gelir vergisi kesilmemesinin “verginin yasallığı” ilkesi ile çelişeceği de 
gerekçe olarak ileri sürülmüştür.6  

Gelir Vergisi Yasası’nın 25. maddesindeki “işsizlik nedeniyle ödenen 
tazminat” ibaresinin yasa koyucu tarafından sosyal güvenlik kuruluşlarınca 
yapılan ödemeleri amaçladığı iddiası doğru olmakla birlikte, yasanın lafzında 
bu konu açık şekilde ifade edilmemiştir. Bir yasa metni yürürlüğe girdikten 
sonra yasa koyucunun iradesinin ve amacının dışında ve bağımsız bir nitelik 
kazanmaktadır. Bu nedenle de yasaların yorumu yasa koyucunun değil, yargı 
organlarının ve konunun uzmanlarının işidir. Hukukta “amaçsal yorum” elbet-
te önemli bir yorum yöntemi olmakla birlikte, bunun yasanın lafzıyla da (lafzi 
yorum) desteklenmesi gerekir. Gelir Vergisi Yasası’nın 25. maddesindeki “iş-
sizlik nedeniyle ödenen tazminatlar” ibaresinin amaçsal yorumu işe baş-
latmama tazminatından gelir vergisi kesilmesi gerektiği sonucunu doğurmaya 
yetecek durumda değildir. Yasanın lafzi yorumu ise işe başlatmama tazmina-
tından gelir vergisi kesilmemesi gerektiği görüşüne daha yatkın görünüyor. 
İstisnalar arasında işe başlatmama tazminatının sayılmadığını ileri sürenler 
gelir vergisi kesilecekler arasında işe başlatmama tazminatının bulunmadığı-
nı unutuyorlar. Nitekim öğretideki bazı yazarlar haklı olarak, kanunsuz vergi 
olmayacağı ve sırf gelir vergisi kesmek için işe başlatmama tazminatının ücret 
niteliğinde kabul edilmesinin yanlışlığına vurgu yapmaktadır.7    

Öğretide bir kısım yazarlar bu tazminattan gelir vergisi kesilmemesi yö-
nünde görüş8 açıklarken, bir kısım yazarlar da gelir vergisi kesilmesi gerektiği 
görüşündedirler.9

Bu tartışmalı dönemde yargı da net bir tavır belirleyememiş ve çelişkili 
davranmıştır. Örneğin Yargıtay bu konudaki ilk kararlarından birinde “Taz-
minat miktarı belirlenirken, davacının brüt ücreti üzerinden hesaplama 
yapılmalıdır. Zira, gelir vergisi ve damga vergisi yükümlüsü davacıdır” 
demiştir.10 Yargıtay’ın bu kararından işe başlatmama tazminatının gelir vergi-

4 UÇUM, 30;  EKMEKÇİ//UÇUM, 45
5 ÇİL, 51, 52
6 DURAN, 343
7 CENTEL, 176; ERASLAN, 971 - 980  
8 BİLGİLİ, 97; CENTEL, 176;  MANAV, 389; UŞAN,  45; AKYİĞİT, 330, 331; AKI, 313; AKI/

ALTINTAŞ/BAHÇIVANCILAR, 159, 160; FİDAN, 114; ERASLAN, 971 – 980; KARAKOÇ, 192; 
ŞEN, 168; AKKAYA, 229; KAHRAMAN, 209; GEREK, 190

9 UÇUM, 30; SARIBAY, 290; DURAN, 343; ÇANKAYA/GÜNAY/GÖKTAŞ, 266; KILIÇOĞLU/
ŞENOCAK,  484; ÇİL, 51, 52; ŞAKAR, 223

10 Yargıtay 9. HD. 9.10.2003 T., E.2003/12544, K.2003/16689) (BİLGLİ,  184 )
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sine tabi olduğu görüşünde olduğu anlaşılıyor. Ancak bu tartışmalı dönemde 
Yargıtay net kararlar vermekten uzak durarak 2007 yılına kadar verdiği ka-
rarlarda bu konunun vergi mahkemelerinin konusu olduğu şeklinde kaçamak 
kararlar vermiştir. Örneğin 2006 yılında verdiği bir kararda “işe başlatmama 
tazminatından gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği noktasında uygulama-
da çeşitli tereddütler ortaya çıkmıştır. Ancak bu konunun vergi mahke-
melerince karara bağlanması gerekir” diyerek11 problemin çözümünü idari 
yargıya bıraktığı görülmektedir. Yine aynı zaman diliminde verdiği bir başka 
kararda da “taraflar arasındaki çekişme daha önce mahkeme kararıyla 
ödenmesi gerektiği tespit edilen işe başlatmama tazminatından vergi 
kesilip kesilmeyeceği hususundadır. İhtilaf vergi hukukundan kaynak-
landığından bu tür davaların çözüm yeri idari yargı vergi mahkemeleri-
dir” diyerek12 benzer sonuca ulaşmıştır.   

Yargıtay’ın idari yargıya havale ettiği konu hakkında Bölge İdare Mahkeme-
leri farklı kararlar vermiştir. Örneğin Ankara 1. Vergi Mahkemesi’nin işe baş-
latmama tazminatından gelir vergisi kesilmemesi gerektiği yönündeki kararı 
Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nce onanmıştır.13 Buna karşılık Sakarya Bölge 
İdare Mahkemesi ise farklı sonuca ulaşarak işe başlatmama tazminatından 
gelir vergisi kesilmesi gerektiği kararını vermiştir.14 Farklı görüşlerin hakim 
olduğu tartışmalı dönem 2007 yılına kadar devam etmiştir.

3. GELİR VERGİSİNDE SON DURUM
Bölge İdare Mahkemelerinde iki farklı kararın verilmesinden sonra Danış-

tay 3. Dairesi tarafından verilen 3 adet kararda işe başlatmama tazminatından 
gelir vergisi kesilmememsi yönünde karar çıkmıştır. Bu kararlarda “Çalışanı 
işe iade etmeyerek çalışma ilişkisini sona erdiren işveren tarafından 
yargı kararında öngörüldüğü için ödenen tazminat, ücret sayılan öde-
melerin ortak özelliklerini taşımadığından, bu ödemelerden Gelir Ver-
gisi Kanunu'nun 61. ve 94. maddesinin birinci fıkrasına bağlı (1) işaretli 
bent uyarınca vergi kesintisi yapılmasına olanak bulunmamaktadır.

Yargı kararıyla işe iadesine karar verilen davacıya, başvurusuna rağ-
men işe başlatılmayarak işsiz bırakılması nedeniyle işverence yapılan 
bu ödeme; Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasına 
bağlı (1) işaretli bentte vergiden müstesna tutulan işsizlik sebebiyle ve-
rilen tazminat niteliğinde olduğu halde, 25. maddede sadece çalışan-
lara ödenen kıdem tazminatının 24 aylığı aşmayan kısmının vergiden 
müstesna tutulduğuna dayanılarak verilen hükmün bozulması gerek-
miştir” sonucuna ulaşılmıştır.15 

11 Yargıtay 9. HD. 07.03.2006 T., E.2006/682, K.2006/5678 (ÇİL, 75)
12 Yargıtay 9. HD. 01.06.2006 T., 36953/1600 (AKYİĞİT, 834, 835)
13 Ankara Bölge İdare Mahkemesi 28.10.2004 T., E.2004/3086, K.2004/3572 (Legal İHSGHD, 

Sayı: 6, 2005, sh. 855, 856)
14 Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, 17.05.2006 T., E.2006/165, K.2006/285 (Çalışma ve Toplum, 

Sayı: 12, 2007/1, sh. 193)
15  Danıştay 3. Dairesi, 15.02.2007 T., E.2006/3799, K.2007/414; 15.02.2007 T., E.2006/3800, 
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Danıştay’ın kararında gerekçe olarak, işe başlatmama tazminatının ücret 
özelliği taşımadığı ve Gelir Vergisi Yasası’nın 25. maddesinde belirtilen  “işsiz-
lik sebebiyle verilen tazminat niteliğinde olduğu” belirtilmiştir. 

Danıştay’ın kararından sonra Yargıtay da konu hakkında net olmayan tav-
rını netleştirmiş ve Danıştay kararına da atıf yapıp aynı gerekçelere dayana-
rak işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmemesi yönünde kararlar 
vermeye başlamıştır. Örneğin Yargıtay 2008 yılında verdiği bir kararında “ta-
raflar arasında uyuşmazlık işe başlatmama tazminatından gelir vergi-
si kesilip kesilemeyeceğine ilişkindir. İşe başlatmama tazminatı ücret 
sayılan ödemelerin ortak özelliğini taşımadığı için anılan ödemelerden 
Gelir Vergisi Kanunu 61 ve 94/1-1 maddesi uyarınca vergi kesintisi ya-
pılmasına olanak bulunmamaktadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/1-1 
maddesinde vergiden müstesna tutulan işsizlik sebebiyle verilen tazmi-
nat niteliğinde olduğundan anılan alacaktan gelir vergisi kesilemeyece-
ğinden mahkemece hükmedilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiş-
tir” sonucuna ulaşmıştır.16   Benzer bir kararda Danıştay’ın kararına da atıf 
yapılmış ve “taraflar arasında uyuşmazlık işe başlatmama tazminatından 
gelir vergisi kesilip kesilemeyeceği noktasında toplanmaktadır. Danış-
tay 3. Dairenin 15.2.2007 tarih ve 2006/3801 E ve 2007/416 K sayılı 
ilamında belirtildiği gibi çalışanı işe iade etmeyerek çalışma ilişkisini 
sona erdiren işveren tarafından yargı kararında öngörüldüğü için öde-
nen tazminat, ücret sayılan ödemelerin ortak özelliğini taşımadığından 
bu ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu 61. ve 94. maddesinin birinci fık-
rasına bağlı 1 işaretli bent uyarınca vergi kesintisi yapılmasına olanak 
bulunmadığından mahkemece kesinti yapılarak hükmedilen miktar ha-
talıdır. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir” denilmiştir.17

Esasen Danıştay’ın kararından sonra Gelir Vergisi Yasası’nın 25. madde-
sinin daha anlaşılır hale getirildiği ve yasa maddesine açıkça işe başlatmama 
tazminatının gelir vergisinden istisna tutulduğu konusunda ilave yapılmıştır. 

Gelir Vergisi Yasası’nın 25/1-1. maddesindeki  “Ölüm, sakatlık, has-
talık ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar” 
şeklindeki istisna hükmü 16.06.2009 tarih ve 5904 Sayılı Yasa ile  “Ölüm, 
sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı 
dahil) verilen tazminat ve yapılan yardımlar” şeklinde değiştirilmiştir.  
Yasadaki bu değişiklik aslında tam anlamıyla değişiklik değil, sadece “işsizlik 
nedeniyle verilen tazminat” kavramının duraksamaları gidermek amacıyla 
yasa yoluyla açıklanmasından (yorumlanmasından) ibarettir.

Gelir Vergisi Yasası’ndaki bu açıklamadan (yasal yorumdan) sonra Yargı-

K.2007/415; 15.02.2007 T.,  E.2006/3801, K.2007/416 (Resmi Gazete:  15.6.2007/26553) 
16  Yargıtay 9. HD. 25.04.2008 T., E.2007/16610, K.2008/10304 (İstanbul Barosu Dergisi, Cilt: 

82, Sayı: 5, Yıl: 2008, sh. 2642
17  Yargıtay 9. HD. 19.09.2008 T., E.2007/26095, K.2008/24185 (karar arşivimizdedir)
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tay da yeni yasal düzenlemeye değinerek karar vermeye başlamış ve bu konuda 
ilke kararlarında “16.6.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5904 Sayılı Yasa 
ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapılmış ve işe baş-
latmama tazminatı gelir istisnaları arasında gösterilmiştir. Buna göre 
işe başlatmama tazminatından gelir vergisi kesilmemeli, sadece damga 
vergisi kesilmesiyle yetinilmelidir” şeklinde karar vermeye başlamıştır.18

4. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATINDAN 03.07.2009 TARİHİNDEN 
ÖNCE KESİLEN GELİR VERGİSİNİN DURUMU

Gelir Vergisi Yasası’ndaki değişikliği “işe başlatmama tazminatının 
03.07.2009 tarihinden itibaren gelir vergisinden müstesna tutulduğu”19 şek-
linde anlamamak gerekir. Çünkü bu değişiklik sadece yasanın yorumlanma-
sından ibaret olduğu için işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden istisna 
tutulması sadece yasal değişiklikten sonrası için değil, baştan itibarendir. Ni-
tekim yasa koyucu geçmişte kesilerek vergi dairesine ödenmiş olan gelir ver-
gilerinin de geri alınmasına ilişkin yöntemi geçici bir madde ile çözümlemeye 
çalışmıştır. Gelir Vergisi Yasası’nın geçici 77. maddesi ile de tahakkuk ve tah-
silatı yapılarak vergi dairesine işveren tarafından ödenmiş olan verginin geri 
alınmasına ilişkindir. Bu maddeye göre “Bu maddenin yürürlüğe girdiği 
tarihten önceki dönemlerle ilgili olarak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sa-
yılı İş Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca işverenlerce işçiye ödenen 
işe başlatmama tazminatları, damga vergisi hariç herhangi bir vergi-
ye tabi tutulmaz. Anılan dönemlere ilişkin işe başlatmama tazminatı 
gelir vergisi tevkifatına tabi tutulan mükelleflerin; tarha yetkili ver-
gi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan 
vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun düzeltmeye 
ilişkin hükümleri uyarınca tahsil edilen gelir vergisinin red ve iade iş-
lemleri yapılır”. (Gelir Vergisi Kanunun 16.06.2009 tarih ve 5904 Sayılı Kanun'un 
4. Maddesi ile getirilen geçici md. 77/1)

İşe başlatmama tazminatından kesilerek vergi dairesine ödenmiş olan gelir 
vergisinin geri alınması konusunda izlenecek yöntemi belirleyen 272 Seri Nolu 
Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğde önce “istisnanın kap-
samı” şu şekilde belirlenmiştir;

“Gelir Vergisi Kanunu'nun 25. maddesinin birinci fıkrasının (1) 
numaralı bendinde yapılan ibare değişikliği ile 22/5/2003 tarihli ve 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesi uyarınca işverenlerce işçilere 
ödenen işe başlatmama tazminatları, yapılan düzenlemenin yürürlü-
ğe girdiği (3/7/2009) tarihten itibaren damga vergisi hariç gelir vergi-
sinden istisna edilmiştir. 

18  Yargıtay 9. HD. 25.03.2010 T., E.2008/22949, K.2010/7943 (karar arşivimizdedir)
19  ÜZELTÜRK, 240
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İstisna kapsamındaki tutar, iş sözleşmesi feshinin geçersizliğine 
karar veren mahkeme veya özel hakemin kararında belirlediği işçinin 
işe başlatılmaması nedeniyle ödenecek tazminat miktarı ile sınırlı-
dır.” 

 Aynı tebliğin “Yasa değişikliği öncesi uygulama ve yapılacak işlem-
ler” kısmı ise şu şekildedir;

 “5904 Sayılı Kanun'la Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 
77. madde hükmüyle, 3/7/2009 tarihinden önceki dönemlere ilişkin 
olarak işverenlerce işçilere ödenen işe başlatmama tazminatlarının, 
damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaması; anılan 
dönemlere ilişkin söz konusu tazminatı gelir vergisi tevkifatına tabi 
tutulan mükelleflerin ise tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları, 
dava açmamaları veya açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 
sayılı Vergi Usul Kanunu'nun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca 
tahsil edilen gelir vergisinin red ve iade işlemlerinin yapılması gerek-
mektedir.

 Buna göre, yasa değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki 
dönemlerle ilgili olarak; 

 a) Kesilen gelir vergisini dava konusu yapmayan mükelleflerin, 
 b) Kesilen gelir vergisiyle ilgili 5904 Sayılı Kanun'un yayım tari-

hi itibarıyla mahkemelerde ihtilafı devam eden mükelleflerin, dava-
larından feragat etmeleri ve buna ilişkin ilgili mahkemeden feragat 
ettiklerini gösterir şerhli dilekçe örneğini veya bu belge temin edile-
mediği takdirde mahkemenin feragat nedeniyle davanın reddine dair 
vereceği karar örneğini tarha yetkili vergi dairesine ibraz etmeleri 
kaydıyla, 

 c) Kesilen gelir vergisi nedeniyle dava açan ve aleyhine kesinleş-
miş yargı kararı bulunan mükelleflerin, tarha yetkili vergi dairesine 
dilekçeyle başvurmaları halinde, tahsil edilen gelir vergisinin 213 sa-
yılı Vergi Usul Kanunu'nun düzeltmeye ilişkin hükümleri de dikkate 
alınarak red ve iade işlemlerinin yapılması uygun görülmüştür.

 Yapılacak iade işlemi sırasında, Gelir Vergisi Kanununun müker-
rer 121. maddesine göre işe başlatmama tazminatı tutarlarıyla ilgili 
vergi indirimi uygulamasından faydalananların indirim tutarlarının 
mahsup edilmesi ve mükelleflerin dilekçe ile birlikte çalıştıkları iş-
verenlerinden alacakları söz konusu dönemlere ait vergi tevkifatı tu-
tarlarına ilişkin bilgileri içeren bir belgeyi de vermeleri zorunludur.”

Yargıtay da kararlarında iade edilmesi gereken gelir vergisi konusunda 
Gelir Vergisi Yasası’ndaki ilgili maddelere değinmekte ve çözümün yasadaki 
gibi olması gerektiğini vurgulamaktadır. Örneğin bir kararında  “Aynı yasa 
ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici 77. maddede ise, 
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“Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlerle ilgili ola-
rak 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesi uya-
rınca işverenlerce işçiye ödenen işe başlatmama tazminatları, damga 
vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. Anılan dönemlere iliş-
kin işe başlatmama tazminatı gelir vergisi tevkifatına tabi tutulan mü-
kelleflerin; tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açma-
maları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu'nun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca tahsil edilen gelir 
vergisinin red ve iade işlemleri yapılır” şeklinde kurala yer verilerek 
daha önce kesilen gelir vergisi ile ilgili iade esasları belirlenmiştir. Anı-
lan düzenlemeye göre daha önce kesilen gelir vergisi tutarları vergi yü-
kümlüsüne iade edilmelidir. Vergi yükümlüsü işçi olup, işçinin fazla 
ödenen vergiyi ilgili vergi dairesinden talep etme hakkı vardır. Yasada, 
vergi sorumlusu olan işverene iadeye dair bir düzenlemeye yer veril-
memiştir. İşçi haksız yere kesilen gelir vergisini ilgili vergi dairesin-
den talep edebileceğine göre, işverenin aynı tutardan sorumluluğuna 
dair karar verilmesi mükerrer sorumluluğuna yol açacaktır. Bu nedenle 
işverence işe başlatmama tazminatından kesilerek vergi dairesine ya-
tırılan gelir vergisi yönünden işverenin sorumlu tutulması doğru ol-
maz (Yargıtay 9. HD. 16.2.2010 gün  (Yargıtay 9. HD. 16.2.2010 gün 
2009/29055 E, 2010/3626 K).” diyor.20 

Yargıtay’ın bu kararından, işe başlatmam tazminatı vergi kesintisine uğ-
radığı için eksik ödemeye muhatap olan işçinin iş mahkemesinde bu eksiklik 
için alacak davası açamayacağı anlamı çıkmaktadır. Yargıtay’ın öğretide de ta-
raftar21 bulan bu görüşüne gerekçe olarak da “Yasada, vergi sorumlusu olan 
işverene iadeye dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir. İşçi haksız yere 
kesilen gelir vergisini ilgili vergi dairesinden talep edebileceğine göre, 
işverenin aynı tutardan sorumluluğuna dair karar verilmesi mükerrer 
sorumluluğuna yol açacaktır” denilmektedir. Oysa bu gerekçe tatmin edici 
olmaktan uzaktır. Yasada işverene iadeye dair bir düzenlemeye yer verilmemiş 
olması, işverenin talep etmesine engel değildir. Yasada açıkça işverenin bu ke-
sintiyi “geri isteyemeyeceği” şeklinde bir düzenleme yer almadığı sürece, işve-
ren “vergi sorumlusu” olarak “vergi yükümlüsü” olan işçiden yanlışlıkla kestiği 
bu meblağı geri isteyebileceği gibi, mahsup yöntemiyle de düzeltme imkanına 
sahiptir. Yargıtay’ın mükerrerlik (işçiye iki defa ödenmesi ihtimali) kaygısı da 
kanımızca yerinde değildir. İşçinin bu meblağı aldıktan sonra ikinci defa yargı 
yoluna başvurması halinde davalı tarafın (işverenin veya vergi idaresinin) daha 
önceki ödemeyi gündeme getireceği açıktır. Bu durumda da ikinci talep red-
dedilecektir.

20  Yargıtay 9. HD. 25.03.2010 T., E.2008/22949, K.2010/7943 (karar arşivimizdedir)
21  ŞAKAR; 213
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Yargıtay’ın iş mahkemesi yolunu kapatan bu görüşüne katılmak mümkün 
değildir. Çünkü işverenin “gelir vergisi” adı altında kesip vergi dairesine öde-
diği meblağ, işçi açısından “işe başlatmama tazminatının işçiye ödenmeyen 
kısmı”dır. Bir işçilik alacağı olan işe başlatmama tazminatının hangi sebeple 
olursa olsun hak sahibi olan işçiye eksik ödenmesi halinde bu eksiklik için iş 
mahkemelerinde dava açmasının önünde yasal bir engel yoktur. Gelir Vergisi 
Yasası’ndaki iade yöntemi iş mahkemesi vasıtası ile bu alacağın tahsil edil-
mesine engel değil, işçinin tercih edebileceği yollardan biridir. Kaldı ki, bu 
işçi alacağı işverence kesinti yapılmadan ödenmesi gerekirken kesintiye uğra-
dığına göre, işverenin bu yanlışlığını daha sonraki ayların beyannamelerinde 
mahsuplaşma yöntemiyle düzeltmesi de mümkündür. Bu şekilde mükerrer 
kesintiyi önlemesi gereken de işveren olmalıdır.22 

Ayrıca, işçiye ödenen işe başlatmama tazminatındaki eksiklik sadece gelir 
vergisi kesintisinden ibaret olmayabilir. Örneğin işe iade davasının yargılaması 
süresinde işçinin ücretine zam gelmiş olması ve işverenin de ödemeyi geçer-
siz sayılan fesih tarihindeki ücrete göre yapmış olması halinde eksiklik hem 
ücret zamlarının yansıtılmamasından hem de gelir vergisi kesintisi yapılmış 
olmasından kaynaklanmış olacaktır. Bu durumda işçinin gelir vergisi kesintisi 
için vergi dairesine, ücret zammından kaynaklanan eksiklik için ise iş mah-
kemesine baş başvurması gerekecektir. Yani aynı alacağın bir kısmı için idari 
yargıda (vergi mahkemesinde), bir kısmı için ise adli yargıda (iş mahkemesin-
de) dava açmak durumunda kalacaktır. Bunun karışıklığa yol açması büyük 
bir ihtimaldir. Oysa işçinin açacağı bir alacak davasında eksikliğin tamamının 
bilirkişiye  hesaplatılarak işçiye ödenmesine karar verilmesi tek elden ve daha 
doğru çözüm yöntemi olacaktır.

22  Yargıtay benzer görüşünü “sakatlık indirimi” konusunda da sürdürmektedir. Şöyle ki, işçiyi 
sakatlık indiriminden yararlandırmayan işveren işçinin ücretinden fazladan kestiği gelir 
vergisini vergi dairesine yatırmaktadır. Oysa sakatlık indirimine isabet eden kısmın vergisini 
kesmeyerek işçiye ücret olarak ödemesi gerekir. Yargıtay fazla kesilen bu verginin işverenin 
mamelekinde kalmadığını, maliyeye yatırılmış olduğunu, bu nedenle bu miktarın işverenden 
değil, idari yargı vasıtası ile maliyeden istenmesi gerektiğine karar vermektedir. (Yargıtay 9. HD. 
27.12.2007 T., E.2007/9203, K.2007/40078, Çimento İşveren Dergisi, Mar-Nisan 2008, 54). 
Yargıtay’ın bu görüşünün isabetli olmadığı kanısındayız. Şöyle ki, işçiden kesilen fazla vergi, 
aslında sakatlık indirimi nedeniyle kesilmemesi gereken ve özürlü işçiye ödenmesi gereken 
ücretin bir kısmıdır. İşçinin bu ücreti için iş mahkemesinde alacak davası açmasının önünde 
yasal engel olmadığı kanısındayız. Çünkü bu meblağ işçi açısından “vergi” değil, “ücret”tir. 
Yargıtay’ın iş mahkemesi yolunu kapatacak nitelikteki görüşü kanımızca temel anayasal 
haklardan olan “hak arama özgürlüğü”nü kısıtlayacak mahiyettedir. “İşverenin mamelekinde 
kalmadığı” gerekçesi de yeterli bir gerekçe değildir. İşverenin, bir işçinin ücretini yanlışlıkla 
bir başka işçiye ödemiş olduğu varsayımında da “işverenin mamelekinde kalmadığı” açıktır, 
ama Yargıtay’ın mantığına göre alacaklı işçinin bu alacağını “mamelekinde kalmadığı” için 
işverenden isteyememesi gerekir. Oysa bu varsayımda alacaklı işçi alacağını, ücreti yanlışlıkla 
alan işçiden değil, işverenden istemesi gerektiğinde kuşku yoktur.
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HİZMET SÖZLEŞMESİNDE İBRANAME

Av. Çetin AĞIR1

1- Genel olarak tanımı: Türk Hukukunda düzenlenmemiş olmasına rağ-
men ibra sözleşmesi veya ibraname, borcu ortadan kaldıran ve sözleşme ta-
raflarının birbirlerinden artık talepte bulunmayacaklarını ihtiva eden hukuki 
ilişkidir. İbraname, İsviçre Borçlar Kanunu’nun 115. maddesinde şu şekilde 
belirtilmiştir: ‘Alacağın tesisinde şekle uyma gerekli bulunsa veya taraflarca 
seçilmiş bir şekil söz konusu olsa bile, alacak onların şekle uymadan yapacak-
ları bir anlaşma ile tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir.’ Özel hukuk-
tan doğmuş diğer haklar gibi alacak da alacaklının menfaatine hizmet eder ve 
kural olarak onun iradesine tabidir.2 Bu bilgiler ışığında ibraname şu şekil-
de tanımlanabilir: İbraname alacaklı ve borçlunun varlığı konusunda şüphe 
etmedikleri bir alacağı kısmen veya tamamen ortadan kaldıran tasarrufi bir 
sözleşmedir.   

2- İş Hukukunda ibraname: İş kanununda düzenlenmemiş olmasına 
rağmen uygulamada çok rastlanılan ibraname işçinin, işverenden herhangi bir 
hak ve alacağına kalmadığını tevsik eden bir belge olarak tanımlanabilir İbra-
name konusunu iş hukukunda özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Zira bağımlılık unsuru dolayısıyla işçi işin yapılması sırasında hizmet edimini 
ifa ederken işverene bağlıdır. Keza işçi maddi yönden de işverene bağlı durum-
dadır. İşçi hizmet edimini ifa ederken çoğu kez kendisinin ve/veya ailesinin 
geçimini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu nedenlerle hizmet akdi eşitler arası 
bir sözleşme olarak görülse de işveren taraf en hafif deyimiyle eşitler arasında 
birincidir. (pribus inter pares) Bu mülahazalarla dikkate alındığında iş huku-
kunda işçi lehine yorum ilkesi gelişmiş ve hatta hizmet akdinin bazı unsurları 
ile ilgili olarak gerek 4857 Sayılı Yasa'da gerekse borçlar yasasında işçi lehine 
pozitif ayrımcılık anlamına gelen bazı düzenlemeler yapılmıştır.3

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde ibranamenin iş hukukunda 
daha titizlikle incelenmesi ve dar yorumlanması zarureti doğmuştur.

3- İş Hukukunda İbranamenin geçerlilik şartları 
a- Tarafların ehliyet sahibi olması: İbraname tarafı olanların mede-

ni hakları kullanma ehliyetine (fiil ehliyeti) sahip olmaları gereklidir. Ancak, 
borçlu taraf mümeyyiz olmak şartıyla küçük veya kısıtlı olabilir. Aynı zamanda 
ibra sözleşmesinin borçlandırıcı değil tasarrufi bir sözleşme olması dolayısıyla 
alacaklı tarafın medeni hakları kullanma ehliyetinin yanında alacak üzerinde 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından, Kadir Has Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Öğrencisi
2 Tunçomağ,  Kenan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1972 s. 704
3 Bu yönde 4857 sayılı İş kanunu m.35 m. 38, m.41
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tasarruf yetkisine de sahip olması gerekir. Örneğin, alacak üzerinde bir ayni 
hak varsa alacaklı tarafından, adı geçen hak sahibinin rızası ölçüsünde ibra 
sözleşmesi yapılabilir.4

b- İbranamenin yazılı olması: Hizmet sözleşmesine ilişkin ibraname ile 
ilgili yasal düzenleme olmamasına rağmen Yargıtay uygulamasında ibraname-
nin yazılı olması gerektiği yönünde içtihatlar bulanmaktadır. Ancak 6098 sa-
yılı yeni Borçlar Kanunu’nda ( m. 420/2. ) ibranamenin yazılı olması koşulu 
yerinde olarak getirilmiştir. 

c- Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden sonra yapılması: Hizmet 
akdi devam ederken tanzim edilen ibranamelerin geçerli olmayacağı gerek 
doktrinde gerekse Yargıtay uygulamasında kabul edilmektedir.5 Yargıtay,  hiz-
met akdinin sona ermesi sırasında yapılan ibranameleri ise geçerli saymakta-
dır. İbranamenin hizmet akdinin sona ermesinden sonra tanzim edilebileceği 
de kabul edilmektedir. İbranamenin tarihsiz olması halinde ise kanımızca işçi 
lehine yorum ilkesi gereğince hizmet akdinin devamı sırasında tanzim edilmiş 
olması ihtimali dikkate alınarak geçersiz sayılacağı sonucuna varmak gerek-
mektedir. Yine Yargıtay’ın önceden alınan ibranameye ilişkin olarak, henüz 
doğmamış işçilik haklarının işe giriş tarihinde ve önceden ibra edilmiş olması-
nın geçerli olamayacağı kararı verilmiştir.6

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. maddesinde ise ibranameye ilişkin 
düzenlemeler getirilmiş olup, İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesin-
den başlayarak en az bir aylık sürenin geçmesini geçerlilik şartı olarak kabul 
edilmiş, aksi halde tanzim edilen ibranamenin kesin hükümsüz olacağı be-
lirtilmiştir. Bu düzenleme, hizmet akdinin bağımlılık unsuru dolayısıyla işçi-
nin, baskı altında, işçilik alacaklarına kavuşabilmek amacıyla iradesi dışında 
ibraname tanzim etmesini engellemek amacıyla getirilmiştir. Kanundaki bu 
düzenlemenin ilk bakışta işçi lehine ve iş hukukunun ruhuna uygun görülse de 
uygulamada sorunlar yaşatabileceği kanısındayız. Şöyle ki, hizmet sözleşmesi-
nin izalesinden 1 ay sonra sözleşme taraflarının bir araya gelip ibraname tan-
zim etmeleri fiili olarak uygulanabilir görülmemektedir. Aralarındaki hizmet 
akdini hangi sebeple olursa olsun izale eden tarafların kanun zoruyla bir araya 
gelmek durumunda kalmalarının doğru olmadığı kanısındayız. Keza, ödemeyi 
yapmasına rağmen işverenin ibraname için en az 1 ay beklemesi, işçi lehine 
düzenleme yapmak için durumu tefrite götürür mahiyettedir. Yine bu düzenle-
menin pratik bir faydası olmayacağı kanısındayız. Zira BK. 420. maddesindeki 
düzenlemeyle ibranamenin geçerli olabilmesi için yapılan bu ödemenin ‘hak 

4 Tunçomağ,  Kenan: s. 708
5 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2007/22215, K. 2008/15537, T. 13.06.2008 ‘İş ilişkisinin devamı 

sırasında düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değildir. İşçi bu dönemde tamamen işverene 
bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak ya 
da bir kısım işçilik alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi 
imzalamaya yönelmiş sayılmalıdır.’ Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri 24. Bası s. 305

6 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.1971/644  K.1971/2561 T.06.2.1971 
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tutarına nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması’ şartı getirilmiştir. 
Bu nedenle banka aracılığıyla hak tutarı kadar yapılan ödeme, ayrıca ibrana-
me tanzim edilmese dahi işçi yönünden başkaca bir talebi imkânsız kılmakta, 
hak tutarından daha az yapılan ödemenin ise ayrıca ibraname tanzim edilse 
bile yine BK.420/3 uyarınca zaten makbuz hükmünde sayılacağından, ayrı-
ca bir ibraname tanzimi fuzuli bir iş haline gelmektedir. Keza uygulamada iş 
akdinin sona erdirilmesi ile eşzamanlı olmasına rağmen, ibranamenin 1 ay 
sonraki tarihle tanzim edilmesi mümkündür. Bu nedenle kanundaki bu yeni 
süre düzenlemesi özellikle işveren tarafından kanuna karşı hile yapılmasına 
neden olacaktır. 

d- Alacak türünün açıkça belirtilmesi: Hizmet akdi dolayısıyla verilen 
ibranamede alacak türünün belirtilmesi zorunludur. Alacak türünden kasıt, 
işçinin ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücre-
ti gibi alacaklarını ihtiva eder. İbranamede belirtilmeyen alacak türünün işçi 
tarafından istenebileceği hakkında Yargıtay kararları vardır.7 Bu nedenle ‘tüm 
haklarımı aldım, başkaca bir hakkım kalmadı, alacağımı tamamen aldım’ şek-
lindeki ibranamelerin alacak türünü açıkça belirtmemesi dolayısıyla geçersiz 
olacağı sonucuna varmak gerekir. Ancak Yargıtay, ibranamede dava hakkın-
dan vazgeçtiğini açık ve kesin bir şekilde beyan eden işçinin bu belgenin 
makbuz olduğu yönündeki savına itibar edilmeyeceği sonucuna varmıştır.8 

7 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2005/20962, K.2005/36175 T. 15.11.2005‘Davacının imzasını 
taşıyan 7.7.2003 tarihli ibranamede, izin hakkının kullandırıldığından ve izin ücretinden söz 
edilmemiştir. Bu nedenle, ibranamede açıkça belirtilmeyen bir konuda işverenin ibrasından da 
söz edilemez. İzin ücreti isteği yönünden dosyadaki deliller bir değerlendirmeye tabi tutularak 
hüküm kurulmalıdır.

8 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 1997/9-86K. 1997/339 T. 16.4.1997Taraflar arasındaki 
“tazminat alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin iş Mahkemesince 
davanın kısmen kabulüne dair verilen 21.12.1995 gün ve 1994/15681995/2147 sayılı kararın 
incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 
27.6.1996 gün ve 1996/368014668 sayılı ilamı ( ...iş akdi, ihbar ve kıdem tazminatı ve sair 
işçilik hakları ödenmek sureti ile fesih edilen davacı işçi ihbar ve kıdem tazminatı ve izin 
parası eksik ödendiğinden söz ederek fark alacak istemlerinde bulunmuş, mahkemece de 
bu istek gibi hüküm kurulmuş ise de; hizmet akdinin feshinde sonra düzenlenen 27.9.1994 
tarihli ibraname başlıklı belgede davacı kendisine 84.727.125 Tl. Ödendiğini kabul ederek 
“yukarıdaki sıralanmış haklar ve alacakları nedeni ile halen doğmuş ve ilerde doğması 
muhtemel bir cümle talep ve dava hakları ispat ile bunlardan gayrı kabili rücu şekilde feragat 
eylediğimi ve bunlardan serbest irademle kesinlikle vazgeçtiğimi beyan ve kabul eylerim” 
şeklinde açıklamada bulunmuştur. Davacı bu ibraname ve feragatname niteliğindeki belge ile 
dava hakkından vazgeçtiğini açık ve kesin bir şekilde beyan etmiş olduğuna göre miktarı içeren 
bu belgenin makbuz niteliğinde nitelendirilerek fark alacakların hüküm altına alınması hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden 
yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

 YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI:
 Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde ternyiz edildiği 

anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Tarafların karşılıklı 
iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici 
nedenlere ve özellikle davacının bütün işçilik haklarını aldığı, ibranameyi doğrulayan dosyadaki 
bordro, makbuz ve belgelerle doğrulandığı gibi bilirkişi raporunda da davacının ödenmemiş 
ihbar ve kıdem tazminatı alacağı bulunmadığı, haklarını fazlasıyla almış olduğu açıklandığına 
göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, 
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Böyle bir durumda ibranameyi geçerli addetmek gerekecektir.

e- Alacak Miktarının Açıkça Belirtilmesi: Tanzim edilen ibranamede 
alacak miktarının belirtilmesi ibranamenin geçerlilik unsurudur. Bu nedenle 
‘tüm haklarımı aldım, başkaca bir hakkım kalmadı, alacağımı tamamen aldım’ 
şeklindeki ibranamelerin alacak miktarını açıkça belirtmemesi dolayısıyla ge-
çersiz olacağı sonucuna varmak gerektiği kanaatindeyiz. Yargıtay Hukuk Ge-
nel kurulu farklı görüşte olmasına rağmen9 6098 Sayılı Yasa'nın açık hükmü 
karşısında10 uygulamanın artık görüşümüz yönünde gerçekleşeceğini düşün-
mekteyiz. İbra sözleşmesinde alacağın miktarı belirtilmişse bu miktarın ger-
çek alacağı yansıtıp yansıtmadığına bakılmalıdır. Gerçek miktarı yansıtıyorsa 
borç, ifa yoluyla sona ermiş olur. Gerçek miktarı yansıtmıyorsa ibranamedeki 
miktarın gerçek miktar ile oranına bakılmalıdır. Birbirine yakın rakamlar ise 
borcun ifa yoluyla ödenmiş olduğu yine kabul edilmelidir. Yargıtay görüşleri de 
bu doğrultudadır.11 Ancak, ibranamedeki miktar gerçek alacak miktarından 
esaslı bir şekilde düşükse ibranameyi geçersiz saymak ve ibranamedeki mik-
tar yönünden makbuz etkisinde olduğunu kabul etmek gerekmektedir. 6098 
sayılı Borçlar Kanunu’nun 420/2 de hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva 
etmeyen ibra sözleşmelerinin veya beyanlarının sadece makbuz etkisinde ol-
duğu belirtilmiştir.12 

Bu yönde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun gayet açıklayıcı kararları var-
dır. ‘İbra sözleşmesi, İsviçre Borçlar Kanunu’nun 115. maddesinde düzenlendiği hal-
de Türk Borçlar Kanunu’na bu madde alınmamıştır. Bir kanunda ana kurallar ve 
kurumlar oluşturulurken ibra gibi önemli bir kuruma yer verilmemiş oluşunun ancak 
hata sonucu olabileceği öğretide ileri sürülmüştür (Berki, Şakir: Borçların Sukutu, 
AÜHF, Cilt XII. s. 237). Bununla birlikte gerek öğretide gerek uygulamada ibraname 
bir borcun tam ya da kısmen ifa edilmeden sona ermesini sağlayan özel sukut ne-
deni olarak kabul edilmektedir (Feyzioğlu, F.N: Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, 

önceki kararda direnilmesı usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
 SONUÇ: Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının ‘kabulü ile direnme kararının Özel Daire 

bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı ( BOZULMASINA ) oyçokluğu ile karar verildi.
9 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2006/9-882, K. 2006/118 T. 29.3.2006 ‘İbraname yanında 

ödeme belgelerinin de bulunması durumunda, ödeme belgelerinde yazılı alacak kalemleri 
yönünden ibraname makbuz hükmünde sayılarak, bakiye miktarın istenebileceği kabul 
edilmeli, miktar içermeyen ve hakların tamamen ödendiğine, hiçbir alacağın bulunmadığına 
ilişkin kalemler yönünden ise ibra belgesi geçerli sayılmalıdır.’ 

10 ‘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 sözleşmeleri 
veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.’ 

11 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2007/22215, K. 2008/15537, T. 13.06.20089. ‘Miktar içeren ibra 
sözleşmelerinde ise alacağın tamamen ödenmiş olması durumunda borcu ifa yoluyla sona 
ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde dairemizin kökleşmiş içtihatlarında ibraya 
değer verilmemekle ve yapılan ödemenin makbuz etkisinde olduğu kabul edilmektedir.’ 

12  BK 420/3 ‘Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını 
muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu 
hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur.’
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Cilt II, İstanbul 1969, s. 351). Bu noktada ibra sözleşmesinin ödeme yönünde bir 
anlaşma olmadığı, borcun kısmen ya da tamamen tatmin edilemeyen sona erme 
şekillerinden biri olduğu belirtilmelidir. 

İş Hukuku’nda ibra sözleşmesi ibranamadıyla yaygın bir uygulama alanı bul-
maktadır, İbra sözleşmesinin tanımı, şekli ve hükümlerinin Borçlar Kanunu’nda dü-
zenlenmesi gerekliliğinin ötesinde, İş Hukuku’nun işçiyi koruyucu özelliği sebebiyle 
iş kanunlarında normatif hüküm olarak ele alınması gerektiği açıktır. 

İşçi, emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile kendisinin ve ai-
lesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin nedensiz yere 
işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemektedir. İş Hukuku’nda 
ibra sözleşmeleri dar yorumlanmalı ve borcun asıl sona erme nedeni ifa olarak ele 
alınmalıdır. Borcun tatmin edilemeyen sona erme şekillerinden biri olan ibra sözleş-
melerine İş Hukuku açısından sınırlı biçimde değer verilmelidir. 

Yeni Borçlar Kanunu tasarısında bu konuya değinilmiş ve 419. (Şimdi 42013) 
maddesinde, işçi ve işveren ilişkileri açısından ibra sözleşmesine dair bazı kuralla-
ra yer verilmiştir. Bahsi geçen düzenleme de, işçilik alacaklarını sona erdiren ibra 
sözleşmelerinin sınırlı biçimde ele alınması gerektiğini göstermektedir. Bu itibarla 
Borçlar Kanunu’nun irade fesadını düzenleyen 23-31. maddeleri arasında düzen-
lenmiş olan irade fesadı hallerinin İş Hukuku’nda ibra sözleşmeleri bakımında çok 
daha titizlikle ele alınması gerekir. İbra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin 
esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın ya da üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla 
karşılaşması halinde ibra iradesine değer verilemez. 

Öte yandan Borçlar Kanunu’nun 21. maddesinde sözü edilen aşırı yararlanma 
( gabin ) ölçütünün de ibra sözleşmelerinin geçerliliği noktasında değerlendirilmesi 
gerekir. 

İş ilişkisinin devamı sırasında düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değildir. İşçi 
bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi hükümlerine 
rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak ya da bir kısım işçilik alacaklarına bir an 
önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi imzalamaya yönelmiş sayıl-
malıdır. 

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 ile ve işverenin diğer 
kayıtlan ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu kabul edilmelidir. 

Miktar içeren ibra sözleşmelerinde ise, alacağın tamamen ödenmiş olması du-
rumunda borç ifa yoluyla sona ermiş olur. Buna karşın kısmi ödeme hallerinde da-
iremizin kökleşmiş içtihatlarında ibraya değer verilmemekte ve yapılan ödemenin 
makbuz hükmünde olduğu kabul edilmektedir. 

Miktar içermeyen ibra sözleşmelerinde ise geçerlilik sorununu titizlikle ele alın-

13 Yazarın notu
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malıdır. İrade fesadı denetimi uygulanmalı ve somut olayın özelliklerine göre ibra-
namenin geçerliliği konusunda çözümler aranmalıdır. 

Somut olay yönünden ibraname altındaki davacı imzası inkâr edilmediği gibi 
bir irade sakatlığından da söz edilmediğine göre ibranamede yer alan fazla çalışma 
ve resmi tatil alacaklarının kabulü hatalıdır... ) 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargı-
lama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir. Hukuk Genel Kurulu’nca 
incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki 
kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

KARAR: Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve ka-
nıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle dosya içinde 
bulunan ve davacının imzasını taşıyan ibranamede, kıdem tazminatı, ihbar taz-
minatı, ücret alacağı, izin ücreti ve ikramiye alacağı yönünden miktar belirtilerek 
döküm yapılmış olmasına ve bu kalemlerin ödenmediği yönünde bir iddia ve uyuş-
mazlık bulunmamasına, bunun dışındaki resmi tatil ( hafta sonu ve genel tatil )ile 
fazla mesai ücretleri kalemleri yönünden ise, miktar belirtilmemekle birlikte, ibra-
namede tek tek ve açıkça gösterilerek bunların da ödendiğinin belirtilmiş olmasına, 
davacının ibranamenin imzalanması sırasında iradesinin fesada uğratıldığı yönün-
de bir iddia ve ispatın bulunmamasına, bu durumda söz konusu belgenin geçerli 
olduğunun kabul edilmesinin gerekmesine, Hukuk Genel Kurulu’nun 08.03.2006 gün 
ve 2006/9-20-52 sayılı kararı; 26.04.2006 gün ve 2006/9-150-247 sayılı kararlarının 
da aynı yönde olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen özel daire 
bozma kararma uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 
aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ: Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının özel 
dairenin bozma kararında ve yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı HUMK’nun 
429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri ve-
rilmesine, 21.10.2009 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğuyla karar verildi. 
(E. 2009/9–396, K.2009/441, T. 21.10.2009) 

f- Ödemenin banka aracılığıyla yapılması: İşçilik alacaklarının banka 
yoluyla ödenmesi zorunlu bir unsur olmamasına rağmen 6098 sayılı Borçlar 
Kanunu’nun 420. Maddesinde bu husus ibranamenin asli unsuru olarak kabul 
edilmiş ve banka yoluyla yapılmayan ödemelerin, kesin hükümsüzlükle malul 
olacağı belirtilmiştir. İbranamede ödeme yapıldığı yazılı olmasına rağmen ban-
ka yoluyla yapılmayan ödemelerin makbuz hükmünde olup olmayacağı konu-
suna gelince, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 420. Maddesinde bu durumda 
da ödemenin banka yoluyla yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Kanunun bu 
açık hükmü karşısında hakkın gerçek tutarda ödendiğini içermeyen ibra söz-
leşmesinin veya ibra beyanının ‘ödeme banka yoluyla yapılmamış ise’ makbuz 
hükmünde bile sayılmayacağı sonucuna varmak gerekecektir. 
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4- İbranamede irade fesadı: İrade fesatları 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
30-39. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup yanılma, aldatma ve korkutma 
olarak üçe ayrılabilir. Bu kavramlar çalışmamızın konusu olmamasına rağ-
men irade bozukluklarının hizmet sözleşmesi uyarınca yapılan ibranameye ne 
şekilde etki edeceği üzerinde durulmak gerekir.  Öncelikle irade bozukluğuna 
esas teşkil eden durum aldatma veya korkutma ise tanzim edilen ibranamenin 
kesin hükümsüz (mutlak butlan) ile malul olacağı hususunda kuşku yoktur. 
Korkutma veya hilenin tespiti ise somut olayda üzerinde durulması gereken 
bir husustur. İşveren işçiye işten ayrılırken tüm haklarını aldığına ilişkin bir 
ibraname imzalaması koşuluyla haklarının bir bölümünü ödeyeceğini aksi hal-
de kendisine hiçbir hakkını ödemeyeceğini söyleyerek işçiyi ibraname imzala-
maya zorlaması korkutma sayılır. Keza, işyerinde hırsızlık suçunu işleyen bir 
işçi hakkında şikâyette bulunulacağı belirtilerek tüm işçilik haklarından vaz-
geçtiğine dair ibra belgesi düzenletilmesi ikrah olarak değerlendirilebilir.14 ‘Di-
ğer taraftan miktar içeren ve her yıl düzenlenmiş bulunan ibra sözleşmelerinin 
de kanuna karşı açık hile olduğu ‘hayatın olağan akışında bir işverenin her yıl 
işçisini kıdem tazminatı ve eksik özlük haklarını ödeyip işten çıkarıp tekrar işe 
giriş yaptırmış olmasıyla anlaşılmaktadır. Bu açık hilenin ispatıyla ibraname 
geçersiz hale getirilmiş olur.’15 Yanılma halinde ibranamenin hükümsüz olup 
olmayacağı konusuna gelince, bu durumda somut olayın özelliklerine göre ha-
reket etmek gerekir. İşçinin ibranameyi başka bir belge sanarak imzalaması 
ibra sözleşmesi konusu hakkında yanılmadır. Yine, yazılı hizmet akdinde işçi 
aleyhine tek taraflı cezai şart öngörülmüş olması karşısında, bunun iş hukuku 
uygulamasında geçersiz olduğunu bilmeyen bir işçi, cezai şart yükümlülüğün-
den kurtulmak için bazı işçilik haklarından vazgeçtiğine dair ibraname verdi-
ğinde yine esaslı yanılmadan söz edilebilir.16 Keza, ibranamenin işçi tarafından 
başkaca bir alacağının kalmadığı, çıkarılan hesabın doğru olduğu düşünce-
siyle imzalanması durumunda da ibranamenin içeriği ile ilgili yanılma vardır. 
İşverenin işçiyi ibranamenin konusu ve içeriği hakkında bilinçli olarak yanılt-
ması ise aldatmadır. Yine, yeniden işe alınacağı söylenerek önceki hizmetle-
ri yönünden işçi tarafından ibraname verilmesinin sağlanması ve bu taahhü-
dün yerine getiril memiş olması durumunda işverenin hilesi söz konusudur.  
İşe girerken alınan beyaza imza ya da Sosyal Sigortalar Kurumu-
na yapıla cak bildirim için gerektiği söylenerek boş belge imzalatıl-
ması halinde ise, hile den söz edilemez. Bu gibi hallerde işçinin, ibra 
sözleşmesi yapması konu sunda iradesi hiç oluşmamıştır. Bu du-
rumda ibranamenin hükümsüzlüğü değil, yokluğu söz konusudur.  
Yargıtay, hileyi bir kimsenin bir irade beyanında bulunmaya veya söz leşme 
yapmaya sevk etmek için o kimsede yanlış bir düşünüş uyandırma amacı ile 

14 Çil, Şahin: İş Hukukunda ibra sözleşmeleri
15 İş Hukukunda ibra sözleşmeleri-Halil Kaplan- Türk Hukuk Sitesi-Makale
16 Çil, Şahin: İş Hukukunda ibra sözleşmeleri
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yapılmış hareketler olarak tanımlamış, ancak işçinin az bir çaba ile öğrene-
bilmesi mümkün bir olayda hile olamayacağını belirtmiştir.17

İbranamede yanılma, aldatma veya korkutma iddiasında bulunan tarafın 
ispat zorunluluğu bulunmaktadır.

5- İbranamede gabin (Aşırı Yararlanma): Sözleşme özgürlüğü ilkesi uya-
rınca taraflar edimleri serbestçe belirleyebilirler. Ancak, taraf edimleri ara-
sında aşırı oransızlık varsa bu oransızlığın serbest iradeyle mi teşekkül ettiği, 
yoksa taraflardan birinin zor durumda kalması, düşüncesizliği veya deneyim-
sizliğinden mi kaynaklandığının belirlenmesi önem arz etmektedir. Edim ile 
karşı edim arasındaki oransızlık bu üç unsurdan biri veya birkaçının etkisiyle 
oluşmuşsa sözleşmenin iptali veya oransızlığın giderilmesi konusu gündeme 
gelecektir. 18

 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 28. maddesi hükmüne göre ‘Bir sözleş-
mede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar 
görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden ya da deneyimsiz-
liğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, du-
rumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek 
ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler arasındaki 
oransızlığın giderilmesini isteyebilir.

Zarar gören bu hakkını, düşüncesizlik veya deneyimsizliğini öğrendiği; zor 
durumda kalmada ise, bu durumun ortadan kalktığı tarihten başlayarak bir 
yıl ve her hâlde sözleşmenin kurulduğu tarihten başlayarak beş yıl içinde kul-
lanabilir.’

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere aşırı yararlanmanın objektif ve süb-
jektif olmak üzere iki unsuru vardır. Objektif unsur, edimler arasındaki açık 
oransızlık olup sübjektif unsur ise bir tarafın diğerini sömürmesi şeklinde 
açıklanabilir. Madde metninden de anlaşılacağı üzere bu sömürü taraflardan 
birinin zor durumda olması, düşüncesizliği veya deneyimsizliğinden tevellüt 
ederse bu durumda zarar görenin sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa 
bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye bağlı kalarak edimler 
arasındaki oransızlığın giderilmesini isteme hakkı doğmaktadır. Bu şekilde 
tanzim edilen sözleşme kesin hükümsüz olmayıp askıda hükümsüzlük hali 
bulunmaktadır.19

İş hukukunda tanzim edilen ibranamelerde aşırı yararlanma durumunun 
ibranameye etki edeceği tartışmasızdır. İbranamenin makbuz hükmünde sa-
yılacağına ilişkin verilen Yargıtay kararları da temelde bu düşüncenin ürünü-

17 Çil, Şahin: İş Hukukunda ibra sözleşmeleri
18 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop Borçlar Hukuku Genel Hükümler 7.Baskı 1993 s. 458–459, 

Karahasan, Mustafa Reşit Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2003 (1) s. 296 , Önen 
Turgut:Borçlar Hukuku Genel Hükümler 5. Baskı 1999 s.67-68 Oğuzman/Öz Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler 2. Bası 1998 s. 112-113

19 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop s.464
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dür.20 Yargıtay, işçinin müzayaka halinde bulunduğu sırada kendisine imza-
latılan ibra belgesine itirazın, gabin iddiasını kapsadığını kabul etmiş, işçinin 
boşta kaldığı süre zarfında geçimini temin bakımından çok zor durumda kala-
cağı dikkate alınırsa, edimler arasında aşırı bir oransızlık bulun ması halinde 
ibranamenin geçersiz olduğu sonucuna varılmıştır.21

6- İbranamede Özel Durumlar:
a- İşverenin savunmasıyla çelişen ibraname: Tanzim edilmiş olan ib-

ranamenin işveren savunmasıyla çelişkili olması halinde ibranamenin geçersiz 
olacağı sonucuna varmak gerekir. Zira ibraname, varlığı tartışmasız olan bir 
alacağın sona erdirilmesine matuf bir yol olup varlığı şüpheli veya tartışmalı 
olan borcun ibra yoluyla sona ermesi mümkün değildir. Yargıtay uygulaması 
da bu yöndedir.22 23

b- İşveren kayıtlarıyla çelişen ibraname: İşveren kayıtlarıyla çelişen ib-
raname de geçersizdir. Örneğin, işveren kayıtlarında işçinin fazla çalışma yap-
tığı ortada olmasına rağmen ibranamede fazla çalışma yapılmadığından ötürü 
ödeme yapılmadığına ilişkin beyan geçersizdir. 

c- Kendisiyle Çelişen İbraname: Kendisiyle çelişen ibraname de geçer-
sizdir. Örneğin tanzim edilen ibranamede işçinin istifa ettiği yazmasına rağmen 
işçiye belli bir miktarda kıdem tazminatı verildiğinin aynı ibranamede yazılı 
bulunması ibranameyi tamamen geçersiz kılar. Yargıtay, bir taraftan işçinin 
hizmet sözleşmesinin kendisi tarafından feshedildiğini, diğer taraftan ihbar ve 
kıdem tazminatını aldığına ilişkin çelişki içeren ibranameyi geçersiz saymıştır. 
24 Aynı şekilde üzerinde düzeltme yapılan ibraname de geçersizdir. 25

d- Matbu ibraname: Matbu olarak tanzim edilmiş ve sadece boşlukları 
doldurulmuş ibraname geçersizdir. 26 

20 Çil, Şahin: İş Hukukunda ibra sözleşmeleri
21  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, , E 1971/21133. K 1971/32476 T.27.3.1971
22 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.2007/22215, K. 2008/15537, T. 13.06.2008 ‘İş ilişkisinin devamı 

sırasında düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değildir. İbra sözleşmesi, varlığı tartışmasız 
olan bir borcun sona erdirilmesine dair bir yol olmakla, varlığı şüpheli veya tartışmalı olan 
borçların ibra yoluyla sona ermesi de mümkün olmaz. Bu nedenle, işveren tarafından işçinin 
hak kazanmadığını ileri sürdüğü bir borcun ibraya konu olması düşünülemez.’  

23 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2008/9–270, K. 2008/281, T. 26.03.2008 ‘Davacı fazla mesai 
ücreti alacağı talebinde bulunmuştur. Davacı, davalıya ait işyerinde çalışmış olup, iş akdinin 
işverence feshedilmesi üzerine ibraname imzalamıştır. Anılan ibranamede; fazla çalışma 
ücreti, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilik hak ve alacaklarının tamamen ödendiği yazılı 
olmasına karşın, dosyaya sunulan ödeme belgesinde fazla çalışma ücretine yer verilmeyip, 
sadece kıdem, ihbar tazminatı ile izin ücretinin davacıya ödenmiş olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, davalı işveren, davacının fazla çalışma ve ücret alacağının bulunmadığını belirtmiş 
ise de, ibranamede fazla çalışma ücretinin de ödendiğine dair beyana yer verilmiş olması 
karşısında; ibraname ile savunma arasında çelişki meydana gelmiştir. Savunma ile çelişkili 
ibranameye değer izafe edilemez.’

24 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.1996/14576, K. 1996/22643, T. 10.12.1996
25 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.1999/13237, K. 1999/15918, T. 18.10.1999
26 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.1992/6412, K. 1993/999, T. 28.01.1993 ‘Davacının temyizine 

gelince, mahkemece, “İbraname” başlıklı belgede davacının fazla mesai yapmadığı, hafta ve 
genel tatillerde çalışmadığı yolundaki beyanlarına dayanılarak, bu isteklerin reddine karar 
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e- Boş kâğıda imza atmak suretiyle tanzim edilmiş ibraname: Boş 
kâğıdı daha sonra doldurarak tanzim edilmiş ibranameler geçersizdir. İş Hu-
kukunun işçiyi koruyucu ilkesinin gereği de bu olup Yargıtay uygulaması da 
bu yöndedir.27

f- İhtirazı kayıt içeren ibraname: İbra sözleşmesi yahut beyanında ala-
caklının alacağından vazgeçtiği açıkça belirtilmelidir. İbranamede şüphe ya-
ratacak başka beyanın bulunması, ibra iradesinin gerçek olmadığını gösterir. 
Bu noktada yazılı olan ihtirazı kaydın içeriği önemlidir. Uygulamada sıkça 
rastlan dığı üzere fazlaya dair hakların saklı tutulması, belgede öngörülen mik-
tarlar ve aynı zamanda yazılı olmayan alacak kalemleri bakımından vazgeçme 
iradesinin olmadığını gösterir. Ya da ibranamede belli bir alacağın ödenmemiş 
olduğunun bildirilmesi, bu alacakla ilgili ibra etmeme beyanıdır. Miktar içeren 
bir ibranamede işçinin, “kıdem tazminatı ‘.....’ T.L. aldım” şeklindeki yazısı, 
ibrana menin bu miktarla sınırlı makbuz etkisini gösterir.28 

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi bir kararında, ‘İhtirazı kayıt dermeyan edilme-
den imzalanan ibranameler geçerlidir.’ denilmek suretiyle, ihtirazı kaydın ibra 
belgesini geçersiz kıldığı kabul edilmiştir. Yine Yargıtay’ın aynı dairesinin iki 
ayrı kararında, “... Her türlü kanuni haklar saklı...” tutulduğundan bunun 

verilmiştir. Ne var ki ibraname matbu olarak düzenlenmiş olup, bırakılan boşlukların 
sonradan doldurulduğu görülmektedir. Dinlenen ve ibranamede imzası bulunan tanık, 
ibranamenin önceden alındığını ve işverenin bir uygulama yapmakta olduğunu bildirmiştir. 
Bu durumda ibranamenin geçerli olduğu kabul edilemez. Nitekim sözü edilen ibranamede 
davacının kendi arzusu ile işten ayrıldığı yazılı olduğu halde mahkemece ihbar ve kıdem 
tazminatına da hükmedilmiştir. İbraname yukarıda belirtilen nedenlerle geçerli olmadığına 
ve davacının haklı sebep olmaksızın işten çıkarıldığı toplanan delillerle gerçekleştiğine göre 
mahkemenin bu kabulü doğrudur. Bu durumda yapılacak iş davacının fazla çalışma yaptığı, 
hafta ve genel tatillerde çalıştığı konusundaki deliller değerlendirilerek gerçekleşecek fazla 
mesaiyi, hafta ve genel tatil ücretlerine de hükmetmekten ibarettir.’

27 Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E.1997/16542, K. 1997/20057, T. 02.12.1997 ‘Davacı işçi iş akdinin 
davalı işveren tarafından haksız feshedildiğini iddia ederek ihbar ve kıdem tazminatları ile 
birlikte bir kısım işçilik hakları isteğinde de bulunmuştur. Davalı işveren ise yargılamaya 
başından itibaren katılmış davanın reddine karar verilmesini savunmakla yetinmiştir. 
Mahkemece tanıklar dinlenip deliller toplandıktan sonra bilirkişiden rapor alınması için 
oturum bir başka güne bırakılmış o sırada davalı işveren davacı işçinin davadan feragat ettiğini 
içeren “ibraname başlıklı belgeyi mahkemeye ibraz etmiştir. 6.1.1997 tarihli bu belgenin 
metin kısmı” Ankara 4. İş Mahkemesi 1996/1477 sayılı dosyada davalı Muzaffer Yavuz 
aleyhine açtığım davadan, Muzaffer Yavuz ile anlaşma sağladığımdan bu dosyadan herhangi 
bir alacağım kalmamıştır. Bu sebeple açtığım bu davadan feragat ediyorum..” biçiminde 
düzenlenmiş olup belgenin metin kısmından sonra büyük bir boşluk bırakıldığı ve belgenin 
en alt kısmının da davacı tarafından imzalanmış olduğu görülmektedir. İlk bakışta belgenin 
önce imzalandığı sonrada daktilo ile doldurulduğu açık ve kesin bir biçimde anlaşılmaktadır. 
Mahkemece bu belgeye itibar edilerek feragat nedeni ile davanın reddine karar verilmiştir. 
Bu karar verilirken gerekçe olarak davacının çelişkili beyanlarda bulunduğu ve “boş kâğıda 
imza atan bunun sonuçlarına da katlanmak zorundadır” şeklindeki gerekçelere dayanıldığı 
görülmektedir. Ancak yukarıda da açıklandığı üzere belgenin düzenleniş şekli alt tarafına 
imza atılan belgenin sonradan daktilo ile doldurulmuş olduğu açık ve seçik ortada bulunduğu 
için böyle bir belgeye dayanılması hatalıdır. İş Hukukunun işçiyi koruyucu ilkesinin gereği 
de budur. İşin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmek üzere hükmün bozulması 
gerekmiştir.’

28  Çil, Şahin: İş Hukukunda ibra sözleşmeleri
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dava konusu istekleri kapsamayacağı belirtilmiştir. Yargıtay, yerinde bir uygu-
lamayla kıdem tazminatının tamamen ödendiği ancak kanundan doğan hakla-
rın saklı olduğu şeklindeki ihtirazı kaydın faizi kapsadığı ve faiz istenebi leceği 
sonucuna varmıştır.29 

Bu uygulama özellikle iş hukukunda ibranamenin dar yorumlanması ge-
rektiği görüşünün yansımasıdır.

29  Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 1998/511, K. 1998/4801, T. 16.03.1998 ‘DAVA: Davacı, icra 
takibine yapılan itirazın iptali ile takip konusu alacağının ödetilmesine karar verilmesini 
istemiştir. Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı 
avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 KARAR: 1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici 
sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde 
değildir.

 2-Davalı işveren hizmet sözleşmesinin 6.1.1997 tarihinde feshedilmesinden sonra 27.3.1997 
tarihinde kıdem tazminatının tamamını ödemiş davacı ödeme üzerine ek kıdem tazminatı 
alacağını tamamen tahsil ettiğini fakat kanundan doğan haklarını da saklı tuttuğunu belirten 
bir ibraname düzenleyip imza etmiştir. Ancak kıdem tazminatının ödenmesinden önce Sulh 
Hukuk Mahkemesine müracaat ederek ödemenin faizinden mahsubu gerektiğinin tespitini 
istemiş, anılan mahkemece konunun İş Mahkemesi görevine girdiğinden söz ederek tespit 
istemi reddedilmiş ve bu karar ödemeden önce davalı işverene tebliğ edilmiştir.

 Davacı işçi fesih tarihi itibari ile ödeme tarihine kadar geçen süre için geçmiş günler faizini 
hesaplayarak belirlenen faiz miktarı kadar kıdem tazminatı alacağının ödenmediği düşüncesi 
ile bu anaparanın ödettirilmesi için icra takibi talebinde bulunmuştur. Davalı işverenin bu 
takibe itirazı üzerine davacı işçi bu kez itirazın iptali, takibin devamı ve icra inkâr tazminatı 
isteği ile bu davayı açmış, mahkemece istek doğrultusunda hüküm kurulmuştur.

 Borçlar Kanununun 84. maddesine göre, gerçekleşen faiz alacağı ödenmediği için anaparanın 
önce faizden mahsubu gerekeceği şeklindeki mahkemenin vardığı sonuç doğrudur. Ne var 
ki alacağın likitliğinden söz edilmesi somut olay yönünden mümkün değildir. Çünkü ortada 
bir ibraname tespiti gereken bir faiz oranı ve tespiti delil dosyası mevcuttur. Bütün bunlar 
mahkemede irdelenip bir sonuca vardırılmasını gerektiren verilerdir. Bu bakımdan icra inkâr 
tazminatı isteğinin kabulü dosya içeriğine uygun düşmemektedir. Bu tazminat reddedilmek 
üzere karar bozulmalıdır.

 SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA, peşin alınan 
temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.3.1998 gününde oybirliğiyle karar verildi.’



YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA İŞ AKDİNİN 
FESHİ USULÜ

Av. Zeki DELİKAYA1

I. GİRİŞ
A. Genel Olarak Fesih Kavramı ve İş Akdini Fesih Hakkı:
Fesih, karşı tarafa ulaşmakla hüküm ifade eden ve bozucu yenilik doğuran 

tek taraflı bir irade beyanıdır2. Buna göre iş sözleşmesini fesih hakkı ise, “hak 
sahibine, karşı tarafa yöneltilmesi gereken tek taraflı bir irade beyanı ile iş 
sözleşmesini derhal veya belirli bir sürenin geçmesiyle ortadan kaldırabil-
me yetkisi veren bozucu yenilik doğuran bir hak” şeklinde tanımlanabilir3. 

Fesih iradesi karşı tarafa ulaşmakla hüküm ifade eden bozucu yenilik do-
ğuran bir hak olduğu için, bu andan itibaren fesihten dönmek de kural olarak 
mümkün değildir. Ancak bu kural mutlak bir kural değildir.

B. Yasada Öngörülen Fesih Usulü:
4857 sayılı İş Kanunu’nun 19. maddesinin başlığı “Sözleşmenin Feshinde 

Usul” şeklinde düzenlenmiş ve işverenin belirsiz süreli iş akdini feshetmesi 
bazı şekil şartlarına tabi tutulmuştur. Buna göre iş akdini –İş Kanunu’nun 25/
II maddesindeki Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık Nedeniyle Haklı Fesih 
hali hariç– geçerli bir sebeple fesheden işveren; fesih bildirimini yazılı olarak 
yapmak, bu fesih bildiriminde fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirt-
mek ve iş akdi işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından kaynaklanan bir 
sebeple feshediliyorsa hakkındaki iddialara karşı işçinin yazılı savunmasını 
almak zorundadır.

Getirilen bu şekil şartları ile, belirsiz süreli iş akdinin geçerli sebeplere 
dayanarak feshinde, daha güçlü olan işverene karşı işçinin haklarının korun-
ması amaçlanmıştır. Burada dikkat edilecek husus, maddede öngörülen şekil 
şartlarının iş akdinin geçerli sebeple ve işverence feshi halinde aranacağıdır. 
Dolayısıyla iş akdinin işverence 25/II. maddede yer alan sebeplerle feshi, işçi 
tarafından feshi veya İkale Sözleşmesiyle akdin feshi durumlarında 19. madde 
hükmü uygulanamayacaktır.

Maddede belirtilen şekil şartları iş akdinin feshinde geçerlilik şartı olup, 
Mahkemece de açılacak bir işe iade davasında işin esasına girilmeden önce 
akdin feshinin şekil şartlarına uygun yapılıp yapılmadığının öncelikle incelen-
mesi gerekir. Feshin öngörülen şekle riayet edilmeden yapılmış olması du-

1 İstanbul Barosu Avukatlarından 
2 Prof Dr. Nuri ÇELİK, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 24. Bası, Beta Yay., s.191.
3 Yarg. 9. HD. 2008/34027 E., 2009/14977 K., 01.06.2009 tarihli kararı, İçtihat Bilgi Bankası, 

www.kazanci.com.tr.
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rumunda, artık geçerli fesih sebebinin oluşup oluşmadığının incelenmesine 
gerek duyulmadan işçi lehine karar verilmesi gerekecektir4.

II. GEÇERLİ SEBEPLERLE AKDİN FESHİNDE ARANAN USUL 
ŞARTLARI

A. İşçinin Yazılı Olarak Uyarılması:
Her ne kadar 4857 sayılı İş Kanunu’nda öngörülmemişse de,  ILO (Ulus-

lararası Çalışma Örgütü)’nun –hukuken bağlayıcı olmayan ancak uygulamaya 
ışık tutabilecek nitelikteki– 166 sayılı Tavsiyesi doğrultusunda işçinin yeterli-
liğinden veya davranışlarından dolayı iş akdinin feshinden önce işçinin uyarıl-
ması gerekmektedir5.

Özellikle uyarı üzerine düzeltilmesi mümkün olan ve işçiden kaynaklanan 
verimsizlik, işyerine uyum ve performans sorunları gibi düzeltilebilir nitelik-
teki hata ve eksiklikler nedeniyle iş akdinin 18. maddeye dayanarak feshedil-
mesinden önce işçinin uyarılması, Medeni Kanun’un 2. maddesinde yer alan 
Dürüstlük kuralının da bir gereğidir. Ancak belirtmek gerekir ki, işçinin ken-
disini geliştirmesi ve değiştirmesinin beklenemeyeceği durumlarda (örneğin 
ileri derecede yabancı dil bilgisi veya üst düzeyde teknik bilgi gerektiren işler-
de), artık işçinin uyarılması şartı işverenden beklenmemelidir.

Söz konusu uyarının yazılı olarak yapılması, ileride ortaya çıkabilecek bir 
uyuşmazlıkta işverene ispat kolaylığı sağlayacaktır. Uyarıda, durumun düzel-
tilmemesi veya hatalı davranışın yinelenmesi halinde akdin feshedileceğinin 
açık bir dille ifade edilmesi gerekir6.

Yargıtay da işçinin uyarılmasına rağmen davranışlarını değiştirmemesi ve 
işyerinde olumsuz davranışlarına devam etmesini akdin geçerli fesih sebebi 
saymıştır7.

B. Feshin Yazılı Olarak İşçiye Bildirilmesi:
İş Kanunu’nun 19. maddesinde iş akdinin feshinin işçiye yazılı olarak bil-

dirilmesi şartı getirilmiştir. Maddede sayılan diğer şartlar gibi, yazılı bildirim 
yapılması da fesih için bir geçerlilik şartıdır. Açılan işe iade davasında, feshin 
yazılı olarak yapılıp yapılmadığı da daha işin başında Mahkemece incelenecek 
ve yazılı bildirim şartına uyulmamışsa işin esası incelenmeksizin dava kabul 
edilecektir.

4 Lütfi İnciroğlu, Güncel Yargıtay Kararları Işığında Açıklamalı Yeni İş Kanunu, Legal Yay., 
s.222; Av. Ünal Ertabak, Geçerli/Geçersiz Fesih Sebepleri ve Fesih Usulü (Hukuk Defteri, 
Sayı 4), Legal Yay., s.379.

5 Çelik, s.236; Prof. Dr. Sarper Süzek, İş Hukuku, 7. Baskı (Tıpkı Basım), Beta Yay., s.550.
6 Süzek, s.551.
7  “…Somut uyuşmazlıkta, davacının işyerinde işyeri kurallarına aykırı davrandığı ve bir kısım 

verilen görevleri yerine getirmediği, hakkında tutanak tutulduğu, uyarıldığı anlaşılmaktadır. 
Davacının bu davranışlarının işyerinde olumsuzluklara yol açtığı ve iş sözleşmesinin davalı 
işveren açısından sürdürülmesi olanağının kalmadığı, davacının davranışlarından kaynaklanan 
geçerli nedenler bulunduğu sabittir. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır...” 
Yarg. 9. HD. 2007/15713 E., 2007/30206 K., 15.10.2007, İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.
com
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Yazılı bildirimin nasıl yapılacağı hususunda ise, İş Kanunu’nun 109. 
Maddesi hükmü uygulanacaktır. Buna göre; “Bu Kanunda öngörülen bildi-
rimlerin ilgiliye yazılı olarak ve imza karşılığında yapılması gerekir. Bildi-
rim yapılan kişi bunu imzalamazsa, durum o yerde tutanakla tespit edilir. 
Ancak, 7201 Sayılı Kanun kapsamına giren tebligat anılan Kanun hüküm-
lerine göre yapılır.”

Kanun’un 19. maddesinde getirilen yazılı bildirim şartı bir geçerlilik şar-
tı8 ise de, 109. maddede öngörülen yazılı bildirim usulü bir geçerlilik koşulu 
olmayıp ispat şartıdır. Bu sebeple mutlaka 109. maddede yazılı prosedürün 
uygulanması zorunlu değildir. İşçiye fesih bildirimi elden yapılabileceği ve al-
maktan imtina edilmesi durumunda tutanak tutulabileceği gibi, noter vasıta-
sıyla adrese gönderilmesine de yasal bir engel yoktur. Kaldı ki işçinin işyerinde 
hazır olmadığı durumlarda bildirimin elden ve imza karşılığı yapılması fiilen 
de mümkün olmadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre No-
ter kanalı ile fesih ihbarnamesi gönderilmesi kaçınılmaz olacaktır9. Yargıtay 
da, fesih bildiriminin elden yapılmasını zorunlu görmemektedir. Ancak Yargı-
tay, işçinin yazılı fesih bildirimini elden teslim almaktan kaçınması ve bunun 
tutanakla tespiti durumunda dahi, fesih bildiriminin işçiye tebliğ edilmesi ge-
rektiğini kabul etmiştir10.

Yukarıda da açıklandığı üzere 19. maddede öngörülen fesih usulü, sadece 
geçerli nedenle fesih için öngörülmüştür. Buna karşılık 25/II. Maddeye istina-
den Haklı Fesih yoluna başvurulması durumunda yazılı bildirim şartı aranma-
yacaktır. Fakat işverence haklı sebeple fesih yapılmasına rağmen, açılan dava-
da fesih sebeplerinin haklı fesih değil geçerli fesih sebebi olabileceğinin tespit 
edilmesi durumunda11, artık 19. maddedeki şartların aranmayacağı Yargıtay 
tarafından kabul edilmektedir12. Ancak kanaatimce bu durumda da işverenin 
Kanunu Dolanmasına engel olmak bakımından MK. md. 2’deki dürüstlük ku-
ralının esas alınması ve işverenin sadece md. 19’daki şekil şartlarından kur-
tulmak için 25. maddeye dayanmadığının sabit olması aranmalıdır.

Öte yandan Yargıtay, fesih bildiriminin işçiye bizzat yapılması gerektiğini, 
işyerindeki ilan panosuna asılmak suretiyle ilanının Yazılı Fesih Bildirimi şar-
tını yerine getirmeyeceğini kabul etmiştir13.

Yine birçok kararında Yargıtay, iş akdinin feshi anında yazılı bildirimin 
yapılmış olması gerektiğini, iş akdinin feshinden sonra Noter kanalı ile yapılan 

8 Çelik s.238; Süzek, s.552; Ertabak, s.382.
9 Ertabak, s.382.
10 Yarg. 9. HD. 2009/42155 E., 2009/32424 K., 01.12.2009, Ertabak, s.387.
11 Mahkemenin tarafların feshi isimlendirmesi ile bağlı olmadığı ve uygulanacak hukuku 

Mahkemenin belirleyeceği hakkında bkz. Erdal Gökçe, Türk İş Hukukunda İşe İade Davası, 
Legal Yay.,, s.132.

12 Yarg. 9. HD. 2010/20255 E., 2010/11968 K., 03.05.2010, Ertabak, s.388.
13 Yarg. 9. HD. 2008/36528 E., 2009/16179 K., 01.06.2009, İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.

com.tr
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yazılı bildirimin geçerli olmayacağını; sözlü fesihten iki ay sonra yazılı fesih bil-
diriminde bulunulmakla şartın gerçekleşmeyeceğini ve Yazılı Bildirim şartının 
yerine getirilmiş sayılamayacağını14 karara bağlamıştır.

C. Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi:
İş akdinin işverence geçerli sebeplerle feshi durumunda aranacak bir diğer 

koşul, feshin ve fesih sebebinin yazılı fesih bildiriminde açık ve kesin bir şekil-
de belirtilmesidir. Tıpkı yazılı bildirim koşulu gibi fesih sebebinin açık ve ke-
sin bir şekilde belirtilmesi de bir geçerlilik şartı olup, daha işin başında yazılı 
bildirimde fesih sebebinin açık ve kesin bir biçimde belirtilip belirtilmediğinin 
Mahkemece gözetilmesi gerekir15. 

Fesih sebebi olarak bildirilen “görülen lüzum üzerine” vb. genel ibareler, 
yazılı şekil şartına ve diğer şartlara uyulmuş olsa dahi, fesih sebebinin açık ve 
kesin bir biçimde belirtilmesine ilişkin geçerlilik koşulunu yerine getirmeyece-
ğinden fesih geçerli olmayacaktır16.

Aynı şekilde sadece işçinin davranışlarından ve yetersizliğinden kaynakla-
nan sebeplerle iş akdinin feshedildiğine ilişkin fesih ihbarnamesi de Kanunda 
öngörülen “fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek” şartının gerçek-
leşmesi için yeterli değildir. İşçinin hangi açıdan yetersiz olduğu veya hangi 
davranışlarının feshe sebep olduğu yazılı bildirimde yer almalıdır. Aynı şekilde 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle iş akdi-
nin feshedilmesinde de, “ekonomik nedenlerle”, “işletme gereği” gibi genel 
ifadelerle yetinilemez17.

İşveren, işçiye bildirdiği fesih sebebi ile bağlı olup, sonradan bu sebeple-
ri değiştiremez. İşe iade davasında Mahkeme işverenin fesih ihbarnamesinde 
gösterdiği sebeplerini inceleyecektir. İşverenin fesih anında bilmediği, fakat fe-
sih bildiriminden sonra öğrendiği fesih sebepleri de dikkate alınmayacaktır18. 
Yargıtay konuyla ilgili verdiği bir kararında aynen; “…İşveren, fesih bildirimin-
de gösterdiği fesih nedeni ile bağlıdır. İşe iade davasındaki savunmada, ila-
veten başka bir sebep ileri sürülemeyeceği gibi bu sebepten farklı bir sebebe 
de dayanamaz. İşverenin bildirdiği nedenle bağlılığı, nedenin açık ve kesin 
bir şekilde belirtilmesini emreden kuralın gereğidir…” demektedir19.

Öte yandan İş Kanunu’nun 22. maddesinde yer alan Değişiklik Feshinde 
de yazılı bildirim ve fesih sebeplerinin açık ve kesin bir şekilde bildirilmesi 
şartları aranmakla birlikte, bunlara ek olarak ayrıca işverenin fesihten önce 
iş koşullarında değişiklik önerisini de yazılı olarak yapmış olması gerekir20.

14 Yarg. 9. HD. 2006/23730 E., 2006/31649 K., 04.12.2006, Ertabak, s.387.
15 Yarg. 9. HD. 2010/13668 E., 2010/13692 K., 17.05.2010, İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.

com.tr
16 Ertabak, s.381.
17 Süzek, s.552.
18 Dr. Mustafa Kılıçoğlu/Doç. Dr. Kemal Şenocak, İş Kanunu Şerhi, Cilt-1, Legal Yay., s.1274.
19 Yarg. 9. HD. 2008/9704 E., 2009/65 K., 19.01.2009, İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.com.tr
20 Yarg. 9. HD. 2009/24302 E., 2011/8688 K., 25.03.2011, Şahin Çil, İş Hukuku Yargıtay İlke 

Kararları, 4. Baskı, Turhan Kitabevi, s.250; Ertabak, s.385.
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Bunların dışında şarta bağlı fesih kural olarak geçerli olmadığı gibi, yazılı 
fesih bildiriminde fesih iradesinin ve fesih zamanının da şüpheye yer bırakma-
yacak biçimde açık ve kesin olarak ortaya konması gerekir. Yargıtay konuyla 
ilgili bir kararında; “Şarta bağlı fesih de kural olarak geçerli değildir. Zira, 
yenilik doğurucu bir beyan olan fesih bildirimi, tek taraflı olarak karşı tara-
fın hukuk alanına müdahale anlamına gelmekte ve sürekli borç ilişkisinin 
gelecekteki kaderini belirlemektedir. Bu sebeple, fesih bildiriminden, iş iliş-
kisinin ne zaman sona ereceği yeteri kadar açıklıkla anlaşılması gerekir. 
Şarta bağlı feshin ayrık hali, işçinin iradi davranışına bağlı olan durumlar-
da, örneğin değişiklik feshinde kendini gösterir. Görev değişikliğini kabul 
etmeme, verilen uyarı üzerine aynı eylemi tekrar ettiği takdire feshedileceği 
şartının bildirilmesi durumlarında, şarta bağlı fesih geçerli olacaktır. Şarta 
bağlı olarak geçerli bir şekilde iş sözleşmesinin feshedildiği durumlarda bil-
dirim süresi, şartın gerçekleşmesiyle işlemeye başlayacaktır.” demektedir21.

Fesih bildiriminde “ekli yazıda yer alan nedenlerden dolayı” vb. bir ibare 
bulunması koşulu ile, işverenin imzasını ve açık ve kesin bir şekilde fesih sebeplerini ihtiva 
ek bir belgenin de bildirimle birlikte işçiye verilmesi de yeterli olacaktır22. Yargıtay da 
bir kararında, fesih bildiriminde sadece Disiplin Komitesi kararına istinaden 
alınan şirket Yönetim Kurulu kararına atıfta bulunulmuş ve fesih sebebi ayrıca 
belirtilmemiş ise, bu bildirimde anılan kararlara da yer verilmesi gerekeceğini 
kabul etmek suretiyle bu görüşü benimsemiştir23.

Yine Yargıtay’ın bir kararında performansın düşük olup olmadığının ve 
akdin geçerli fesih sebebinin doğup doğmadığının tanık beyanları ile ispat edi-
lemeyeceği kabul edilmiştir24.

Başka bir kararda da Yargıtay, işe iade davası devam ederken işçinin tek-
rar işe alınmasının feshin geçerli bir sebebe dayanmadığını işverenin kabul 
ettiği şeklinde değerlendirilmesi gerektiğini karara bağlamıştır25.

D. Feshin Makul Bir Süre İçinde Yapılması:
Geçerli sebeplere dayanarak iş akdinin feshinde, haklı sebeple fesihte ol-

duğu gibi belirli bir süre şartı öngörülmemiştir. Ancak işçinin ahlak ve iyini-
yet kurallarına aykırı davranışları sebebiyle iş akdinin işverence haklı sebeple 
feshi için 26. maddede öngörülen altı işgünlük sürenin 18. maddeye dayalı 
Geçerli Sebeple Fesih hali için uygulanamayacağı, Yargıtay’ın müstekar uygu-
lamasıyla kesinlik kazanmıştır.

Yargıtay verdiği kararlarla söz konusu sürenin uygulanamayacağına karar 
vermekle birlikte, iş akdinin geçerli sebeple feshinde de bir hak düşürücü sü-
renin aranmasının uygun olacağını, bunun da her olayın özelliğine göre deği-

21  Bkz. Yukarıda dn. 11.
22  Kılıçoğlu, s.1283.
23  Yarg. 9. HD. 2007/7891 E., 2007/17684 K., 04.06.2007, Ertabak, s.386.
24  Yarg. 9. HD. 2007/13994 E., 2007/27720 K., 24.09.2007, Çil, s.272.
25  Yarg. 9. HD. 2005/22600 E., 2005/29567 K., 12.09.2005, Kılıçoğlu/Şenocak, s.1318.
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şecek makul bir süre olması gerektiğini ortaya koymuştur. Aynı ilke ILO’nun 
166 sayılı Tavsiyesinde de, işçinin yetersizliği ve davranışları nedeniyle akdin 
feshedilebilmesi için işverenin yazılı uyarısı üzerine işçinin davranışının en az 
bir kez tekrar etmesi veya tutumunda bir değişiklik yapmaması üzerine akdin 
makul bir süre içinde işverence feshedilebileceği şeklinde yer almaktadır26. 

Doktrinde buradaki makul sürenin kaynağını Borçlar Kanunu’nun 344. 
maddesine dayandıranlar da olmuştur27. Kanaatimce, işverenin geçerli sebe-
bin varlığına rağmen kendisinden beklendiği gibi makul bir süre içinde akdi 
feshetmeyip işçide akdin devam edeceği yönünde bir kanaat oluşturduktan 
sonra akdi feshetmesi artık geçerli fesih sebebine bağlanamayacağı gibi, Mede-
ni Kanun’un 2. maddesindeki dürüstlük kuralına da aykırı olacaktır.

Ancak dayanağı ne olursa olsun, her olayın özellikleri dikkate alınarak 
belirlenecek uygun bir süre içinde akdin işverence feshedilmemiş olması du-
rumunda, fesih hakkının ortadan kalkacağı tartışmasızdır. Makul bir süre 
içerisinde iş akdinin feshedilmemiş olması durumunda, Mahkemece feshin 
geçersizliğine ve işçinin işe iadesine karar verilmesi gerekecektir. İşyerini za-
man zaman izinsiz terk eden işçiye verilen son uyarının üzerinden 4 ay geçtik-
ten sonra akdin feshini Yargıtay makul süre içinde fesih ve savunma alınması 
şartlarına uymama nedeniyle geçersiz saymıştır28.

Yargıtay bir başka kararında da, işverenin haklı sebebe dayanarak yaptığı 
feshin geçersiz olması durumunda geçerli fesih koşulları varsa, işverenin 6 
işgünlük süre şartı aranmaksızın geçerli fesih nedeniyle makul bir süre içinde 
akdi feshedebileceğini de kabul etmiştir29.

E. Usule Uygun Savunma Alınması:
İş Kanunu’nun 19. maddesinin ikinci fıkrasında, iş akdinin işçinin dav-

ranışları veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilebilmesi için savunmasının 
alınması da zorunlu kılınmıştır. Ancak işverenin 25. maddenin II. bendi kap-
samındaki bildirimsiz fesih hakkı saklı tutulmuştur.

19. maddenin 2. fıkrasındaki düzenleme, ILO’nun 158 sayılı sözleşmesinin 
7. maddesi esas alınarak getirilmiştir. Söz konusu maddede aynen; “İşveren-
den makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hakkındaki iddialara 

26  Çelik, s.236.
27  Çelik, s.237.
28 Yarg. 9. HD. 2010/2139 E., 2010/4289 K., 22.02.2010, İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.

com.tr
29 Yarg. 9. HD. 2007/30784 E., 2008/9226 K., 21.04.2008, İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.

com.tr “…Dairemizin kararlılık kazanan uygulaması gereği, Toplu İş Sözleşmesinde feshe 
yetkili organın Disiplin Kurulu olduğu düzenlemesinin bulunması ve işçinin iş sözleşmesinin 
Disiplin Kurulu kararı olmadan feshedilmesi halinde, işlemin feshi haksız kıldığı, ancak 
bu durumun haklı nedeni etkilediği, davranışlardan kaynaklanan geçerli nedeni ortadan 
kaldırmadığı kabul edilmektedir. Keza 4857 sayılı İş Kanunu’nun 26. maddesindeki 6 
günlük hak düşürücü süre, haklı nedenle fesih için öngörüldüğünden, bu süre geçerli nedeni 
etkilememeli, geçerli nedenle fesih hakkının makul süre içinde kullanılması halinde, feshin 
geçersizliğine karar verilmelidir…”
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karşı savunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu 
ve verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemez” denmektedir30. Kanun tasa-
rısında 19. maddenin ikinci fıkrasının başında yer alan “İşveren bakımından 
beklenmeyecek haller hariç olmak üzere” ibaresi, TBMM’de verilen önerge 
ile içerikten çıkarılmıştır. Önergede gerekçe olarak bu ibarenin çok muğlak 
olduğu ve her zaman feshin haklı mı haksız mı yapıldığını yargıya taşıyacağı 
gösterilmiş, sonuçta önerge kabul edilerek ibare Kanun taslağından çıkarıla-
rak kanunlaştırılmıştır31.

Kanun ve Sözleşmedeki maddede her ne kadar işçinin verimi kavramı kul-
lanılmışsa da, bunun 18. maddeyle de paralel bir biçimde “işçinin yeterliliği” 
şeklinde anlaşılması doğru olur32.

Öte yandan maddede işçinin hakkındaki iddialara karşı savunmasının 
alınmasından bahsedilmişse de, bu da işçinin savunma vermeye davet edilme-
si ve kendisine savunma yapma imkanı tanınması şeklinde anlaşılmalıdır. Bu 
durumda işverenden hakkındaki isnat nedeniyle işçinin savunmasını aldığını 
değil, işçiden savunma talep edildiğini ispat etmesidir33. Zira savunma hak-
kını kullanmak istemeyen işçinin savunma vermeye zorlanması da savunma 
hakkının kullandırılmamasından farksız olacaktır. Yargıtay da işçinin savun-
ma vermekten imtina etmesi durumunda savunmasının alınmadığından söz 
edilemeyeceğine karar vermiştir34. Dayanak ILO’nun 158 sayılı sözleşmesinin 
7. maddesinde de zaten “hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilme-
den” iş akdinin feshedilemeyeceği belirtilmiştir.

Savunmanın şekli ve usulü hakkında Yasada açık bir hüküm bulunma-
maktadır. Savunmanın sözlü veya yazılı yapılmasını tercih hakkı işçiye ait-
tir. İşçiden savunma istenirken, kendisine savunmasını bizzat veya avukatı 
vasıtasıyla hazırlayabileceği (2–3 gün gibi35) makul bir süre verilebilir. İşçinin 
savunmasını istenilen sürede vermemesi halinde, savunma hakkından vazgeç-
miş sayılacağı işçiye açıklanmalıdır. Bildirim ve açıklamaların yazılı yapılması 
ispat kolaylığı yönünden işverenin yararına olacaktır36.

Yargıtay, savunmanın nasıl alınacağı ile ilgili verdiği kararlarla bazı ilkeler 
belirlemiştir. Buna göre; “…İşçinin savunması, sözleşmenin feshinden önce 
alınmalıdır. İşçi fesihten önce savunma vermeye davet edilmeli, davet ya-
zısında davranışı nedeniyle işten çıkarma sebebi açık ve kesin bir şekilde 
belirtilmeli, makul bir süre önceden belirtilen yer, gün ve saatte hazır bulun-
ması, bulunmadığı takdirde yazılı bir savunma verebileceğinin; bildirilen 

30 http://www.belgenet.com/arsiv/sozlesme/ilo_158.html
31 Prof. Dr. Müjdat Şakar, İş Kanunu Yorumu, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 5. Baskı, Yaklaşım 

Yay., s.344-345.
32 Çelik, 240; Süzek, 554.
33 Gökçe, s.130.
34 Çil, s.259.
35 Cumhur Sinan Özdemir, İş Sözleşmesinin Feshinde Usul, s.230, www.ismmmo.org.tr
36 Süzek, 554; 



148 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

yerde belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ve de buna rağmen yazılı 
bir savunma vermediği takdirde savunma vermekten vazgeçmiş sayılaca-
ğının kendisine hatırlatılması şarttır. Fesih bildirimiyle birlikte veya fesih-
ten sonra savunma istenmesi feshi geçersiz kılar. Keza, ihbar önel süreleri 
içinde savunma alınması da feshin geçersiz olması sonucunu doğurur...37”

Yargıtay, işçinin kendisi ile ilgili yapılan performans değerlendirme rapor-
larında imzasının bulunmasının, fesihten önce savunmasının istendiği anlamı-
na gelmeyeceğini kabul etmiştir38. 

Bir başka kararında ise Yargıtay, iş akdinin feshinden önce disiplin soruş-
turması sırasında Disiplin Kurulunca işçiden savunması alınmakla İş Kanunu 
md. 19’daki savunma alma zorunluluğuna ilişkin şartın gerçekleşmiş olacağını 
belirlemiştir39. 

Öte yandan işçinin savunmaya davet yazısında fesih sebebi veya sebepleri-
nin gösterilmemesi veya yazıda gösterilmeyen fesih sebeplerinden dolayı işçinin 
savunmasının alınması, savunma alınmadan akdin feshedildiğinin kabulünü 
ve feshin geçersizliğini gerektirecektir40. Yargıtay konuyla ilgili bir kararında; 
“…Davacının izinden önceki fesih sebebi yapılan davranışları kanıtlanmış 
değildir. Fesih sebebi yapılmayan devamsızlığın mahkemece geçerli neden 
kabul edilmesi yerinde görülmemiştir. Kaldı ki geçerli nedenden dolayı da-
vacı işçinin savunması da alınmamıştır. Davalı işverenin iş sözleşmesini 
feshetmesi geçerli nedene dayanmamaktadır...41” demek suretiyle feshin ge-
çerli nedene dayanmadığını kabul etmiştir.

Son olarak belirtmek gerekir ki Kanun koyucu, savunma alınması zorun-
luluğu konusunda 25. maddenin II no.lu bendi kapsamındaki İyiniyet ve Ahlak 
Kurallarına Aykırılık nedeniyle haklı feshi kapsam dışı bırakmıştır. Ancak bu 
durumda da 6 işgünü içerisinde sözleşmenin feshedildiğini ve haklı nedenin 
varlığını ispat işverene ait olacağından, yazılı olarak işçinin savunmasını yap-
maya davet edilmesi ve savunmasının tespitinden sonra akdin feshi, işveren 
için kolaylık sağlayacaktır42.

III. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA UYGULANACAK USUL
Toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 29. madde-

sinde bir kısım ek usul hükümleri öngörülmüştür. Ancak bu maddede öngö-
rülen ek usul hükümleri sadece işletme, işyeri veya işin gereklerinden kaynak-
lanan sebeplerle toplu işçi çıkarma durumunda uygulanacak hükümler olup, 
bunun dışında kalan işçinin yetersizliği veya davranışlarından dolayı iş akdi-
nin geçerli sebeple feshi durumlarında bu ek usul hükümleri aranmayacaktır. 

37 Yarg. 9. HD. 2008/2909 E., 2008/24572 K., 24.09.2008 – Yarg. 9. HD. 2009/20438 E., 
2010/14394 K., 24.5.2010, İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.com.tr 

38 Yarg. 9. HD. 2006/5880 E., 2006/9358 K., 10.04.2006, Ertabak, s.400.
39 Yarg. 9. HD. 2009/27654 E., 2010/28511 K., 11.10.2010, İçtihat Bilgi Bankası, www.kazanci.com.tr; Çil, 

s.259.
40 Ertabak, s.393
41 Bkz. Yukarıda dn. 16.
42 İnciroğlu, s.222.
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Diğer taraftan toplu işçi çıkarmaya ilişkin getirilen ek usul hükümleri 19. 
maddede aranan usul şartlarını bertaraf eden hükümler değildir. Geçerli se-
beple toplu işçi çıkarma halinde, 19. maddedeki şartların da 29. maddedeki 
şartlarla birlikte her işçi için tek tek aranması gerekecektir. 

29. madde hükmü aynen şöyledir: 

“İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya 
işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün 
önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne 
ve Türkiye İş Kurumuna bildirir.

İşyerinde çalışan işçi sayısı:

a) 20 ile 100 işçi arasında ise, en az 10 işçinin,

b) 101 ile 300 işçi arasında ise, en az yüzde on oranında işçinin,

c) 301 ve daha fazla ise, en az 30 işçinin,

İşine 17 nci madde uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya 
farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır.

Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde işçi çıkarmanın sebepleri, 
bundan etkilenecek işçi sayısı ve grupları ile işe son verme işlemlerinin han-
gi zaman diliminde gerçekleşeceğine ilişkin bilgilerin bulunması zorunlu-
dur.

Bildirimden sonra işyeri sendika temsilcileri ile işveren arasında yapı-
lacak görüşmelerde, toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi 
sayısının azaltılması yahut çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin 
en aza indirilmesi konuları ele alınır. Görüşmelerin sonunda, toplantının 
yapıldığını gösteren bir belge düzenlenir.

Fesih bildirimleri, işverenin toplu işçi çıkarma isteğini bölge müdürlüğü-
ne bildirmesinden otuz gün sonra hüküm doğurur.

İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve devamlı suretle faaliyete son 
verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az otuz gün önceden ilgili böl-
ge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirmek ve işyerinde ilan etmek-
le yükümlüdür. İşveren toplu işçi çıkarmanın kesinleşmesinden itibaren altı 
ay içinde aynı nitelikteki iş için yeniden işçi almak istediği takdirde nitelik-
leri uygun olanları tercihen işe çağırır.

Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hak-
kında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi 
çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz.

İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri 18, 19, 20 ve 21 inci 
madde hükümlerinin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; 
aksi halde işçi bu maddelere göre dava açabilir.”
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29. maddede düzenlenen toplu işçi çıkarma hükümlerine aykırı davran-
manın, iş akdinin feshini geçersiz hale getirip getirmeyeceği doktrinde tartış-
malıdır. Bir görüşe göre43 29. maddedeki usule uymamak iş akdinin feshini 
geçersiz kılmaz. Zira 29. Maddenin yaptırımı aynı Kanunun 100. maddesinde 
idari para cezası olarak belirlenmiş olup, ayrıca hukuki bir yaptırım getiril-
memiştir. Yargıtay da verdiği kararlarda bu görüşü kabul etmiştir44. Bir baş-
ka görüşe göre ise45 Yargıtay’ın söz konusu içtihadı isabetsiz olup, idari para 
cezasının tek başına yeterli sayılması halinde 29. maddede öngörülen toplu 
işçi çıkarma prosedürünün ciddi bir etkinliği kalmayacaktır. Bu şekilde bir 
yorum Yasanın amacına da aykırı düşecektir. Kanaatimce de Yargıtay’ın bu 
konuda getirdiği yorum, güçlü durumdaki işverenin zayıf durumdaki işçilere 
karşı keyfi davranmasına ve Yasadaki düzenlemenin uygulanamaz hale gelme-
sine yol açabilecektir. Ancak her olayın durumuna göre işverenin söz konu-
su prosedürü uygulamama gerekçesinin araştırılması ve salt usuli sebeplerle 
feshin geçersiz sayılmasının hakkaniyete uymayacağı durumlarda daha esnek 
davranılmasının tarafların hak ve menfaatler dengesine daha uygun ve doğru 
olacağı düşüncesindeyim.

IV. SONUÇ
Sonuç olarak kısaca özetlemek gerekirse, İş Kanunu’nun iş güvencesi kap-

samında getirdiği 19. maddede yer alan usul hükümleri feshin geçerlilik ko-
şuludur. Bu sebeple bu hükümlere uymamak, açılacak bir işe iade davasında 
esasa girilmeden önce daha işin başında feshin usule uygun olmaması nede-
niyle davanın kabulüne yol açacaktır.

İşveren işçinin belirsiz süreli iş akdini geçerli bir sebeple feshedecekse, ön-
celikle fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde ihtiva eden yazılı bir fesih bildiri-
mini işçiye vermesi gerekir. İşçinin yeterliliği veya davranışlarından kaynakla-
nan bir sebeple akit feshediliyorsa, öncelikle işçinin yazılı olarak uyarılması ve 
buna rağmen fesih sebebinin ortadan kalkmaması durumunda fesihten önce 
makul bir süre içinde işçinin savunmasını sunmaya davet edilmesi gerekir. 
Fesih anında işçinin savunmasının alınmış olması veya savunma hakkını kul-
lanmaktan imtina etmiş olması şarttır. İşçiden değil de işletme, işyeri veya 
işin niteliğinden kaynaklanan bir sebeple iş akdi feshedilecekse, bu durumda 
işçiden yazılı savunma alınmasına gerek yoktur. 

25. Maddenin II. bendi kapsamında akdin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına 
Aykırılıktan dolayı feshi yoluna gidiliyorsa, 19. maddedeki usul kuralları ge-
çerlilik şartı değilse de, işveren açısından ispat kolaylığı sağlayacağından sa-
vunmasının alınması ve daha sonra akdin feshedilmesi yararlı olacaktır.

43 Ertabak, s.410.
44 Yarg. 9. HD. 2006/2990 E., 2006/6997 K., 20.03.2006, Ertabak, s.413; Süzek, s.557, dn. 

248’de sayılan kararlar.
45 Süzek, s.558.
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İşverence akdin geçerli sebeple feshedilmesi durumunda fesih için bir süre 
öngörülmemişse de, makul bir süre içerisinde akdin feshedilmemesi halinde 
feshin geçersiz sayılacağı gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay içtihatlarında 
istikrar kazanmıştır.

Tüm bu hususların belirsiz süreli iş akdinin feshinde gözetilmesi ve usule 
aykırı bir feshin geçersiz olacağı, açılacak bir işe iade davası sonucunda hem 
tazminat ve hem de çalıştırılmayan süreye ilişkin ücret ve sair hakların da iş-
verene ödetileceğinin gözetilmesi gerekir. 
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ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BULUNAN 
TAŞINMAZLARIN YAPILAN CEBRİ İCRA YOLU İLE 
SATIŞLARINA, KREDİ ALACAKLISI KURULUŞTAN 

ALACAĞI TEMLİK ALMIŞ OLAN VARLIK 
YÖNETİM ŞİRKETİ DE KATILARAK “ALACAĞINA 
MAHSUBEN” TAŞINMAZI SATIN ALABİLİR Mİ?

Av. Talih UYAR1

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun 15. maddesi çerçe-
vesinde, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir taşınmazın satışına (iha-
lesine), takip borçlusundan kredi alacağı bulunan bankanın yapmış olduğu 
ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takibe konu olan alacağı temlik almış 
olan bir Varlık Yönetim Şirketi girerek, temlik aldığı alacağa mahsuben, 
satışa çıkarılmış olan taşınmazı satın alabilir mi? 

İcra müdürlüğünce, satışa konu taşınmazın temlik alacaklısı Varlık Yöne-
tim Şirketi’ne, temlik aldığı alacağa mahsuben ihale edilmesi halinde, takip 
borçlusu, yapılmış olan ihalenin feshini isteyebilir mi?

*

Hangi nedenlerle, ihalenin bozulmasının -icra mahkemesinde- istenebile-
ceği İİK. mad. 134’de bozulma nedenleri teker teker belirtilerek gösterilmemiş-
tir. Sadece, ihalenin Borçlar Kanunu'nun 226. maddesinde yazılı nedenlerle, 
satış ilanının tebliğ edilmemiş olması, satılan malın esaslı niteliklerindeki hata 
yahut «ihaledeki fesat (hile) nedeniyle bozulabileceğine değinilmiştir. 

Doktrindeki (ARSLAN, R. İhale ve İhalenin Feshi, s: 76 vd. – KURU, B. İcra ve 
İflas Hukuku, C: 2, s: 1430 vd. – KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, s: 600 vd. – 
POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, s: 521 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun 
Esasları, s: 284 vd. – PEKCANITEZ, H./ATALAY, O./ÖZKAN, M.Ş./ÖZEKES, M. İcra ve 
İflâs Hukuku, s: 230 vd) gruplandırmaya uyarak, ihalenin bozulma nedenlerini;

a) İhaleye fesat karıştırılmış olması,

b) Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemlerle ilgili bozma nedenleri,

c) İhalenin yapılması sırasında doğan -ihalenin yapılması sırasındaki hata-
lı işlemlerle ilgili- bozma nedenleri,

d) Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş ol-
ması 

şeklinde sıralayabiliriz.

1 Yaşar Ünv. Huk. Fak. Öğr. Görv
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İhalenin bozulma nedenleri; bu nedenlerden yararlanabilecek olan «ilgilile-
rin sıfatlarına göre şöyle de sıralanabilir: 

a- Borçlunun ileri sürebileceği bozma nedenleri: İhalenin bozulması daima 
borçlunun yararına sonuç doğurur. Çünkü, ihale ile borçlunun taşınır ya da 
taşınmaz malı, malvarlığından çıkmakta, varlığı azalmakta, ihalenin bozulma-
sı ile ise, elinden çıkan mal tekrar malvarlığına girmektedir.

İhalenin bozulması, bu şekilde borçlunun yararına sonuç doğuran işlem 
olduğundan, uygulamada borçluların «ihalenin bozulması» istemleri ile çok 
sık karşılaşılmaktadır.

Borçlular, yukarıda incelediğimiz bozma nedenlerinden; ihaleye fesat (yol-
suzluk) karıştırılmış olması, artırmaya hazırlık aşamasındaki bozma neden-
leri ve ihalenin yapılması sırasındaki bozma nedenleri ne dayanarak ihalenin 
bozulmasını isteyebilirse de, ihalenin sonra meydana çıkan taşınmazın önemli 
niteliklerinde alıcıların hataya düşürülmüş olması nedenine dayanarak, yapı-
lan ihalenin bozulmasını isteyemezler.

b- Alacaklının ileri sürebileceği bozma nedenleri: İhale bedeli ile alacağı 
karşılanmış olan alacaklılar, kural olarak ihalenin bozulmasını isteyemezler. 
Çünkü, yapılan ihalenin bozulmasında yararları yoktur. Buna karşın, ihale be-
deli ile alacağı kısmen ya da tamamen karşılanmamış olan alacaklılar, borçlu 
gibi ihalenin bozulmasını istemekte yarar sahibidirler.

c- Alıcının ileri sürebileceği bozma nedenleri: Taşınmazı ihalede satın al-
mış olan alıcılar, tüm bozma nedenlerine dayanarak, ihalenin bozulmasını is-
teyebilir.

d- Taşınmazın hissedarları ve taşınmaz üzerinde ayni hak sahibi bulunan 
kişilerin ileri sürebileceği bozma nedenleri: Bu kişiler alacaklılar gibi, ihalenin 
bozulmasını isteyecekleri gibi, ayrıca ikametgahları bilindiği halde, kendilerine 
satış ilanını tebliğ edilmemiş olduğunu bildirerek (İİK. mad. 127) de ihalenin 
bozulmasını isteyebilirler.

4762 sayılı OBS (Organize Sanayi Bölgeleri) Kanunu uyarınca, katılımcıla-
rın borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla yapılan 
satışlarına katılmamaları gereken kişilere ihalenin yapılması “ihalenin yapıl-
ması sırasındaki usulsüzlük” sayılır ve “yapılan ihalenin bu nedenle bozulma-
sı” gerekir. (Bknz: UYAR, T. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C:7, 2007, s.10340).

OSB Kanunu uyarınca, katılımcıların borcundan dolayı satışına karar ve-
rilen taşınmazların icra yoluyla yapılan satışlarına kimlerin katılabileceği, adı 
geçen kanunun 15. maddesinin 3. fıkrasında önce “… Organize Sanayi Bölge-
lerince teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya ka-
tılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla 
satışı halinde …. ‘Bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip 
alıcılara’ satış yapılabilir” şeklinde düzenlenmişken, 23.10.2008 tarihinde 
5807 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklik sonucunda “… ‘Bölgenin kuruluş pro-
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tokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara’ veya ’kredi alacaklısı kuruluşa’ 
satış yapılabilir…” şeklini almıştır. 

Bu suretle; OSB’de bulunan ve katılımcıların borcundan dolayı satışına 
karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışlarına “bölgenin kuruluş protoko-
lünde öngörülen niteliklere sahip kişiler” yanında “kredi alacaklısı kuruluşla-
rın (yani;bankaların)” da katılabilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Ancak, hemen belirtelim ki, OSB’deki katılımcıya kredi açmış kuruluşun 
(bankanın) icra yoluyla yapılan satışa katılabilmesi kanun koyucu tarafından 
şarta bağlanmış olup, bu şart da aynı kanunun 4. fıkrasında “taşınmazların 
kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi, alacaklısı kuruluş, satın 
aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere 
sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki 
gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır,” şeklinde belirtilmiştir.

Buraya kadar açıklanan 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15. maddesinde ya-
pılmış olan değişikliğin gerekçesi“ … madde ile 4562 Sayılı Kanun'un 15. mad-
desinde değişikliğe gidilerek, sanayi tesislerine yatırım ve işletme kredisi veren 
kredi alacaklısı kuruluşlara icra halinde tesisi satın alma ve sonrasında OSB’ 
nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek ve tüzel kişilere 
satabilme ve/veya kiraya verebilme imkanı getirilerek kredi mekanizmasının 
önündeki engeller kaldırılmıştır,” şeklinde belirtilmiştir. 

OSB’de bulunan katılımcının kredi borcundan dolayı icra takibinde bu-
lunmuş olan banka (kredi alacaklısı kuruluş), bu takip sonucunda yapılacak 
ihaleye “alacağına mahsuben” katılıp satışa konu taşınmazı- OSB Kanunu'nun 
15/son maddesi uyarınca; daha sonra iki yıl içinde satmak/ kiraya vermek 
koşuluyla- satın alabilirse de, alacaklı banka  (kredi alacaklısı kuruluş) takip 
konusu yaptığı alacağı,. Varlık Yönetim Şirketi’ne  devrederse, bu Varlık Yö-
netim Şirketi de artık kendisinin olmuş olan bu alacağa mahsuben borçlunun 
OSB’deki taşınmazını satın alabilir mi?

Hatırlanacağı gibi Varlık Yönetim Şirketleri, 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu'nun 143. maddesi çerçevesinde kurulmuş olan kuruluşlar olup 
bunların “kuruluş ve faaliyet esasları Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş 
ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik’de (Bknz:1.11.2006 T.26333 Sayılı 
Resmi Gazete) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 93 ve 143. maddesine 
dayanılarak- belirtilmiştir.

 İcra ve İflas Hukukuna ilişkin bütün hükümler, çok şekli düzenlemeler 
içerdiklerinden, daima “dar” yorumlanırlar, “genişletici yorum” a müsait de-
ğildirler.

OSB’de bulunan ve katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen 
taşınmazların icra yoluyla yapılan satışlarına önce sadece “bölgenin kuruluş 
protokolün öngörülen niteliklere sahip alıcıların/kişilerin girebileceğini” ön-
görmüş olan kanun koyucu –yapılan ihalelere kimsenin girmemesi ve katılım-
cılara kredi açmış olan kuruluşların (bankaların) alacaklarının sürüncemede 
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kalmaması için – daha sonra katılımcılara kredi açmış olan kuruluşların (ban-
kaların) da –satın aldıkları taşınmazı iki yıl içinde SATMALARI veya KİRAYA 
VERMELERİ koşuluyla- yapılan ihaleye katılabilmelerine imkan tanımıştır.

Varlık Yönetim Şirketleri –yukarıda belirttiğimiz gibi- 01.11.2005 tarihin-
de Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 5411 Sayılı Bankacılık 
Kanunu’nun 143. maddesi uyarınca kurulmuş ve faaliyet esasları 1.11.2006 
tarihli Resmi Gazetede yayınlan Yönetmelikle düzenlenmiş olan kuruluşlar 
olup, 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15. maddesindeki değişiklik ise 23.10.2008 
tarihinde yapılmıştır. Kanun koyucu, Varlık Şirketlerinin “Bankalardan temlik 
aldıkları alacaklara mahsuben OSB’deki taşınmazları satın alabileceklerini” 
istemiş olsaydı bu hususu hem 4562 Sayılı Kanun'unun 15. maddesinde de-
ğişiklik yaparken “… satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı 
halinde…’bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara' 
veya ‘kredi alacaklısı kuruluşa ve ONUN ALACAĞINI TEMLİK ALMIŞ OLAN 
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİNE ‘ SATIŞ YAPILABİLİR…” (fıkra:3) ve hem de 
“taşınmazların kredi alacalısı kuruluşa veya ONUN ALACAĞINI TEMLİK AL-
MIŞ OLAN Varlık Yönetim Şirkletine satılması halinde, kredi alacaklısı ku-
ruluş ve VARLIK YÖNETİM ŞİRKETİ, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin 
kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en 
geç iki yıl içinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya 
vermek zorundadır” (fıkra:4) şeklinde bir düzenleme getirebilirdi.

Ayrıca belirtelim ki; bankaların 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15/son fık-
rası uyarınca, alacaklarına mahsuben satın aldıkları ve iki yıl içinde satmak/
kiraya vermek zorunda oldukları- taşınmazları ne şekilde elden çıkarabilecek-
leri  özel olarak “Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacakların-
dan Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrımenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin 
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” de (Bknz:1.11.2006 T. 26333 sayılı 
Resmi Gazete) özel olarak düzenlenmiş olduğu halde, Varlık Yönetim Şirket-
lerin alacaklarına mahsuben satın aldıkları taşınmazları elden çıkarıp çıka-
ramayacakları, elden çıkaracaklarsa nasıl elden çıkaracakları da özel olarak 
düzenlenmiş değildir…

Buraya kadar ayrıntılı olarak belirttiğimiz nedenlerle, OSB de bulunan 
bir taşınmazın borcundan dolayı cebri icra yolu ile yapılan satışına, takip 
borçlusunda kredi alacağı bulunan bankanın yapmış olduğu “ipoteğin paraya 
çevrilmesi yolu” ile takibe konu alacağı temlik almış olan bir Varlık Yönetim 
Şirketi’nin girerek “alacağına mahsuben” satışa çıkarılmış olan taşınmazı satın 
alması –Varlık Yönetim Şirketi, 4562 sayılı OSB Kanunu'nun 15/III maddesin-
de öngörülen “kredi alacaklısı kuruluş” sıfatını taşımadığından “İHALENİN YA-
PILMASI SIRASINDAKİ HATALI BİR İŞLEM” sayılır ve bu yapılan hatalı işlem, 
ihalenin feshini gerektirir.



FASON ÜRETİM SÖZLEŞMELERİNİN REKABET 
HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DEGERLENDİRİLMESİ 

Av. Esin Güngör ÖNAL
GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz küreselleşme dalgası, geçen yüz yılın özellikle son 

15-20 yılında, dünya ekonomisinin organizasyon biçimini de derinden etkile-
miştir. Gelişmiş merkez ülkelerle çevre ülkeleri olarak nitelendirilen ülkeler 
arasındaki ilişkiler çok daha karmaşık duruma gelmiştir. Rekabet, küreselleş-
menin keskin ucudur. Bir üretim biçimi olarak fason üretimin tarihi eskile-
re uzanmaktadır. Ancak, küreselleşme ve onun üretimin uluslararasılaşması 
üzerindeki etkileri, fason üretime de uluslararası bir karakter kazandırmıştır. 
Birçok sanayi malının üretiminde –Doğu Asya başta olmak üzere- Yeni Sanayi-
leşen Ülkeler adı verilen, bir grup gelişmekte olan ülkenin payı artarken; çok 
ulusluların ana ülkelerdeki şirketlerinin, yüksek hacimli üretimden yüksek 
değerli üretime kaydığı görülmektedir. Ana firmalar artık bir örümcek ağını 
andıran küresel üretim networklerinin merkezinde bulunan ve kritik önem-
deki enformasyon, teknik bilgi ve beceriler ile üretim için gerekli kaynakları 
kontrol eden kuruluşlar özelliğini kazanmıştır.1 

Dünya ekonomisinde fason üretim, birinci olarak ana firmayla alt sözleş-
me imzalayan firmanın; ana firmanın kendi bünyesinde karşılayamadığı talep 
fazlasını karşılamaya yönelik üretim yapmasıdır. İkinci olarak ise ana firma-
nın üretim yöntemine ilişkin kararların alınmasını fason üreticiye bırakması 
durumudur. Bu çalışmada; Türkiye’de, ekonomik gelişme ve büyümede stra-
tejik önemde görülen ve orta ve küçük ölçekli firmaların gelişmelerinde önemli 
rolü olduğu kabul edilen2,  fason üretim anlaşmalarının rekabet hukuku çer-
çevesinde değerlendirmesi yapılmaya çalışılmıştır. 

I. GENEL OLARAK
Rekabet Kurulu, Merck Sharp Dohme Int, Merck Sharp &Dohme İlaçları 

Ltd. Şirketi ve Fako İlaçları A.Ş (Fako) arasında fason üretim ilişkisi kuran 
“Fason Üretim ve Hizmet Anlaşması”na menfi tespit belgesi verilmesi talebini 
incelediği kararında3;

“Fason üretim anlaşmaları; ürün imalatı, hizmet sunumu veya diğer fa-
aliyetlerde müteahhit firma tarafından kendisine üretim sorumluluğu ve-
rilen taşeron firmanın, müteahhit firmanın taahhütleri altında müteahhit 
firma için veya müteahhit firma adına üretim faaliyetlerinde bulunmasını 
sağlayan anlaşmalardır.” tanımına yer vermiştir. Yine, Abbott Laboratuarları 

1 Ongun, Tuba; TMMOB Sanayi Kongresi 2007, 14-15 Aralık 2007/Ankara
2 DPT(2006) Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı(2007-2013)
3 01-43/43/427-110 Sayı ve 11.09.2001 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
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İthalat, İhracat ve Ticaret Limited Şirketi (Abbott) , Fako ve Abfar İlaçları Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş. (Abfar) arasında imzalanmış bulunan ve Fako ile Abfar’ın 
Abbott adına fason üretim yapmalarını sağlayan “imalat Sözleşmesi”ne menfi 
tespit veya muafiyet verilmesi talebini incelediği kararında4 yukarıda bildirilen 
tanımı tekrarlamıştır.

Fason üretim sözleşmelerinin, hukuki mahiyeti itibariyle istisna sözleş-
meleri olduğu kabul edilmektedir. Buradan hareketle, taraflardan birini iş 
sahibi diğerini ise müteahhit olarak adlandırmak, fason üretim sözleşmele-
rinin hukuki niteliğine uygun, doğru ifadelerdir. Ayrıca bu isimlendirme, İş 
Hukuku’nda, çok önemli hukuki sonuçların bağlandığı asıl işveren (müteah-
hit), alt işveren (taşeron) ilişkisi ile fason üretim ilişkilerinin karıştırılmaması 
açısından da önemlidir. 

Nitekim; Rekabet Kurumu, 24.01.2008 tarihli Rakipler Arasında Olmayan 
Belirli Nitelikteki Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuzda;

“Fason üretim anlaşmaları, bir teşebbüs (iş sahibi) adına ya da bu teşeb-
büs için söz konusu teşebbüsün talimatları doğrultusunda, diğer tarafın (yük-
lenici) bir malın üretilmesi, bir hizmetin sunulması ya da bir işin yapılmasını 
üstlendiği anlaşmalardır” tanımına yer vermiş ve bu konuda olası farklı huku-
ki nitelendirmeler, dolayısıyla kafa karışıklıklarına da son vermiştir.

Rekabet Kurulu, Philips Ticaret A.Ş. (Philips), Profilo Telra Elektronik Sa-
nayi ve Ticaret A.Ş. (Profilo Telra) arasında akdedilen imalat ve tedarik söz-
leşmesinin muafiyet başvurusunu incelediği kararında5, kapsam ve biçim açı-
sından farklılıklar gösteren üretim anlaşmalarının genel olarak üç kategoride 
değerlendirilmesinin mümkün olduğunu ifade etmiştir. Bunlar;

• Tarafların tek taraflı veya karşılıklı olarak üretim yapmalarına ilişkin 
ortak girişim anlaşmaları,

• Tarafların tek taraflı veya karşılıklı olarak üretimi durdurup, diğer 
taraftan mal almayı kabul ettikleri uzmanlaşma anlaşmaları,

• Bir tarafın (iş sahibi), diğer tarafa (taşeron firma) belli bir ürünün üre-
timi görevini verdiği fason üretim anlaşmaları. 

II. REKABET HUKUKU BAKIMINDAN FASON ÜRETİM 
ANLAŞMALARININ NİTELİĞİ
Fason üretim anlaşmalarının, bir anlaşma olmasından ötürü, Rekabetin 

Korunması Hakkında Kanun (RKHK) madde 4’teki tüm yasaklamaların bu an-
laşmalar için de geçerli olduğu söylenmelidir. Bu genel belirlemeden sonra; 
konumuzu fason üretim anlaşmaları oluşturduğundan, aşağıda, bu tür anlaş-
malarda genel olarak yer alan anlaşma hükümleri ve Rekabet Kurulu’nun  bu 
konudaki değerlendirmelerine yer verilecektir.

4 01-25/240-62 Sayı ve 29.5.2001Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
5 03-43/487-209 Sayı ve 17.6.2003 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
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Bilindiği üzere; rekabet hukuku açısından, anlaşmaların yatay anlaşma ya 
da dikey anlaşma olması, hukuken uygulanacak hükümler açısından önemli-
dir. Rekabet Kurulu kararlarında bildirildiği üzere, fason üretim anlaşmaları 
genellikle dikey nitelikli anlaşmalardır. Abbott&Fako kararında6, Rekabet Ku-
rulu; 

“Fason üretim anlaşmalarının üretim ortak girişimi veya uzmanlaşma an-
laşmaları gibi diğer üretim anlaşmalarından farkı, dikey anlaşma niteliği taşı-
malarıdır” değerlendirmesinde bulunmuştur. Ancak, taraflarının aynı zaman-
da birbirleriyle rakip olduğu fason üretim anlaşmalarının 4054 Sayılı Kanun 
açısından dikey olma özelliğini yitirdikleri, yatay işbirliği sonucunu doğurma-
larından dolayı Kanunun 4. maddesi kapsamına girecekleri açıktır.

A. Yukarıdaki genel tespitlerden sonra,  fason üretim anlaşmalarının, 
genellikle dikey nitelikte anlaşmalar olmalarından hareketle; bir fason üre-
tim anlaşmasının, 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet 
Tebliği’nden yararlanabilmesi için gerekli hususlar aşağıdaki şekilde belirle-
nebilir:

1. Rakip teşebbüsler arasında yapılmamış olması gereklidir. Bu noktada, 
rakip teşebbüsten ne anlamalıyız sorusu akla gelebilecek haklı bir sorudur. 
Rakip teşebbüsün tanımı Tebliğin 3 (c) maddesinde;

“Rakip Teşebbüsler.Aynı ürün pazarında faaliyette bulunan veya bulunma 
potansiyeline sahip sağlayıcılardır. Ürün pazarı anlaşma konusu mal veya hiz-
metler ile alıcı açısından ürün özellikleri, fiyatları ve kullanım amaçları bakı-
mından bunlarla değiştirilebilir ya da bunları ikame edebilir kabul edilen mal 
veya hizmetleri kapsar” şeklinde tanımlanmıştır.

24.01.2008 tarihli Rakipler arasında Olmayan Belirli Nitelikteki Fason 
Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuzda; rakip teşebbüsün tespitinde,

“Halihazırda rakip mal üretmeyen ancak, söz konusu ürünün fiyatlarında 
göreceli olarak küçük ve sürekli bir artış olması durumunda bir yıl içerisinde 
gerekli yatırımları yaparak piyasaya girebilecek teşebbüsler, söz konusu ürün 
pazarında faaliyet gösterme potansiyeline sahip teşebbüs olarak değerlendiri-
lecektir.” denmektedir. Yine bu konuda teorik bir yaklaşım sergilenmeyerek; 
bu teşebbüsün söz konusu yeni pazara girmeyi planladığının açıkça bilinmesi 
halinde, potansiyel rakip olarak sayılması gerektiği bildirilmiştir.

2. Dikey anlaşma niteliğindeki bir fason anlaşmasının tebliğden yararlana-
bilmesi için fikri mülkiyet aktarımının müteahhitten (sağlayıcıdan), iş sahibine 
(alıcıya) doğru yapılmış olması gereklidir. 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara 
İlişkin Grup Muafiyet Tebliğinin Açıklanmasına Dair Kılavuzun Fikri Hakların 
Kullanımı’nı İçeren Dikey Anlaşmalar bölümünde;

“Anlaşmada fikri hakların kimden kime verildiği önem taşımaktadır. Fikri 
hakların alıcıya devri veya alıcı tarafından kullanımının söz konusu olması du-

6 01-25/240-62 Sayı ve 29.5.2001 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
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rumunda Tebliğin sağladığı grup muafiyetinden yararlanılabilir. Aksi takdirde, 
fikri haklar alıcı tarafından sağlayıcıya devrediliyor ve sağlayıcının satışlarına 
bir takım sınırlamalar getiriliyor ise, böyle bir dikey anlaşmanın grup muafi-
yetinden yararlanması söz konusu değildir. Örneğin fason üretim sözleşmele-
rinde üretimi gerçekleştiren ve sağlayıcı konumunda olan teşebbüs (yüklenici) 
üretim için gerekli olan know-how’ı genellikle alıcı konumundaki teşebbüsten 
sağlar. Kendi markasını oluşturan zincir marketlerin bu ürünleri üretici te-
şebbüslere ürettirmesi uygulamalarının Tebliğ kapsamında değerlendirilmesi 
için, zincir marketin söz konusu ürünün üretimini gerçekleştirmiyor ve sağ-
layıcı konumundaki üreticiye bu konuda bir know-how aktarmıyor olması ge-
rekmektedir.” denmektedir. 

Rekabet Kurulu, Yudum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yudum) - Unilever 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Unilever) kararında,7 taraflar arasında yapılmış fason 
üretim anlaşmasının 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafi-
yet Tebliği kapsamında olduğunu bildirmistir. Sözü edilen kararda Rekabet 
Kurulu’nun değerlendirmelerini şöylece özetlemek mümkündür.

İlişkin Kararın Fason İmalat Sözleşmesi’nin değerlendirildiği bölümünde; 
fason üretim sözleşmelerinin dikey nitelikli anlaşma olduğu bildirilmiş, ancak 
bunun iki istisnasının olduğundan bahsedilmiştir. İstisnalardan birincisinin 
rakip teşebbüsler arasında yapılması hali olduğu ve bu halde anlaşmanın ya-
tay işbirliği anlaşması niteliği kazandığı ve bu halde işbirliği doğurucu yönle-
rinin dikkate alındığı bildirilmiştir. İkinci istisna olarak da; rakip olmayanlar 
arasında yapılan ancak iş sahibi tarafından müteahhide know-how aktarılan 
fason üretim anlaşmaları olduğu bildirilmiştir.

İlişkin kararda, coğrafi pazar Türkiye, ilgili pazar zeytinyağı pazarı  olarak 
belirlenmiştir. Taraflar arasındaki fason üretim sözleşmeleri çerçevesinde; 
müteahhit konumunda olan Yudum’un zeytinyağı alanında, Türkiye pazarın-
da faal olmadığı tespitinde bulunulmuş ve devamla fason üretim sözleşmesi 
taraflarının söz konusu ürün bakımından ve fiili olarak birbirlerinin rakibi 
olmadıkları bildirilmiştir.

Rekabet Kurulu, söz konusu kararında, rakiplik ilişkisini tespit ederken, 
potansiyel rakiplik durumunu da irdelemiş, Yudum’un Türkiye zeytinyağı pa-
zarında faaliyet gösterme potansiyeline sahip olduğu tespitinde bulunmuştur. 
Ancak, 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliğinin 
Açıklanmasına Dair Kılavuza atıfta bulunarak; teşebbüsün yeni pazara kısa 
sürede girmeye muktedir olup olmayacağı kadar, bu yönde bir niyet ve pla-
nının olup olmadığını da araştırmıştır. Sonuç olarak; Kurul, kılavuzda işaret 
edildiği şekilde, teorik bir yaklaşımdan ziyade gerçek verilere dayalı bir yak-
laşımla hareket etmiş ve Yudum’un, Türkiye’de zeytinyağı pazarına girmeyi 
planlamadığı sonucuna ulaşmış ve yaptığı bu tespitlerle, ilişkin anlaşmanın 
rakipler arası bir anlaşma olmadığı sonucuna ulaşmıştır.

7  06-51/663-188 Sayı 13.7.2006 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
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Kurul akabinde, Grup Muafiyet Tebliğinden yararlanım için araştırılma-
sı gerekli bir diğer hususun incelemesine geçmiş ve iş sahibi (Unilever) tara-
fından müteahhide (Yudum) know-how aktarımının olup olmadığı hususunu 
irdelemiştir. İncelemesi sonucunda, zeytinyağı üretimine ilişkin know-how’ın 
zaten Yudum bünyesinde bulunduğu ve fason üretim sözleşmesi nedeniyle 
Unilever’den Yudum’a know-how aktarılmadığı tespitinde bulunmuş ve devam-
la taraflar arasındaki “imalat sözleşmesi”nin 2002/2 Sayılı Tebliğ kapsamında 
değerlendirilebileceğini bildirerek, sözleşme maddelerini 4054 Sayılı Kanun 
4. maddesi ve 2002/2 Sayılı tebliğ çerçevesinde analiz etmiştir. Kurul’un bu 
yöndeki değerlendirmeleri de şöylece özetlenebilir:

• Yudum’un Unilever’in talimatları ve belirlediği standartlar doğrultusun-
da zeytinyağı üretecek ve ambalajlayacak olmasına ilişkin sözleşme hükmü-
nün, fason üretim sözleşmelerinin doğası gereği olduğu ve 4054 Sayılı Kanun 
madde 4 hükmüne aykırılık oluşturmadığı bildirilmiştir.

• Taraflar arasında “Münhasırlık” başlığı altında düzenlenen ve rekabet et-
meme yükümlülüğüne ilişkin hükümler içeren sözleşmede, ilişkin hükümler, 
2002/2 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde değerlendirilmiş, ilişkin sözleş-
menin yürürlük süresinin 3 yıl olduğu hususu dikkate alınarak, süresi belirsiz 
ya da 5 yıldan uzun olmayan bu rekabet etmeme yükümlülüğünün 2002/2 
Sayılı Tebliğ ile uyumlu olduğu bildirilmiştir.

• Yine sözleşmede yer alan ve taraflara gizlilik yükümlülüğü getiren hük-
mün, fason üretim anlaşmalarının hayata geçirilmesi ve uygulanabilirliği açı-
sından gereklilik arz ettiği ifade edilmiştir. Sözü edilen kararda; Kurul’un 
11.9.2001 tarih ve 01-43/427-110 Sayılı (Merck Sharp Dohme Int., Merck 
Sharp&Dohme İlaçları Ltd. Şirketi ve Fako İlaçları A.Ş. kararı), 11.7.2000 
tarih ve 00-26/289-160 Sayılı (SmithKline Beecham Plc. İle Fako İlaçları A. Ş. 
Kararı), 06.2.2003 tarih ve 03-08/92-38 Sayılı (Teba ISK&Daikin), 08.05.2001 
tarih, 01-22/198-54 sayılı (SmithKline Beecham Plc&Turgut Holding Kararı) 
kararlarına atıfta bulunularak, gizlilik yükümlülüğünün sözleşmenin başarıyla 
hayata geçirilip uygulanması açısından gerekli olduğu vurgusu yapılmıştır. 

Kurul tarafından bütün bu tespitler yapıldıktan sonra, incelemeye konu fa-
son imalat sözleşmesinin, rakip olmayanlar arasında bir fason üretim ilişkisi 
kurduğu ve Yudum’un Türkiye zeytinyağı pazarında bizzat faal olmadığı süre-
ce, 2002/2 Sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyet Tebliği kapsamında 
olduğu bildirilmiştir. Sözü edilen karar, fason üretim anlaşmalarının Grup 
Muafiyet Tebliği’nden yararlanabilmeleri için taşımaları gereken hususları ve 
Kurul’un bu konudaki yaklaşımını detaylı bir şekilde göstermesi açısından 
önemli bir karardır.

Burada önemine binaen, 24.01.2008 tarihli Rakipler arasında Olmayan Be-
lirli Nitelikteki Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin Kılavuzda (Kılavuz) yer alan 
bir hükümden bahsetmek de uygun olacaktır. Kılavuzun ilişkin hükmünde;
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“2002/2 Sayılı Tebliğ ve bu Tebliğe dair çıkarılan Kılavuz’da açıkça yer 
almamakla birlikte, alıcı konumundaki iş sahibinin sağlayıcı konumundaki 
yükleniciye sadece sağlanacak ürünlerin veya hizmetin tarif edildiği detaylı 
özellikleri aktarması durumunda ilgili fason üretim anlaşmasının söz konusu 
Tebliğin sağladığı grup muafiyetinden yararlanması söz konusu olabilecektir.” 
denmektedir. 

Bir anlamda iş sahibi tarafından know-how aktarımı veya fikri mülkiyet 
aktarımı olarak nitelendirilemeyecek, hizmet ya da ürün özelliklerinin bildi-
rimi olarak nitelendirilebilecek türde aktarımlar, anlaşmanın diğer özellikleri 
taşıması halinde, grup muafiyetinden yararlanmasına engel olmamaktadır.

B. İş sahibi tarafından  müteahhit tarafa know-how veya başka fikri mülki-
yet hakları devrini içeren,  bu özellikteki fason anlaşmaları Dikey Anlaşmalar 
Tebliği’nin kapsamı dışında kalmaktadır. Dolayısıyla, anlaşmanın bireysel ola-
rak bildirimi ve bireysel muafiyet talep edilmesi gereklidir.

Aşağıda, bu özellikleri içeren fason üretim anlaşmaları ve genelde inceleme 
konusu olan maddeleri Rekabet Kurulu kararları ışığında incelenmiştir.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; bilindiği üzere, 4054 Sayılı Yasa madde 4 
hükmündeki yasaklamalar, sadece yatay anlaşmaları değil, aynı zamanda di-
key rekabeti sınırlayıcı türde anlaşmaları da kapsamaktadır. İncelemeye konu 
kimi Rekabet Kurulu kararlarında, anlaşmanın taraflarının aynı zamanda ra-
kip olduğu, dolayısıyla; anlaşmanın 4054 Sayılı Kanun açısından, dikey olma 
özelliğini kaybettiği de bilinmelidir. Nitekim, bu konuda Philips/Profilo Telra 
Kararında; fason üretim anlaşmalarının genellikle dikey nitelikli anlaşmalar 
olduğu ancak, rakipler arasında yapılan fason üretim anlaşmalarının ya da ta-
şeron firmaya know-how aktarımını içeren ve fakat rakip olmayan teşebbüsler 
arası fason üretim anlaşmalarının yatay anlaşma özelliği taşıdıkları bildiril-
miştir8. Bu genel tespitlerden sonra, Grup Muafiyet Tebliği’nden yararlana-
mayan fason üretim anlaşmalarında,  fason üretim anlaşmalarının genellene-
bilecek, kendisine özgü hükümleri bir tasnife sokularak, Rekabet Kurulu’nun 
değerlendirmeleri,  aşağıda açıklanmıştır.

1. İŞ SAHİBİNE AİT FİKRİ HAKLARIN VE TEKNOLOJİNİN KORUNMASI
Rekabet Kurulu Kararlarında kabul edilen husus, Philips ve Profilo Telra 

Kararında9 işaret edildiği şekliyle;

“Know-how veya teknoloji transferi içeren anlaşmalarda fikri hakların kul-
lanımına ilişkin bir takım kısıtlamalar getirilmesinin amacı, söz konusu fikri 
hakların korunmasıdır. Bu çerçevede fason üretim anlaşmalarında, ana üreti-
cinin, know-how’ını fason üreticinin anlaşma amaçları dışında kullanmasına 
engel olması rekabeti sınırlandırmamaktadır.”

8 03-43/487-209 Sayı, 17.6.2003 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
9 03-43/487-209 Sayı, 17.6.2003 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
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Benzer bir değerlendirme SmithKline/Fako Kararı’nda10 tekrarlanmış,

“Nitekim 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a kaynak-
lık eden Avrupa Birliği Rekabet mevzuatında da ana sanayiinin know-how’ını 
fason üreticinin anlaşma amaçları dışında kullanmasına engel olmasının re-
kabeti sınırlandırmadığı düzenlenmiştir” şeklinde benzer yaklaşım tekrarlan-
mıştır. Yine aynı kararda, ana sanayi tarafından aktarılan teknik bilginin, bu 
bilgi herkes tarafından bilinir hale gelmediği sürece gizli tutulmasının ana sa-
nayiinin teknik bilgilerin ekonomik değerini koruma işlevi gördüğü bildirilmiş 
ve bu tür anlaşmaların hayata geçirilebilmesi için bu tür kısıtlamaları içer-
mesinin anlaşmaların özelliğinden kaynaklanan bir gereklilik olduğu vurgusu 
yapılmıştır.

Burada özellik arz eden bir diğer husus, bilgilerin korunmasına ilişkin 
sözleşme hükümlerinin ne kadar süreyi kapsaması gerektiği ve Rekabet 
Kurulu’nun bu konudaki yaklaşımıdır. Yukarıda sözü edilen SmithKline/Fako 
kararında tarafların birbirlerinden aldıkları gizli bilgilerin anlaşmanın yürür-
lükten kalkmasından itibaren 10 yıl süreyle, karşı tarafın izni olmadan açık-
lanamayacağına ilişkin olarak koydukları hüküm, Kurul tarafından; tarafların 
birbirlerinden aldıkları gizli bilgileri bu bilgiler anonim hale gelinceye kadar 
açıklamayacaklarına ilişkin yükümlülük getirilmesinin ve bunun taraflarca 10 
yıl olarak tespit edilmesinin makul olduğu ve rekabeti sınırlamayacağı şeklin-
de değerlendirilmiştir. 

Kurul, Eczacıbaşı/Pfizer kararında11, gizli bilgilerin anlaşma boyunca 
üçüncü şahıslara açıklanmasının yasaklanmasının, üretici tarafa aktarılan 
bilgilerin değerinin korunması itibariyle kabul edildiği dolayısıyla rekabeti kı-
sıtlamadığını bildirmiştir. Yine, SmithKline/Fako/Turgut Holding Kararında12, 
gizli bilgilerin anlaşmanın bitiminden sonra ifşa edilmemesine ilişkin sürenin 
belirtilmesinde kullanılan “daha sonra” ifadesini, Rekabet Kurulu belirsiz bul-
duğunu bildirmiş ve devamla, yapılan incelemelerle, bu ifadenin know-how 
ve/veya gizli bilgilerin anonim hale gelmesine kadar geçecek süreyi ifade için 
kullanıldığını kabule gitmiştir. 

Buradan hareketle; Rekabet Kurulu fason üretim sözleşmelerinde, anlaş-
ma süresinin son bulmasından sonraki dönem için gizlilik prensibinin konu-
lacağı durumlarda, taraflara bu bilgileri “anonim hale gelinceye kadar açıkla-
mayacakları” şeklinde bir yükümlülük getirilmesini kabul edilir bulmaktadır. 
Nitekim; Rakipler Arasında Olmayan Belirli Nitelikteki Fason Üretim Anlaş-
malarına İlişkin Kılavuzda,

“Yükleniciye anlaşma süresince kendisine aktarılan gizli nitelikteki ima-
lat süreçleri veya know-how olarak nitelenebilecek diğer unsurları, kamuya 
mal olmadıkları sürece, anlaşma sona erdikten sonra olsa dahi kullanmama 

10 00-26/289-160 Sayı, 11.7.2000 Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
11 01-22/196-52 Sayı, 8.5.2001 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
12 01-22/198-54 Sayı, 8.5.2001 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
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yükümlülüğü getirilmesi, söz konusu bilgilerin değerini korumayı ve bu bilgi-
lerden haksız şekilde yarar sağlamasına engel olmayı amaçlamakta olup, böy-
le bir kısıtlamanın 4054 Sayılı Kanunun 4.maddesine aykırı olmadığı” ifade 
edilmiştir. 

2. MÜTEAHHİDİN FİKRİ HAKLARININ KORUNMASI
Kurul, SmithKline/Fako Kararında13, Fako’nun anlaşma konusu üretim 

süreci veya ürünle ilgili olarak buluşlardan SmithKline’ın know-how’ından ba-
ğımsız kullanılabilenleri için münhasır olmayan bir patentin, SmithKline’ın 
know-how’ına bağlı kullanılabilecek buluşları için ise münhasır bir patentin 
SmithKline lehine düzenlenebileceğini ve böyle bir düzenlemenin rekabeti sı-
nırlandırmadığını bildirmiştir. Ancak, Fako’nun SmithKline know-how’ından 
bağımsız olan buluşunu kullanmasının engellenmesinin rekabeti sınırlandıra-
bileceğini bildirmiştir. Yine aynı kararda; tarafların anlaşma dairesinde üst-
lendikleri işi yaparken geliştirdikleri bilgilerin anlaşmanın yürürlükten kalk-
masından itibaren 10 yıl süreyle karşı tarafın izni olmadan kullanılamaması-
na ilişkin hükmün, bu bilginin karşı tarafın know-how’ından bağımsız olarak 
kullanılabildiği durumlarda, bilgiyi geliştiren tarafı kısıtlayacağını bildirmiştir. 
İlişkin kararında;

“Nitekim Avrupa Komisyonu’nun “Fason Üretim Anlaşmalarına İlişkin 
Grup Muafiyet Tebliği”nde de, anlaşmada düzenlenen görevleri yaparken 
geliştirilen bilgiler, karşı tarafın know-how’ndan bağımsız nitelikteyse mün-
hasır olmayan bir patent hakkı ile bu bilgilerin kullandırılabileceği; yükle-
nicinin ana sanayiinin know-how’ından bağımsız olarak kullanılabileceği 
araştırma geliştirme çalışmalarının sonucunu kullanma hakkına engel olan 
yükümlülüklerin rekabeti kısıtlayabileceğini düzenlemiştir.” denmiştir. 

3. MÜTEAHHİDİN BAĞIMSIZLIĞI
Kurul McDonalds Kararında14, ilgili coğrafi pazarı Türkiye Cumhuriyeti 

olarak tanımlamış ve ilgili ürün pazarını da McDonalds restoranlarında kul-
lanılan et ürünleri pazarı olarak belirlemiştir. Pınar Et, McDonalds için fason 
üretim yapmakta ve bu konuda tek üretici konumunda bulunmaktadır. Ancak; 
Kurul, Pınar Et’in, üretiminin fason üretim olmasından hareketle, ilgili ürün 
pazarında bağımsız hareket edemediğini belirlemiş ve bunun da fason üreti-
min doğası gereği olduğunu bildirerek, Pınar Et’in ilgili pazarda hakim durum-
da olmadığını, dolayısıyla; Güneri Gıda’ya et vermeyi reddetmesinin hakim 
durumu kötüye kullanma sayılmayacağına karar vermiştir. 

4. ARA ÜRÜNLERİN YA DA GİRDİLERİN ÜRETİMİ 
Burada bildirilmesi gereken en önemli husus, yatay üretim anlaşmaların-

da rekabet açısından sorun yaratabilecek başlıca konu sağlayıcı olarak taraf-
ların rekabetçi davranışlarında sergileyecekleri koordinasyondur. Bu durum, 

13 00-26/289-160 Sayı, 11.7.2000 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı
14 99-41/435-274 (a) Sayı, 6.9.1999 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı 
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işbirliğinin taraflarının ilgili Pazar ya da komşu pazarlarda rakip ya da potan-
siyel rakip olmaları halinde gerçekleşebilir. 

Ancak, rakipler arası yapılan her üretim anlaşması 4054 Sayılı Kanun’un 
4. maddesi kapsamında değildir. Nihai üründen çok ara ürünlerin ya da gir-
dilerin üretimine ilişkin olan fason üretim anlaşmalarında göz önünde bulun-
durulan kriter toplam maliyetlerin her iki taraf için de ortak olan kısmının 
büyüklüğüdür. Üretim anlaşmasına konu olan girdi ya da ara ürünlerin ma-
liyeti her iki tarafın da toplam maliyetinin yüksek bir oranını oluşturuyorsa, 
bu durumda nihai ürün-özellikle homojen nitelikteki ürünler- bazında fiyat 
rekabetinde kısıtlamaların meydana gelme olasılığı o kadar fazladır15. 

III. SONUÇ
Sonuç olarak; Rekabet Kanunu açık bir şekilde KOBİ’leri koruyucu hü-

kümler içermemektedir. Ancak; yukarıdaki incelememizden çıkarımla, KO-
Bİ’lerin rekabeti hissedilir derecede sınırlamasının istisna olarak kabul edildi-
ği, Kurul’un bu yaklaşımla hareket ettiğini söylemek mümkündür. Benzer şe-
kilde; fason anlaşmalarına RKHK madde 4 hükmünün uygulanma ihtimalinin 
az olduğunu söylemek de, yine yanlış bir çıkarım olmayacaktır.

15 03-43/487-209 Sayı, 17.6.2003 Karar Tarihli Rekabet Kurulu Kararı



REKABET HUKUKUNDAN DOĞAN TAZMİNAT 
DAVALARINA GENEL BİR BAKIŞ 

Av. Seda DENİZ  ●    Av. Belit POLAT  ●  Av. Başak YILMAZ

GİRİŞ
Serbest piyasa ekonomisinin temelinde, teşebbüslerin düşük maliyetle 

rekabetçi fiyatlar sunarak pazar güçlerini arttırmalarına yönelik yarış yer al-
makta olup, bu yarışın rekabet hukuku çerçevesinde temel olarak üç kuralı 
bulunmaktadır. 

Bu kurallardan ilki en temel olarak, yarıştan kaçınarak fiyatların birlikte 
belirlenmesi gibi uygulamaları; diğeri ise pazar gücü çok yüksek bir teşeb-
büsün hakim duruma gelerek bu konumunu kötüye kullanmaya yönelik uy-
gulamalarda bulunmasını yasaklamaktadır. Son olarak, pazar gücüne sahip 
teşebbüsün rakiplerini devralarak piyasadaki oyuncu sayısını azaltması da 
yasaklanmaktadır.

Bu kuralların ve rekabet politikasının anayasası olarak görülen Rekabet 
Kanunu, temel olarak bu üç kurala aykırı eylemlere yönelik idari para ceza-
sı öngörmektedir. Ancak yaptırım konusunun diğer bir ayağı olarak, rekabet 
kurallarına aykırı eylemlerin özel hukuk alanında da bazı sonuçları olacağı 
Rekabet Kanunu’nun Beşinci Kısmı’nda hükme bağlanmıştır. Bunlardan ilki, 
ihlale yol açan hususun bir hukuki işleme dayanması durumunda gündeme 
gelen geçersizlik yaptırımıdır. İkincisi ise, rekabet kurallarına aykırı eylemle-
rin aynı zamanda haksız fiil teşkil etmesinden hareketle Rekabet Kanunu’nun 
57. maddesinde düzenlenen tazminat davası açma imkânıdır. 

Rekabet hukukunun ‘tazminat davaları’ yönüne ilişkin emsal bir uygula-
manın bulunmaması, rekabet hukukunun özel hukuk alanındaki sonuçların-
dan biri olan “tazminat hakkına” yönelik esas hükümlerin inceleme konusu 
yapılmasını gerektirmiştir. Böylelikle rakipler, alıcılar, satıcılar ve hatta tüke-
ticiler gibi ihlalden zarar görenlerin, bu zararlarının 3 katına varan oranlarda 
tazminat davası açabilmelerine yönelik kurallar konusunda bilinçlenmeleri 
amaçlanmıştır.

Bu amaçla çalışmamızda, Rekabet Kanunu’nun özel hukuka ilişkin hü-
kümlerinde düzenlenmiş olan tazminat konusu, dayanağını borçlar hukuku-
nun konuya ilişkin hükümlerinden almış olmasından hareketle bu hüküm-
ler ile karşılaştırmalı olarak ele alınacak ve özellik arz eden hususların altı 
çizilecektir. Bu kapsamda kurallar, gerek dayanakları, gerek muhatapları ve 
gerekse de dava sonucunda talep edilebilecek olan hususlar bakımından ayrı 
ayrı ele alınacak ve özellikle usule yönelik tartışmalar kapsamında örneklen-
dirilecektir.
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I - KAVRAM VE HUKUKİ DAYANAK
Rekabet kurallarının ihlalinden doğan tazminat davalarının ana hatlarının 

belirlenebilmesi için, öncelikle bu kuralların ortaya konulması gerekir.  Reka-
bet Kanunu’nda öngörülen rekabet kuralları genel çerçevesiyle üç temel yasak 
üzerine kurulmuştur:

- Rakiplerin yarıştan kaçınarak fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı, 
arz kısıtlaması gibi konularda anlaşmaları ya da fiyat, satış koşulları, üretim, 
stok, arz miktarları gibi bilgileri değiştirerek rekabeti kısıtlamaları (rekabete 
aykırı anlaşmalar); anlaşma seviyesine varmamakla birlikte rakip teşebbüsle-
rin rekabeti kısıtlamaya yönelik paralel davranışları (uyumlu eylem); rakiple-
rin dernekler, birlikler veya odalar bünyesinde bir araya gelerek yukarıda be-
lirtilen rekabete duyarlı bilgileri paylaşmaları veya rekabeti kısıtlayıcı kararlar 
almaları (4. madde),

- Rakiplerine kıyasla pazar payı, teknolojik üstünlük, marka gücü ve ben-
zeri unsurlara sahip ve hâkim durumda olan teşebbüslerin, bu güçlerini kulla-
narak rakiplerin pazardan çıkmasına neden olan ya da tüketiciyi sömürmeye 
yönelik davranışları (6.madde).

- Hâkim durum yaratan veya mevcut hâkim durumu daha da güçlendiren 
birleşme veya devralmalar (7. madde).

Kanun, bu kuralların etkin bir biçimde işleyişini sağlamak amacıyla söz 
konusu kuralların ihlal edilmesi halinde hem idari yaptırımlar hem de özel 
hukuk yaptırımları öngörmektedir. İdari yaptırımlar, Rekabet Kanunu’nu ih-
lal eden teşebbüslere Rekabet Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca verilen ida-
ri para cezalarıdır. Buna göre teşebbüsler, rekabet kurallarını ihlal etmeleri 
halinde Rekabet Kurulu’nun kararından bir önceki yıl elde ettikleri cironun 
%10’una kadar idari para cezası ile cezalandırılabilmektedir. Özel hukuk yap-
tırımları ise ikiye ayrılmaktadır. Bunlardan ilki; ihlalin bir hukuki işleme da-
yanması sonucu o işlemin geçersiz kılınması, ikincisi ise bu çalışmanın konu-
sunu oluşturan ve dava açmak suretiyle görülecek olan tazminat davalarıdır. 

Rekabet Kanunu’nun “Tazminat Hakkı” başlıklı 57. maddesi; “Her kim 
bu Kanuna aykırı olan eylem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti 
engeller, bozar ya da kısıtlarsa yahut belirli bir mal veya hizmet piyasasın-
daki hâkim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin her türlü 
zararını tazmine mecburdur...” hükmünü öngörerek, haksız fiile dayalı taz-
minat sorumluluğuna yer vermiştir. Böylelikle rekabet hukukunun uygulan-
masında sadece Rekabet Kurumu değil, mahkemeler de aktif olarak görevli ve 
yetkili kılınmıştır1. Diğer bir deyişle, rekabet kurallarını ihlal eden teşebbüs, 
Rekabet Kurulu tarafından verilen idari para cezalarının yanı sıra, ihlalden 
zarar görenlerin zararlarını talep etmeleri halinde söz konusu zararlara da 
katlanmak mecburiyetindedir.

1 SANLI, K. C. (2003), Türk Rekabet Hukukunda Haksız Fiil Sorumluluğu, Rekabet Hukukunda 
Güncel Gelişmeler Sempozyumu-I Etkinlik Kitabı içinde, Kayseri, s.202.
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Rekabet hukuku ihlallerinden doğan tazminat davaları haksız fiil esası-
na dayalı bir tazminat sorumluluğudur. Zira borçlar hukuku kapsamındaki 
haksız fiil, sözleşmeyle bağlı olmaksızın kanunun yüklediği yükümlülüklere 
aykırı davranılması halinde ortaya çıkan bir durum olup, temel olarak zarara 
uğrayanların zararlarını gidermeyi amaçlamaktadır. Rekabet Kanunu’nda dü-
zenlenen tazminat hakkının da zarara uğrayanların zararını giderme ve teşeb-
büsler üzerinde caydırıcılık oluşturması amacıyla getirildiği düşünülmektedir. 
Bu nedenle, TBK’da2 yer alan haksız fiil tanımından elde edilen unsurlar, mah-
kemeler nezdinde açılacak rekabet hukuku kaynaklı özel hukuk davalarında 
da gözetilecek, haksız fiil sorumluluğunun dört unsuru olan hukuka aykırı 
fiil, zarar, kusur ve illiyet bağı şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği hususu, 
davalarda hâkimler tarafından incelenecektir. 

Bu bakımdan, söz konusu dört unsurun rekabet hukuku bakımından kar-
şılığı önem taşımaktadır. Rekabet hukuku kapsamında hukuka aykırı fiil; Re-
kabet Kanunu’ndaki kuralların ihlal edilmesi sonucu meydana gelen davranış-
tır. Rekabet hukukunu ihlal eden bu davranış sonucunda bir zararın meydana 
gelmesi gerekmekte olup, söz konusu zarar ile hukuka aykırı fiil arasında bir 
illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, rekabet hukukunun 
ihlalinden zarar gören kişi, bu zarara Rekabet Kanunu’nun ihlal edilmesinden 
dolayı uğradığını ileri sürerek, zarar ile hukuka aykırı rekabet ihlali arasında 
bir ilişki olduğunu ispat etmelidir. Son olarak, rekabet hukukundan doğan 
tazminat davalarındaki sorumluluk ise kusur sorumluluğuna dayanmaktadır. 
Dolayısıyla sorumluluğun doğabilmesi için davalının rekabete aykırı zararlı 
sonucu istemesi veya istemese dahi bunun gerçekleşmemesine yönelik olarak 
hal ve şartların gerektirdiği özeni göstermemiş olması gerekmektedir.

II. DAVAYA KONU EDİLEBİLECEK İHLAL TÜRLERİ
Nasıl ki haksız fiil sorumluluğuna yönelik koşullardan biri olarak huku-

ka aykırı bir fiilin bulunması şart ise, rekabet hukukunda haksız fiile dayalı 
tazminatın şartlarının oluşması için de, öncelikle maruz kalınan ihlalin Reka-
bet Kanunu’na aykırılık nedeniyle oluşan bir ihlal olması gerekmektedir. Aksi 
takdirde, haksız fiil sorumluluğuna yol açan bir zarar bulunsa dahi bu zarar 
ancak borçlar hukukunun genel kuralları çerçevesinde tazmin edilebilecektir.

Rekabet Kanunu’na göre rekabetin engellemesine, kısıtlanmasına ya da or-
tadan kaldırılmasına yol açan haller, belirtildiği üzere Rekabet Kanunu’nun 4, 
6 ve 7. maddelerinde düzenlenmiştir. 

Ancak bu noktada, söz konusu maddelerde yer alan kuralların ihlal edil-
diği her üç durumda da tazminat müessesesine başvurulup başvurulmayacağı 
hususu belirsizdir. Rekabet Kanunu’nun, haksız fiile dayalı tazminat hakkını 
düzenleyen 57. maddesinde ilk olarak “Her kim bu Kanuna aykırı olan ey-

2 8 Mayıs 1926 tarih ve 366 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 
yürürlükten kalkarak 1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girecek 
olması nedeniyle, makalemizde Yeni Borçlar Kanunu referans alınmıştır.



168 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

lem, karar, sözleşme veya anlaşma ile rekabeti engeller, bozar ya da kısıt-
larsa...” ifadeleri yer almaktadır. Bundan kastedilenin 4. maddedeki aykırılık 
halleri olduğu açıktır. Devamında ise “…yahut belirli bir mal veya hizmet 
piyasasındaki hâkim durumunu kötüye kullanırsa, bundan zarar görenlerin 
her türlü zararını tazmine mecburdur.” ifadeleriyle 6. madde kapsamında 
düzenlenen hâkim durumun kötüye kullanılması haline işaret edildiği görül-
mektedir. Dolayısıyla her ne kadar madde metninde oldukça geniş bir ifade 
tarzı kullanmış olsa da, söz konusu madde dikkatle incelendiğinde, Rekabet 
Kanunu’nun yalnızca 4. ve 6. maddede düzenlenen hallerin zikredildiği görül-
mektedir. Diğer bir deyişle, Rekabet Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlenen 
hukuka aykırı birleşme ve devralma işlemleri bakımından tazminat talep edi-
lip edilmeyeceği noktasında tereddüt uyandırmaktadır. 

Bu itibarla Rekabet Kanunu’nun 7. maddesine aykırı birleşme ve devralma 
işlemlerinin tazminat sorumluluğuna yol açıp açmadığı konusu yoruma açık-
tır. Konu hakkında kimi yazarlar3 7. maddeye aykırılıktan dolayı tazminatın 
mümkün olduğunu savunurken, genel kabul gören görüş ise zarara yol açılsa 
dahi oluşan bu zararın haksız fiil kurallarına göre giderilmesinin mümkün 
olmadığı ve bu noktada hukuka aykırılık bağı bulunmadığı yönündedir4.

Gerçekten de Rekabet Kanunu’nun 7. maddesi incelendiğinde, her türlü 
birleşme ve devralma işleminin değil, hâkim durum yaratmaya veya hâkim 
durumu güçlendirmeye yönelik işlemlerin yasaklandığı görülmektedir. Bu ba-
kımdan, 7. maddenin önleyici bir nitelik taşıdığı, bir başka deyişle, 6. madde-
de düzenlenen hâkim durumun kötüye kullanılması halinin bir önceki adımı 
olan ‘hâkim duruma gelinmesi’ni önlediği görülmektedir.

Böyle olunca da, hukuka aykırı bir birleşme veya devralma söz konusu 
olduğunda zaten hâkim duruma ilişkin 6. madde hükümleri uygulama ala-
nı bulacağından, 7. maddenin uygulanmasına gerek duyulmadığı ve buradan 
hareketle tazminat talebinin de söz konusu olmayacağı ileri sürülmektedir. 
Nitekim bu noktada söylenen, 7. maddenin getiriliş amacının teşebbüslerin 
zarara uğramalarının önlenmesinden ziyade, hukuka aykırı birleşme ve/veya 
devralma işlemleri sonucunda ortaya çıkabilecek piyasa aksaklıklarının ön-
lenmesi olduğu ve bu zararın haksız fiil yoluyla giderilemeyeceğidir. Bununla 
birlikte, Rekabet Kanunu Tasarısı’nın, “Her kim (…) 6 veya 7 inci madde-
yi ihlal ederse, ihlalden zarar görenlerin bu nedenle uğradıkları her türlü 
zararı tazmin etmekle yükümlüdür.” hükmüne yer verdiği unutulmamalıdır. 
Tasarı’nın yasalaşmasıyla, 7. maddenin uygulama bulup bulmayacağına yö-
nelik tartışmaların sona ereceği ve buradan hareketle tazminat talebinin söz 
konusu olabileceği değerlendirilmektedir.

3 ASLAN İ. Y. (2005), Rekabet Hukuku, Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul, s.685.
4 SANLI 2003,  s.232.
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III - YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME
Rekabet Kanunu’nda yer alan özel hukuk yaptırımlarını uygulama görevi 

hukuk mahkemelerine aittir. Dolayısıyla, Rekabet Kanunu’nun 4. ve 6. mad-
deleri kapsamındaki ihlallerden zarar görenlerin zararlarını hukuk mahke-
melerinden talep etmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda hangi mahkemelerin 
görevli ve yetkili olacağı hususu önem taşımaktadır.

Mahkemelerin yetkisine ilişkin düzenlemeler ise HMK’da yer almaktadır. 
Rekabet kurallarının ihlalinden kaynaklanan tazminat davaları haksız fiil esa-
sına dayalı tazminat sorumluluğu doğurduklarından, HMK’nın haksız fiilden 
doğan davalardaki yetkili mahkeme hükümlerine bakılması gerekmektedir. 
HMK’nın 16. maddesine göre; “Haksız fiilden doğan davalarda, haksız fiilin 
işlendiği veya zararın meydana geldiği yahut gelme ihtimalinin bulunduğu 
yer ya da zarar görenin yerleşim yeri mahkemesi de yetkilidir”.

Görevli mahkeme konusunda ise davacı sıfatına göre bir ayrım yapılması-
nın doğru olacağı düşünülmektedir. Zira HMK’nın 2. maddesi; “Dava konusu-
nun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalar-
la, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenle-
me bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir” ifadelerine yer vermektedir. 
Rekabet hukukundan doğan tazminat davaları ise malvarlığı haklarına ilişkin 
davalardır. Dolayısıyla, ihlalden zarar görenin tüketici olması halinde dava-
nın asliye hukuk mahkemelerinde görülmesi gerekmektedir. Örneğin; Rekabet 
Kurulu 2010 yılında Peugeot bayileri hakkında söz konusu bayilerin arala-
rında otomotiv fiyatlarının artırılmasına yönelik bir kartel anlaşması yaptığı 
sonucuna ulaşmış ve bu ihlalden dolayı Peugeot bayilerine idari para cezası 
vermiştir5. Bu noktada, söz konusu kartel anlaşmasının yürürlükte olduğu 
dönem içerisinde kartele taraf herhangi bir bayiden araç alan bir tüketici, za-
rarının tazmin edilmesi için asliye hukuk mahkemelerinde dava açabilecektir.

Diğer yandan, TTK’nın6 4. maddesinde, her iki tarafın da ticari işletmesiyle 
ilgili hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava sıfatını haiz olduğu be-
lirtilmektedir. TTK’nın 5. maddesi ise; “Aksine hüküm bulunmadıkça, dava 
olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahke-
mesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir” ifadelerine yer vermektedir.  
TTK’nın bu maddeleri doğrultusunda, ihlalden zarar görenin rekabet hukuku 
kapsamında bir teşebbüs olup tacir sıfatını haiz olması ve yaptığı işin de ticari 
nitelik taşıması halinde davanın asliye ticaret mahkemelerinde görülmesi ge-
rekmektedir. Örneğin; Rekabet Kurulu’nun bir kararında Turkcell’in GSM hiz-
metleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak rakipleri aleyhinde 
faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiş ve bu ihlalden dolayı Turkcell’e Rekabet 

5 Rekabet Kurulu’nun 6.08.2010 tarih ve 10-53/1057-391 sayılı Peugeot Bayi Kararı
6 9 Temmuz 1956 tarih ve 9353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6762 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun yürürlükten kalkarak 1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni TTK’nın yürürlüğe girecek 
olması nedeniyle, makalemizde Yeni TTK referans alınmıştır.
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Kurulu tarafından 92 milyon TL idari para cezası verilmiştir7. Bu soruştur-
mayla ilgili olarak Turkcell’in rakibi konumundaki bir teşebbüs tarafından 
uğranılan zararın tazmin edilebilmesi için, asliye ticaret mahkemelerinde dava 
açılarak zararının karşılanması talep edilebilecektir.

IV - DAVACI SIFATI
Tazminat davasında davacı taraf olabilecek kişiler kural olarak haksız fiil 

nedeniyle doğrudan zarar gören kimse veya onun kanuni halefleridir. 

Rekabet Kanunu’nda ise kimlerin davacı olabileceğine ilişkin açık bir dü-
zenleme yer almamaktadır. Ancak Kanun’un 57 ve 58. maddelerinde yer alan 
“her kim” ve “zarar görenler” ifadeleri dikkate alındığında, kanun koyucunun 
tazminat davasının taraflarını rekabet hukukunun özelliklerini dikkate alarak 
sınırlamadığı, bu itibarla Kanun’a aykırı davranışı sonucu zarar veren herke-
sin davalı, bu davranış sonucunda zarar gören herkesin de davacı olabileceği 
kabul edilmektedir8.

58. maddenin birinci fıkrasında yer alan “(…) bundan zarar görenler öde-
dikleri bedelle rekabet sınırlanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasın-
daki farkı zarar olarak talep edebilirler.” hükmünden hareketle; uğradıkları 
zararı talep edebilecek kişiler olarak öncelikle zımnen tüketicilerin ele alındığı 
değerlendirilmektedir. Bunun yanında maddenin, rekabeti kısıtlayıcı eylemi 
gerçekleştiren teşebbüsten ürün veya hizmet alarak yeniden satışını gerçekleş-
tiren teşebbüsleri de kapsaması gerekeceği şüphesizdir. Devamında ise “(…) 
rakip teşebbüsler bütün zararlarının tazminini rekabeti sınırlayan teşebbüs 
ya da teşebbüslerden talep edebilirler” denilmek suretiyle rakip teşebbüsle-
rin tazminat davası açma hakkına sahip oldukları açıkça ifade edilmektedir. 
Ancak tazminat sorumluluğuna neden olabilecek rekabet kurallarının ihlalin-
de, zarar görebilecek olanlar yalnızca rakip teşebbüsler, alıcılar ve tüketiciler 
değildir. Zira bazı durumlarda birbirinin rakibi konumunda bulunmayan te-
şebbüslerin zararı, rakip konumundaki teşebbüslerin zararından daha önemli 
olabilmektedir9. 

Bu bakımdan ilk olarak, rekabet kurallarının ihlaline sebebiyet veren te-
şebbüsün “doğrudan alıcıları”10, söz konusu rekabet kurallarını ihlal eden ey-
lemden zarar gören ilk grubu oluşturmaktadır. Zarar veren teşebbüsün müş-
terileri olan doğrudan alıcılar, karşımıza üretici, perakendeci ve dağıtıcı ola-
rak çıkabilmektedir. Örneğin hammadde üretimi seviyesinde oluşturulan bir 

7 Rekabet Kurulu’nun 6.06.2011 tarih ve 11-34/742-230 sayılı Turkcell Kararı.
8 Sanlı 2003, s. 236; AKSOY, M. N. (2004), Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Aykırılığın 

Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi, Rekabet Kurumu 
Yayını, Ankara, s.59. 

9 İNAN, N. (2004), 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Özel Hukuka İlişkin 
Hükümlerine Eleştirisel Bir Bakış, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-II 
Etkinlik Kitabı içinde, s. 50.

10  Doğrudan alıcılar, asgari ya da sabit fiyat belirlenmesi gibi nedenlerle daha yüksek fiyatlar 
ödemek zorunda kaldıkları durumlarda zarara görmektedirler.
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kartele üye teşebbüsten mal alan alıcı bir teşebbüs, söz konusu malı olması 
gerekenden daha yüksek fiyatlara almış ve zarar etmiş olabilmektedir.

İkinci olarak, “dolaylı alıcılar” rekabet kurallarının ihlaline neden olan ey-
lem neticesinde, daha fazla bedel ödemek suretiyle zarar görebilmektedirler. 
Dolaylı alıcılar dağıtım ağının farklı seviyelerinde yer alan ve ihlalden doğrudan 
zarar gören bu teşebbüslerle iş yapan teşebbüslerden oluşmaktadır. Ancak 
dolaylı alıcıların rekabet ihlallerinden dolayı tazminat talebinde bulunup bulu-
namayacakları hususu tartışmalıdır. Zira dolaylı alıcıların uğradıkları zarar, 
yansıma zarara benzerlik göstermektedir, çünkü burada da sonraki alıcının 
zararı ilk alıcının zarara uğramasından kaynaklanmaktadır11. Rekabet huku-
ku doktrininde de bu türden zararların yansıma zarara benzerlik gösterme-
sinden dolayı tazmin edilmesinde güçlükler yaşanacağı kabul edilmektedir12. 
Fakat buradaki zarar, ilk alıcının zararından tamamen bağımsız olabileceği 
için bunun yansıma zararlardan ayrılması gerekmektedir13. Örneğin fiyat kar-
telinin Rekabet Kurulu tarafından tespit edildiği piliç eti pazarında, kartel üye-
si bir teşebbüsten ürün alan dağıtıcı bir teşebbüs bu ürünü belirli bir kâr marjı 
ile tüketicilere satacak, son aşamada ise söz konusu ürünü alıcı teşebbüsten 
alan tüketiciler de olması gerekenden daha fazla fiyat ödeyecekleri için zarara 
uğrayabilecektir. Burada tüketicilerin zararının, yansıma zarar olarak nitelen-
dirilemeyeceği ve tazmin edilebilir olduğu değerlendirilmektedir.

Üçüncü olarak, “tüketiciler”, rekabet hukuku ihlallerinden doğrudan veya 
dolaylı olarak zarar görebilmektedirler. Sağlayıcı teşebbüsler arasında bir 
kartel anlaşması söz konusu olduğu ve tüketicinin mal veya ürünü doğrudan 
aldığı durumlarda tüketiciler oluşan yüksek kartel fiyatı nedeniyle ödedikleri 
bedelin tamamından zarar görmektedirler. Buna karşılık, tüketicilerin malı 
dolaylı olarak satın almaları halinde ise maruz kaldıkları zararın kapsamı 
biraz daha hafiflemektedir. Belirtmek gerekir ki, tüketiciler rekabet hukuku 
ihlali sonucunda zarar görseler bile, bunların satın aldıkları ürün miktarının 
daha sınırlı ve ellerindeki delillerin doğrudan alıcılara kıyasen dava açmak için 
daha kısıtlı olduğu kabul söylenebilir. 

Rekabeti kısıtlayıcı eylemler nedeniyle zarar görebilecek olan bir diğer grup 
ise “potansiyel müşteriler”dir. Söz konusu müşteriler, malın bedelini ödemeye 
istekli olan ancak rekabeti sınırlayıcı eylem nedeniyle yükselen fiyatları ödeye-
medikleri için malı satın alamayan müşterilerdir. Ne var ki; potansiyel müşte-
riler için zararla ihlal arasındaki illiyet bağının kurmak oldukça zordur14. İk-
tisadi refah kaybı olarak nitelendirilen bu türden zarara uğrayan müşterilerin 
genel olarak aktif husumet ehliyetine sahip olmadıkları kabul edilmektedir15. 

11 Yılmaz 2006, s.72.
12 Sanlı 2003, s. 241.
13 Yılmaz 2006, s. 71.
14 KOMMINOS, A. (2009), “Quantifying Antitrust Damages towards Non-Binding Guidance for 

Courts”, Study for the European Commission, Luxembourg, s. 45.
15 OFT (2007), “Discussion Paper on Antitrust Private Litigation”, OFT, London, s. 43.
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Zarar veren teşebbüs ile doğrudan rekabet eden mevcut rakipler ile re-
kabeti sınırlayıcı eylem nedeniyle pazara girmeleri engellenen potansiyel ra-
kiplerin de rekabet kurallarının ihlali nedeniyle tazminat davası açma hakkı-
na sahip oldukları söylenebilecektir. Rakipler kartel anlaşmalarından zarar 
görmelerinin yanı sıra yıkıcı fiyatlandırma, mal vermenin reddi, bağlama vb. 
diğer rekabeti sınırlayıcı eylemler nedeniyle de zarar görebilmektedirler16. Hat-
ta teorik olarak, rakip teşebbüslerin kartel anlaşması ya da sömürücü davra-
nışlardan daha ziyade rekabeti sınırlayıcı dışlayıcı eylemler nedeniyle zarara 
uğrayabilecekleri kabul edilmektedir17. 

Bunlara ek olarak, zarar veren teşebbüsün tedarikçileri de rekabeti sınır-
layıcı eylemler nedeniyle zarar görmektedirler. Örneğin; teşebbüslerin bir alım 
karteli anlaşması çerçevesinde düşük fiyattan alım yapmaya karar vermeleri 
halinde, bu teşebbüslerin tedarikçileri zarar görecektir. Bazı ihlallerde ise bağ-
lantılı pazarlarda faaliyet gösteren firmalar dahi ihlale sebebiyet veren rekabeti 
kısıtlayıcı eylem nedeniyle zarar görebilmektedir. Bu durum özellikle tamam-
layıcı malların tedarikçileri açısından karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, inşaat 
sektöründe faaliyet gösteren tuğla üreticileri tarafından fiyatların yükseltilme-
sini amaçlayan bir anlaşma yapılması halinde, bu endüstriye girdi sağlayan 
diğer sağlayıcılar satışlarının düşmesi nedeniyle bundan zarar göreceklerdir. 

Sonuç olarak, Rekabet Kanunu’nda “zarar görenler” şeklinde bir ifade kul-
lanılmasının çok geniş bir mağdur grubuna işaret ettiği kabul edilmekle birlik-
te, zarar gören kişiler bakımından davacı sıfatının tanınmasında zarar ile ihlal 
arasında hukuka aykırılık bağının bulunması şarttır. Bu bağın bulunmaması 
halinde kişi zarara uğramış olsa bile davacı sıfatının olmadığı ifade edilmek-
tedir18. 

Belirtmek gerekir ki; rekabet hukuku ihlallerine dayanan tazminat hak-
kı, zarar görenler tarafından yaygın bir şekilde kullanılmamaktadır. Oysa ki 
her bir ihlal bakımından menfaat sahipliği çok geniş bir zarar gören grubunu 
bünyesinde barındırmaktadır. Rekabet kurallarının ihlalinden kaynaklanan 
tazminat davalarında menfaat sahipliğinin bu kadar geniş bir zarar gören gru-
bunu kapsaması mahkemeler nezdinde davacı sıfatının belirlenmesi hususu-
nu daha da karmaşık hale getirmektedir. Bu da hâlihazırda iş yükü nedeniyle 
sonuçlanması uzun süren davaların daha da uzun bir sürede hükme bağlan-
ması sonucuna neden olacaktır.

Ayrıca; Türkiye’de bireyler ve kurumlar ne AB’de olduğu gibi “toplu dava” 
ne de ABD’deki gibi bir “sınıf davası” imkânına sahiptirler. Ancak AB mevzu-

16 ASHURST (2004), Study on the Conditions of Claims for Damages in case of Infringement 
of European Communities Competition Rules, Comparative Report prepared by Denis 
Waelbroeck, Donald Slater and Gil Even-Shoshan, Brussels., s.13.

17 Hukuka uygun hareket eden ve bu nedenle ihlalde bulunan teşebbüslerle eşit şartlar altında 
faaliyet gösteremeyen rakip teşebbüsler için zarar genelde kâr kaybı olarak ortaya çıkmaktadır 
ve ihlalde bulunan teşebbüse yakınlığa göre zararın yoğunluğu artmaktadır. Bülbül 2006, s.3.

18 Sanlı 2003, s. 257.
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atının Türkiye açısından mehaz uygulama olması nedeniyle AB’de bağlayıcı 
bir direktifin çıkması ile beraber mevzuat uyum yükümlülüğü çerçevesinde 
Türkiye’nin de iç hukukunda direktife uygun ulusal düzenlemeleri yapması 
gerekeceği düşünülmektedir19. Bu sayede, son dönemde birçok kartel kararı 
verilmesine rağmen halen herhangi bir gelişmenin yaşanmadığı bu hukuk uy-
gulama alanı yaygınlaşma imkânı bulacaktır.

Dolayısıyla, uluslararası gelişmeler ve yukarıda yer verdiğimiz açıklamalar 
dikkate alındığında, menfaat sahibinin belirlenmesi bakımından temel kural; 
rekabet ihlalinden zarar gören herkesin bu zararını mahkemeler nezdinde taz-
min etme hakkına sahip olduğudur. Bu kapsamda doğrudan alıcılar, tüketici-
ler, rakip teşebbüsler, tedarikçiler ve bağlantılı pazarlardaki teşebbüslerin bu 
hakka sahip oldukları öngörülmektedir. Buna ek olarak, hâlihazırda rekabet 
hukuku bakımından uygulama olanağı bulunmayan toplu dava mekanizması-
nın, uluslararası uygulamalara paralel olarak benimsenmesinin, rekabet ihlal-
lerinden kaynaklanan tazminat taleplerinin etkin bir şekilde kullanılmasının 
önünü açacağı tartışmasızdır.

V - DAVADA TALEP EDİLEBİLECEKLER
Haksız fiil sorumluluğunun doğabilmesi için gereken unsurlardan biri hu-

kuka aykırı fiil sonucunda belirli bir zararın ortaya çıkmasıdır. Aksi durumda 
herhangi bir tazminat sorumluluğundan bahsedilememektedir. Rekabet hu-
kukunda haksız fiil sorumluluğuna bakıldığında ise, bu sorumluluğun oluşa-
bilmesi için rekabet hukukunu ihlal eden fiil sonucunda bir zararın meydana 
gelmiş olması gerekmektedir. Bu kapsamda, ödenecek tazminat miktarının 
belirlenmesi için öncelikle zararın hesaplanması gerekmektedir. Nelerin zarar 
kapsamında değerlendirilebileceği, Rekabet Kanunu’nun 58. maddesinde dü-
zenlenmiştir. 

58. maddenin ilk cümlesi; “Rekabetin engellenmesi, bozulması veya kı-
sıtlanması sonucu bundan zarar görenler, ödedikleri bedelle, rekabet sınır-
lanmasaydı ödemekte olacakları bedel arasındaki farkı zarar olarak talep 
edebilir.” ifadelerine yer vererek rekabetin ihlal edilmesinden zarar gören her-
kesin, ihlal sebebiyle uğradıkları maddi zararı talep edebileceklerini belirt-
mektedir. Söz konusu maddenin devamında ise; “…Rekabetin sınırlanma-
sından etkilenen rakip teşebbüsler, bütün zararlarının tazminini rekabeti 
sınırlayan teşebbüs ya da teşebbüslerden talep edebilir. Zararın belirlen-
mesinde, zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi umdukları bütün kârlar, 
geçmiş yıllara ait bilânçolar da dikkate alınarak hesaplanır.” ifadesine yer 
verilerek, rekabetin sınırlanmasından etkilenen rakip teşebbüslerin yoksun 

19 Belirtmek gerekir ki, HMK’nın “Topluluk Davası” başlıklı 113. maddesi belirli şartlar 
altında toplu dava açma imkânını sağlamaktadır. Ancak, söz konusu müessesenin yalnızca 
“dernekler ve diğer tüzel kişiler” bünyesinde kullanılabilecek olması nedeniyle, bu kurum AB 
uygulamasında yer alan grup davası ya da ABD uygulamasında mevcut olan sınıf davasından 
farklı nitelik arz etmektedir.



174 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

kaldıkları karı talep edebilecekleri belirtilmektedir. Diğer bir deyişle; rekabet 
ihlalinden zarar gören tüketiciler uğradıkları maddi zararı talep edebilecek-
ken, ihlalden zarar gören rakip teşebbüsler yoksun kalınan kar talebinde de 
bulunabilecektir.

Zararın miktarı konusunda uğranılan zararın hangi oranda talep edilece-
ği hususu bu noktada önem taşımaktadır. HMK’nın “Belirsiz alacak ve tespit 
davası” başlıklı 107. maddesi; “Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını 
yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden bekle-
nemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi 
ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası 
açabilir.” ifadelerine yer vererek davacının dava açtığı sırada alacağının be-
lirlenmesinin imkânsız olduğu hallerde uğradığı zararın miktarını net olarak 
ortaya koymaksızın dava açabileceğini belirtmektedir. Bu durumda, zararın 
tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin davacıdan beklenemeyeceği veya ala-
cağın belirlenmesinin imkânsız olduğu hallerin neler olduğunun belirlenmesi 
gerekmektedir. 

İlgili maddenin gerekçesi; “…özellikle, zararın baştan belirlenemediği, 
ancak bir incelemeden sonra tam olarak tespiti mümkün olan tazminat ta-
leplerinde böyle bir durumla karşılaşılabilmesi söz konusudur.” ifadelerine 
yer vererek konuya açıklık getirmiştir. Nitekim haksız fiil esasına dayanan 
rekabet hukukundan doğan tazminat davalarında, ihlalden zarar görenlerin 
dava açtıkları sırada zararlarını net olarak belirleyebilmeleri pek çok durum-
da mümkün olmayabilir. Bu nedenle, rekabet hukukundan doğan tazminat 
davaları HMK’nın 107. maddesine dayanılarak açılabilecektir.

HMK’nın 107/2. maddesi ise, “Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat 
sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilme-
sinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi 
olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.” ifadelerine 
yer vermektedir. Dolayısıyla, belirsiz alacak davalarında davacı sıfatına sahip 
kimseler, rekabet ihlalinden doğan zararlarını tam olarak belirleyebildikleri 
durumda bu zarara yönelik taleplerini artırabileceklerdir. Ancak rekabet hu-
kukundan doğan tazminat davalarında alacağın miktar veya değerinin tam ve 
kesin olarak belirlenmesi, VI. bölümde yer verileceği üzere oldukça kapsamlı 
ve teknik bilgi gerektirmektedir. Bu bakımdan, mağdurun zararının tam ve 
kesin olarak giderilmesini teminen  bu tür hesaplamaların belirli düzeyde hu-
kuki ve iktisadi bir uzmanlık gerektirdiği söylenebilir.

Zararın miktarıyla ilgili diğer bir konu ise, Rekabet Kanunu’nun 58/2. 
maddesinde yer alan “üç katı oranında tazminat” ifadesidir. Zira ilgili fıkra 
“… Ortaya çıkan zarar, tarafların anlaşması ya da kararı veya ağır ihma-
linin olduğu hallerden kaynaklanmaktaysa, hâkim, zarar görenlerin talebi 
üzerine, uğranılan maddi zararın ya da zarara neden olanların elde ettiği 
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veya elde etmesi muhtemel olan kârların20 üç katı oranında tazminata hük-
medebilir” ifadesini öngörmektedir. Buna göre hâkim, söz konusu maddedeki 
şartların gerçekleşmesi halinde “uğranılan maddi zarar” veya “zarara neden 
olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karın” üç katı oranın-
da tazminata hükmetme konusunda bir takdir yetkisine sahiptir. Bu noktada 
önemli olan husus; “üç katı oranında tazminat” ifadesinin ne şekilde yorumla-
nacağıdır. Bir görüşe göre, Rekabet Kanunu’nun 58/2. maddesinde belirtilen 
üç katı oranında tazminat ifadesi, “üç katına kadar”  şeklinde yorumlanarak 
kusurun derecesine göre değerlendirme yapılmalı21, diğer görüşe göre ise, 
hâkim cezai tazminat koşullarının ya gerçekleştiğine ya da gerçekleşmediğine 
karar vermelidir22. 

Üç katı oranında tazminata ilişkin bu düzenleme ile tazminat hukukunun 
temelini teşkil eden ve zarar görenin zararını gidermeyi amaç edinen ilkeye 
bir istisna getirildiği görülmektedir. Zira hukuk sistemimizde tazminat da-
vası sonucunda hükmedilecek miktarın, uğranılan zararı aşamayacağı ilkesi 
geçerlidir23. Bu anlamda, Rekabet Kanunu’nda yer alan bu düzenlemenin te-
şebbüsler üzerinde rekabeti ihlal etmemeleri yönünde bir caydırıcı etki yarat-
mak ve kanunu ihlal eden teşebbüsleri ise cezalandırmak amacıyla getirildiği 
düşünülmektedir. 

VI - İSPAT MESELESİ
Kural olarak, davalının sorumluluğu için aranan şartların varlığını ispat 

etmekle yükümlü olan davacı, davalının hukuka aykırı bir fiille kendisine za-
rar verdiğini ve bu zarar ile fiil arasında uygun illiyet bağının bulunduğunu 
ispat külfeti altındadır. Bu bakımdan ispat meselesi, hukuka aykırılığın ortaya 
konulması bakımından ihlalin ispatı ve zararın belirlenebilmesi için de zararın 
ispatı olmak üzere iki yönüyle ele alınmalıdır.

Rekabet Kanunu’nun 59. maddesi tazminat davaları bakımından delil ve 
ispata yönelik “Rekabeti sınırlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaların varlığı 
her türlü delille ispatlanabilir” ifadesini içermektedir. Böylelikle zarar gören 
davacı, rekabete aykırı anlaşma ve uygulamalardan dolayı uğradığı zararı her 
türlü delille ispat edebilecektir. Yine Rekabet Kanunu’nun 58. maddesinin son 
cümlesinde “Zararın belirlenmesinde, zarar gören teşebbüslerin elde etmeyi 
umdukları bütün kârlar geçmiş yıllara ait bilânçolar da dikkate alınarak he-
saplanır.” denilmektedir. Her iki maddeyi birlikte yorumladığımızda, davacıya 
ispat külfeti bakımından geniş bir serbesti tanındığı anlaşılmaktadır.

20 Zarara neden olanların elde ettiği veya elde etmesi muhtemel olan karlar bakımından tazminat 
talebinin, haksız fiile dayalı olarak değil, vekâletsiz iş görme hükümlerine göre istenebileceği 
düşünülmektedir.

21 ARI, Z. (2006), Rekabet Hukukunda Üç Kat Tazminat, Rekabet Forumu, s.2
22 TOPÇUOĞLU, M. (2009), Sorumluluk Ve Tazminat Hukuku Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, 

Ankara, s.36.
23 AKSOY, M. N. (2004), Rekabetin Korunması Hakkında Kanuna Aykırılığın Özel Hukuk 

Alanındaki Sonuçları, Rekabet Kurumu Uzmanlık Tezleri Serisi, Rekabet Kurumu Yayını, s.57
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Öncelikle ihlalin ispatı bakımından belirtilmesi gereken, Rekabet 
Kurulu’nun özellikle soruşturmalara ilişkin tüm gerekçeli kararlarında görül-
düğü üzere, kullanılan delillerin çok büyük çoğunluğunun toplantı tutanağı, 
el yazısı not ve e-posta mesajı gibi resmi olmayan belgelerden oluştuğudur. 
Dahası, şikâyetçilerin beyanları ve ihbarlar bakımından da herhangi bir delil 
şartı aranmamakta, Rekabet Kurumu uzmanları ihlalin varlığını kanuna uy-
gun şekilde elde ettikleri her türlü delille ispat edebilmektedir24. 

Bunun dışında, Rekabet Kurulu’nun konuyla ilgili bir karar almış olması 
halinde söz konusu karar en önemli ispat aracı olacaktır. Bununla birlikte, bu 
karar bir mahkeme kararı olmadığı için kesin delil olarak değerlendirilemeye-
cektir; ancak Rekabet Kurulu kararı hakkında Danıştay’da süresi içinde açılan 
iptal sonucunda kesinleşmiş bir Kurul kararı söz konusuysa, Danıştay’ın ilgili 
onama kararı mahkeme tarafından kesin delil olarak dikkate alınabilecektir.

Uygulamaya bakıldığında, tazminat davası açabilmek için Rekabet 
Kurulu’nun ihlalin varlığını tespit eden bir kararının varlığının arandığı gö-
rülmektedir. Nitekim Yargıtay’ın konuyla ilgili almış olduğu kararlarında, 
herhangi bir ihlal nedeniyle tazminat talep edilebilmesi için öncelikle Reka-
bet Kurulu’nun kararının beklenmesi gerektiği ifade edilmiştir25. Buna kar-
şılık Rekabet Kurulu kararlarının delil niteliği konusunda kesin bir çerçeve 
çizilmemiştir. Bu sebeple kesinleşmemiş olanlar bakımından takdiri delil, 
Danıştay’da açılan iptal davasından sonra kesinleşen Kurul kararları bakımın-
dan ise kesin delil yaklaşımının benimsenmesi, Rekabet Kurulu kararlarının 
özel hukuk mahkemeleri nezdinde bir ön koşul olarak aranması uygulamasını 
ortadan kaldıracaktır.

Zararın ispatı açısından bakıldığında ise, borçlar hukukundaki genel dü-
zenlemeye göre, haksız fiil sebebiyle maddi tazminat talebinde bulunan kimse, 
TBK’nın 49. maddesi uyarınca, maddi bir zarara uğradığını ve zararın mikta-
rını ispat etmekle yükümlüdür. Rekabet hukuku ihlallerinden doğan tazminat 
davalarında da davacı, davalının rekabet hukukuna aykırı bir fiille kendisine 
zarar verdiğini ispat etmelidir.

Ancak davacı, davasını her türlü delille ispatlarken geçmiş yıllara ait 
bilânçolardan yararlanabilecek olsa da, ihlal gerçekleşmemiş olsaydı gerçek 
durumunun tam olarak nasıl olacağını ortaya koyamayabilir. Bu gibi hallerde 
TBK’nın 50. maddesi gereği hâkim zararın gerçekleştiğine karar vermesinin 
ardından takdir yetkisini kullanarak zararın miktarını tespit edecektir. Ancak 
hâkimin de hayatın olağan akışını ve zarar görenin aldığı önlemleri göz önüne 
alarak hakkaniyete uygun şekilde zarar miktarını belirlemesi zor olabilir. 

24 Uyumlu eylemler bakımından ise bu olanak bir adım daha ileri giderek, “herkes iddiasını ispatla 
yükümlüdür” prensibinden, “uyumlu eylem içerisinde olmadığını ispatlama” zorunluluğuna 
dönüşmüştür.

25 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 01.11.1999 tarih ve 1999/3350 E., 1999/6364 K. sayılı ve 
29.11.2002 tarih ve E.2002/2827, K.2002/7580 sayılı Kararları.
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Buradan hareketle, zarar görenlerin ve hâkimin ihlalin detaylarına tam 
anlamıyla vakıf olabilmelerinin ancak Rekabet Kurulu’nun gerekçeli kararı-
nın yayınlanmasıyla mümkün olduğu söylenebilir. Bunun yanında, Rekabet 
Kurulu’nun gerekçeli kararı kadar soruşturma dosyasında yer alan diğer delil 
ve tespitler de dikkate alınmalıdır. Zira Rekabet Kurulu kararlarında soruş-
turma sürecinde elde edilen deliller, iddialar ve savunmalara yer verilmekle 
birlikte, ticari sır gerekçesiyle yayınlanmayan veya zararın miktarını ortaya 
koyması bakımından Kurul kararında yer almayan deliller söz konusu olmak-
tadır. Oysa tazminat davasında görevli mahkemenin bu delillere vakıf olabil-
mesi için, soruşturma dosyasının tamamının mahkeme tarafından tetkiki ge-
rekecektir. Zira bu değerlendirme, belirli ekonomik parametrelerin ve geçmiş 
zaman verilerinin kullanıldığı kapsamlı bir analizi zorunlu kılmaktadır. Bu 
gibi hallerde, önemli ölçüde uzmanlık, bilgi birikimi ve mali kaynağa ihtiyaç 
duyulmaktadır. Nitekim bu davaların yaygın olduğu ülkelerde yalnızca rekabet 
hukuku değil; fikri mülkiyet hakları, sağlık hukuku gibi alanlarda zarar he-
sabı konusunda uzmanlaşmış organize iktisadi danışmanlık şirketleri hizmet 
vermektedir.

VII - ZAMANAŞIMI
Rekabet kurallarının ihlali nedeniyle açılacak tazminat davalarında zama-

naşımı süresine ilişkin olarak Rekabet Kanunu’nda özel bir düzenlemeye yer 
verilmemiş olduğu için, söz konusu davalarda zamanaşımı süresi, TBK’da dü-
zenlenen haksız fiil hükümlerine göre belirlenecektir. Bu itibarla; TBK’nın 72. 
maddesine göre, rekabet kurallarının ihlali nedeniyle açılacak tazminat dava-
ları da, zarar görenin zararı ve sorumlu kişiyi öğrenmesinden itibaren 2 yıl ve 
her halde haksız fiil sorumluluğuna sebep olan olayın meydana geldiği tarihten 
itibaren 10 yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrayacaktır.

Genel kural bu olmakla birlikte, uygulamada zamanaşımı süresinin ne za-
man başlaması gerektiğine ilişkin olarak bazı tartışmalar ortaya çıkmaktadır. 
Buna göre, TBK’nın zamanaşımına ilişkin hükmü dikkate alınarak sürenin 
“failin ve fiilin” öğrenilmesinden itibaren başlayacağı söylenebilir. Ayrıca ge-
nel ilkeler göz önünde tutularak, süreklilik arz eden davranışlar bakımından 
zamanaşımı sürelerinin fiilin sona erdiği tarihten itibaren başlayacağını, buna 
karşılık aralıklarla devam eden davranışlar için ise her fiile ilişkin zarar açı-
sından o zararın öğrenilmesinden itibaren ayrı bir zamanaşımı süresinin işle-
yeceğini kabul etmenin en uygun çözüm olduğu ileri sürülmektedir26. Ancak 
burada önemli olan tarafların rekabet hukukunun ihlalinden kaynaklanan 
zarar ve bu zararın içeriği ile ilgili olarak ne zaman bilgi sahibi olduklarının 
belirlenmesidir.

Bu noktada belirtmek gerekir ki; rekabet kurallarının ihlalinden kaynak-
lanan bir zarara ilişkin olarak tazminat davası açılması için bir Rekabet Kuru-

26 Sanlı 2003 s.235.
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lu kararının mevcut olmasına ilişkin yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır. 
Buna rağmen uygulamada Yargıtay, Rekabet Kurulu’na başvuru yapılmadan 
ve/veya başvuru yapılmasına rağmen henüz bir Kurul kararı alınmadan öne 
sürülen tazminat taleplerinde Kurul’un kararını bekletici mesele yapmak yo-
lunu tercih etmektedir. Bu itibarla, zamanaşımı süresinin ne zaman başlaya-
cağına ilişkin sorunun cevaplandırılması Rekabet Kurulu kararının içeriğinin 
öğrenilmesi ile yakından ilişkilidir.

Rekabet Kurulu’nun yürüttüğü bir incelemede (ilk inceleme, önaraştırma 
ya da soruşturma) ilgili tarafların Kurul kararının içeriğine vakıf olabilmeleri 
ancak gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesi ile mümkün olabilmekte-
dir. Bu bakımdan, rekabet hukuku ihlallerinden kaynaklanan tazminat da-
valarında, dava açma süresinin gerekçeli kararın taraflara tebliğ tarihinden 
başlayacağının, böylece zararın da gerekçeli karar ile öğrenildiğinin kabul edil-
mesinin hak kayıplarının yaşanmamasını teminen daha güvenli bir yol oldu-
ğu söylenebilir. Zira Rekabet Kanunu’nun 14. ve 15. maddelerinde Rekabet 
Kurulu’na verilen yetkiler akla geldiğinde; yerinde inceleme yapılması, bilgi ta-
lebi gibi geniş ve kapsamlı yetkiler kullanılarak elde edilen bilgilerin gerekçeli 
kararda yer alacağı unutulmamalıdır.

Diğer taraftan, Rekabet Kanunu’nun tazminat hakkını düzenleyen 57. 
maddesine göre ihlale neden olan eylemlerden zarar gören herkesin tazminat 
isteminde bulunabileceği ve dolayısıyla Rekabet Kurumu nezdinde yürütülen 
önaraştırma veya soruşturmada şikâyetçi sıfatına sahip olunmasının “şart ol-
madığı” düşünüldüğünde, zamanaşımı süresinin, en erken gerekçeli kararın 
“Kararların Yazılması” başlıklı 53. maddesi uyarınca Kurul’un internet site-
sinde yayınlandığı tarihte başlamasının yerinde bir uygulama olacağı düşünül-
mektedir27. 

Yukarıda belirtildiği üzere; rekabet hukuku doktrininde genel ilkeler göz 
önünde tutularak, süreklilik arz eden davranışlar bakımından kural olarak 
zamanaşımı sürelerinin, fiilin sona erdiği tarihten itibaren başladığını benim-
semenin en uygun çözüm olacağı kabul edilmektedir28. Bununla birlikte taz-
minat isteminde bulunmak isteyen ilgililerin rekabet hukuku ihlallerine neden 
olan eylemlerin ne zaman sona erdiğini belirleyebilmeleri genelde mümkün 
değildir. Bu itibarla, Rekabet Kurulu tarafından verilen gerekçeli karar ile re-
kabete aykırı fiilin sona erdiği tespit edildiği hususu bu yönüyle de önem arz 
etmektedir. Nitekim bu husus, Rekabet Kurulu kararlarında da belirtilerek 

27 Belirtmek gerekir ki; Rekabet Kanunu’nun 49. maddesi gereğince düzenlenen tefhimin ilgili 
taraflara tebligat yapılması yerine geçmediği, Kanun’un Rekabet Kurulu kararlarına ilişkin 
“Sürelerin Başlaması” başlıklı 54. maddesinde yer verilen ve sürelerin gerekçeli kararın 
tebliğinden itibaren başlayacağına ilişkin hükmünden anlaşılmaktadır. Tefhim, soruşturmanın 
sadece ne yönde sona erdiğinin taraflara bildirilmesi şeklinde hüküm ifade ederken, daha 
sonra tebliğ edilen gerekçeli karar gerek hakkında soruşturma yürütülen taraflar, gerek 
şikayetçi ve ihbarcılar ve gerekse ihlalden zarar gören taraflar bakımından hukuki hakların 
başlangıcını veya miladını oluşturmaktadır.

28 Sanlı 2003, s. 235.
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gerçekleştirilen hukuka aykırı eylemlerin soruşturma sürecinde devam ettiği 
kabul edilerek “ihlal oluşturduğu tespit edilen uygulamalardan kaçınarak 
ihlale son vermesi gerektiğine” karar verilmektedir.  Görüldüğü üzere özel-
likle devam eden ihlallerde Rekabet Kurulu kararları, teşebbüs tarafından ger-
çekleştirilen hukuka aykırı uygulamaların sona erdirilmesine yönelik tespit 
niteliğini haiz olup, hak sahipleri uğradığı zararın içeriğine ancak gerekçeli 
karar ile vakıf olmaktadır.

Gerekçeli olarak yayınlanan bir Rekabet Kurulu kararının varlığının, bu 
zararın hesaplanabilirliği, ispatı ve dolayısıyla içeriği hakkında zarar görenin 
vakıf olabilmesini sağlayacak en sağlıklı yol olduğu değerlendirilmektedir. An-
cak pek tabi ki, tazminat müessesesinin genişletilmesi ve bu tür usul sorunla-
rının ortadan kaldırılması amacıyla, Rekabet Kanunu’nda tazminat davaların-
da zamanaşımı hakkında açık bir düzenlemenin yapılması gerektiği düşünül-
mektedir.

SONUÇ
Rekabet Kanunu’na aykırılığın özel hukuka ilişkin sonuçlarından ikincisi 

olarak tazminat konusu, uygulamadaki eksikliği gidermek ve dava açabilecek 
kimselerin bu yönde bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla farklı yönleriyle ele 
alınmıştır. Bu bakımdan, Rekabet Kanunu’nun tazminata ilişkin hükümlerin-
de tazminat davasının taraflarının sınırlandırılmadığı, zarar gören pek çok 
kimsenin davacı olabileceği görülmüştür. Bunun yanında, rekabet ihlali sonu-
cunda zarar görenlerin bu zararlarını üç katı oranında tazmin edebilecekleri 
de unutulmamalıdır. 

Ayrıca, Rekabet Kanunu’nun tazminata yönelik hükümlerinin, rekabeti kı-
sıtlayıcı nitelikte olan 4. ve 6. madde kapsamındaki işlem ve eylemlerin yanı 
sıra 7. maddenin ihlaline yönelik işlemlerde tazminat talep edilip edilemeyece-
ği sorusunun belirsizliğini koruduğu görülmüştür

Rekabet Kanunu hükümlerinin uygulanmasında genel mahkemelerin ro-
lünün irdelenmesi sonucunda da, bir rekabet ihlalinin varlığının belirlenmesi 
konusunda hangi mahkemelerin görevli ve yetkili olacağı noktasın iki farklı 
ayrıma gidilmesi gerektiği görülmüştür. Ayrıca görevli ve yetkili mahkemenin 
rekabet ihlallerinin tespitine yönelik incelemelerinde ne tür delillerin bu ince-
lemeye dâhil edilebileceği ve daha önemlisi, zararın ne şekilde hesaplanacağı 
da tartışma konusu olmuştur. 

Çalışmamızın sonucunda, rekabet hukuku ve piyasa analizlerine ilişkin 
teknik konularda Rekabet Kurulu’nun uzmanlığına başvurulması gerektiği ve 
konuya ilişkin olarak Rekabet Kurulu’nun herhangi bir kararının var olmadığı 
durumunda ise mahkemenin bu kararı bekletici mesele yapıp yapmayacağı 
hususu değerlendirilmiştir. Değerlendirmelerimize ayrıca, tartışmalı hususlar, 
konu hakkındaki Yargıtay kararları ile Tasarı’da çerçevesi netleşen konular 
dâhil edilmiştir. 
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Bu bakımdan, uzun soluklu olan Tasarı’nın uygulamadaki belirsizlikleri 
ortadan kaldıracak şekilde netleşip yasalaşması, bunun yanında, rekabet ku-
ralları ve uygulamasına yönelik bilincin artarak tazminat davalarının sıklaş-
ması en büyük temennimizdir.
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BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN 
ALACAĞIN DEVRİ VE HACZİ

Av. Mustafa ÜNLÜTEPE1

GİRİŞ
Teminat sözleşmesi, genel anlamıyla bir kimsenin, bir başkasının karşı 

karşıya olduğu bir tehlikeyi (rizikoyu) üzerine aldığı sözleşmedir2. Bu bakım-
dan teminat veren, tehlikenin vücut bulması halinde, ortaya çıkacak olan za-
rarı karşılayacağını kabul etmektedir. Tehlike3 ise malvarlığına ilişkin zarar 
verici bir olayın gerçekleşmesi ya da ekonomik bakımdan fayda sağlayacak 
olan bir olayın ortaya çıkmaması ihtimalidir4. Borçlunun herhangi bir sözleş-
me ile yerine getirmeyi üstlenmiş olduğu edimini, usulüne uygun şekilde ya 
da hiç yerine getirmemesi tehlikesinin, söz konusu borcun alacaklısına karşı 
üstlenilmesi, ayni ve şahsi teminat sözleşmeleri5 ile yerine getirilir6. Banka te-

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
2 Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 1989 Yılı Dördüncü Tıpkı Basım’dan Beşinci 

Tıpkı Basım, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010, s. 684; Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 
Yenilenmiş 7. Baskı’yı Hazırlayanlar: Cevdet Yavuz, Burak Özen, Faruk Acar, İstanbul: Beta, Haziran 2007, 
s. 823; Cevdet Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre 
Güncellenmiş ve Yenilenmiş 9. Baskı, Hazırlayanlar: Cevdet Yavuz, Faruk Acar, Burak Özen, İstanbul: Beta, 
Ekim 2011, s. 665; Burak Özen, Kefalet Sözleşmesi, İstanbul: Vedat Kitapçılık, Şubat 2008, s. 1.

3 Zarara sebep olacak olan olayın, objektif bakımdan ortaya çıkması imkansız veya kesin olması halinde, 
tehlikeden bahsedilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan tehlike, gelecekteki muhtemel, gerçekleşeceği 
şüpheli bir olaya ilişkindir ve uğranılacak zarar yanında, kaçırılacak olan karı da ifade etmektedir. 
Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, s. 684; Haluk Tandoğan, Garanti Mukavelesi, Ankara: 
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 1959, s. 4-5; Özen, s. 1; Seza Reisoğlu, Garanti Mukavelesi, 
Ankara: 1963, s. 9-10; Sözleşmenin yapıldığı anda tehlikenin ortaya çıkması objektif olarak imkansız ise 
sözleşme, TBK m. 27 (BK m. 20) hükmü uyarınca kesin hükümsüzlük yaptırımı ile karşılaşacaktır. Özen, 
s. 1.

4 Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, s. 684; Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 
s. 823; Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), s. 665; Tandoğan, Garanti Mukavelesi, s. 4; Özen, 
s. 1; Nami Barlas, Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, İstanbul: 1986, s. 26; Seza Reisoğlu, 
Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, Genişletilmiş 3. Baskı, Ankara: 1997, s. 16; Vahit Doğan, 
Banka Teminat Mektupları, Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara: Seçkin, 2011, s. 40; Seza Reisoğlu, “Garanti 
Sözleşmesi ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar”, Ankara Hukuk Fakültesi Ellinci Yıl Armağanı, Cilt: I, 
Ankara: Sevinç Matbaası, 1977, s. 340.

5 Ayni teminat sözleşmeleri ile alacaklı, borçluya ya da üçüncü kişiye ait bir eşya veya hak üzerinde herkese 
karşı ileri sürülebilir nitelikte bir ayni hak sahibi kılınmaktadır. Bu şekilde bir eşya ve hak üzerine ihdas 
edilecek rehin yanında, bunların teminat amacıyla mülkiyetinin devredilmesi halinde de bir ayni teminat 
sağlanmış olacaktır. Diğer yandan bu şekildeki bir ayni teminatı, üçüncü bir kişi verebileceği gibi borçlunun 
kendisinin de vermesi mümkündür. Borçlu tarafından verilmiş bulunan ayni teminatın varlığı halinde, 
alacaklı ayni teminat üzerinde, diğer alacaklılara nazaran öncelik kazanacaktır. Teminata konu eşyanın 
paraya çevrilmesi ile öncelikle teminat sahibi alacaklı tatmin edilecektir. Paraya çevrilen teminatın, alacağı 
karşılamaya yetmemesi halinde, alacaklı borçlunun diğer malvarlığı unsurlarına başvurması bakımından 
ise diğer alacaklılar ile aynı konumda olacak ve önceliği bulunmayacaktır. Üçüncü bir kişinin teminat 
vermesi halinde ise üçüncü kişinin sorumluluğu sadece teminata konu mal ile sınırlı olacak ve onun diğer 
malvarlığı unsurlarına başvurmak mümkün olmayacaktır. Ancak asıl borçlunun malvarlığı, alacağın tahsil 
edilmesine hizmet edecektir. Erden Kuntalp, “Teminat Kavramı, Teminat Türleri ve Bunlardan Doğan 
Sorumluluk”, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, 1995, 
s. 280-281, 289-295; Özen, s. 2-4; Şahsi teminat sözleşmelerinde ise borçludan başka bir kişi, borçlunun 
borcunu temin etmek üzere yükümlülük altına girmekte ve alacaklı, borçlu yanında teminat verenin de 
malvarlığına başvurma imkanına sahip olmaktadır. Burada alacaklının, diğer alacaklılara nazaran öncelikle 
faydalanabileceği bir mal ya da hak bulunmamaktadır. Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 
s. 688-689; Kuntalp, s. 287 vd.; Özen, s. 5.

6 Kuntalp, s. 280 vd.; Özen, s. 2; Doğan, s. 26.
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minat mektubu, “borçlunun alacaklıya karşı üzerine aldığı bir edimi yerine 
getirmemesi halinde, belirli bir miktar parayı alacaklının ilk talebinde ona 
derhal ödemeyi kabul ve taahhüt ettiğine dair bir banka tarafından verilen 
mektup” olarak tanımlanmaktadır7 ve bir şahsi teminat sözleşmesidir8. Bu 
bakımdan teminat alacaklısının (muhatap), bankadan alacağını öncelikle tah-
sil etmesini sağlayacak bir mal bulunmayıp; bankanın malvarlığı, alacaklının 
alacağını tahsil etmesine hizmet edecektir9.

Banka teminat mektuplarının hukuki niteliğine ilişkin olarak, doktrinde 
farklı görüşler ileri sürülmüşse10-11 de Yargıtay, 1967 ve 1969 tarihlerinde 
vermiş oluğu İçtihadı Birleştirme kararları ile banka teminat mektuplarının 
üçüncü kişinin fiilini taahhüt niteliğinde garanti sözleşmesi12 olduğunu kabul 
etmiştir13. Kefalet sözleşmesinde, kefil için feri bir sorumluluk söz konusu ol-

7  Sıtkı Akyazan, “Banka Teminat Mektupları”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt V, Sayı 1, 
Şubat 1969, s. 16; Barlas, Akyazan’ın yapmış olduğu tanımı benimsemektedir. Barlas, s. 8.

8 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 59; Atilla Sav, “Banka Teminat Mektuplarının Haczi”, 
Ankara Barosu Dergisi, C. 24, S. 1, 1967, s. 48; Barlas, s. 26; Doğan, s. 27.

9 Barlas, s. 26; Teminat veren kişinin ekonomik durumunun önem arz ettiği göz önünde 
bulundurulduğunda, alacaklının ifa menfaatini elde edememesi tehlikesinin bertaraf 
edilmesi noktasında banka teminat mektupları, daha fazla güven sağlaması bakımından etki 
göstermektedir. Doğan, s. 29.

10 Banka teminat mektuplarının, kefalet sözleşmesi niteliğinde olduğu görüşünde; Sav, s. 48; 
Ünal Somuncuoğlu, “Banka Teminat Mektuplarına İlişkin Umumi Kontrgaranti Taahhütlerine 
Göre Bankaların Nakit Depo Talebi”, İstanbul Barosu Dergisi, S. 9-10, 1975, s. 831; Bir görüş 
ise banka teminat mektuplarını garanti sözleşmesi olarak kabul etmiştir. Eyüp Sabri Erman, 
“Teminat Mektubu - Kefalet Akti - Garanti Akti”, Adalet Dergisi, Yıl: 60, Sayı: 7, Temmuz 
1969, s. 417; Banka teminat mektuplarının, somut olaya göre değerlendirilmesi gerektiği ve 
kefalet sözleşmesi veya garanti sözleşmesi niteliği taşıyabileceği de savunulmuştur. Reisoğlu, 
Garanti Mukavelesi, s. 97 vd.; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 11, dn. 17; Tandoğan, 
Garanti Mukavelesi, s. 32-33; Selahattin Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk Burcuoğlu, 
Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı, İstanbul: Filiz Kitabevi, 
1993, s.236; Barlas, s. 44-47; Seza Reisoğlu, “Vadeli Teminat Mektupları”, Prof. Dr. Osman 
F. Berki’ye Armağan, Ankara: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1977, s. 750; 
Yıldırım Zeren, “Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Mahiyeti ve Hacizlerinin Caiz Olup 
Olmadığı Meselesi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 5, Yıl: 1966, s. 869; Semra Omağ, “Banka 
Teminat Mektuplarının Mahiyeti ve Hükümleri”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt VI, 
Sayı 2, Aralık 1971, s. 330; Arif B. Kocaman, “Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği 
Üzerine”,  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt XV, Haziran 1990, s. 64; Bir diğer görüş 
ise banka teminat mektuplarının kendine özgü sözleşme olduğunu ileri sürmüştür. Akyazan, 
Banka Teminat Mektupları, s. 27; Sıtkı Akyazan, “Tatbikatta Banka Teminat Mektuplarının 
Ortaya Çıkardığı Çeşitli Sorunlar”,  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt VII, Sayı 3, Haziran 
1973, s. 571.

11 5411 sayılı ve 19.10.2005 tarihli Bankacılık Kanunu’nun 4/1-c hükmünde bankaların, nakdi, 
gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemlerini gerçekleştirebilecekleri ve aynı kanunun 
48. maddesinde de bankalarca verilen teminat mektuplarının, bu kanunun uygulanmasında 
kredi sayılacağı belirtilmiştir. 

12 “Teminatı amaçlayan garanti sözleşmesi, garanti verenin teminat sağlamak amacıyla temel 
ilişkideki alacaklıya karşı, temel ilişkideki borçtan bağımsız olarak, borçlunun edimi için 
sorumlu olmayı yüklendiği sözleşmedir.” Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 
s. 804.

13 Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, E. 1966/16, K. 1967/7, T. 13.12.1967; 5.4.1968 
tarihli ve 12867 sayılı Resmi Gazete; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu E. 1969/4, 
K. 1969/6, T. 11.6.1969; 3.10.1969 tarihli ve 13317 sayılı Resmi Gazete; Kocaman, s. 49 
vd.; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 7 vd.; “… Banka Teminat Mektupları Garanti 
Akdi niteliğinde bulunduğu kabul edilmektedir. Bunun doğal sonucu olarak banka, teminat 
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duğundan; kefilin borcunu ifa etmesi, esas borcun varlığına, geçerliliğine, dava 
ve takip edilebilirliğine bağlı olarak teminat altına alınmaktadır. Diğer bir ifade 
ile kefilin borcu asıl borcun hukuki akıbetine tabi olmaktadır. Garanti söz-
leşmesinde borcun varlığı ise esas sözleşmeden doğan borçtan bağımsız ola-
rak varlık kazanmakta ve üçüncü kişinin ediminin mevcut ve geçerli olmasına 
bağlı olmaksızın, garanti veren, yükümlülük altına girmektedir. Bu bakımdan 
üstlenilen sorumluluğun feriliği ve bağımsızlığı, iki sözleşmenin ayrılmasında 
temel kıstas olarak karşımıza çıkmaktadır14.

Teminat mektubu ile asıl borç ilişkisinden bağımsız olarak, tehlikenin ger-
çekleşmesi, diğer bir ifade ile borçlu tarafından üstlenilmiş bulunan edimin 
yerine getirilmemesi halinde, alacaklının ortaya çıkacak olan zararının gideri-
leceği, ödeme talebinde bulunulması sonucunda, mektupta öngörülen tutarda 
ödeme yapılacağı muhataba garanti edilmektedir. Diğer yandan, banka, banka 
teminat mektubunun verilmesinde esas alınan temel ilişkinin borçlusu olan 
lehdardan veya üçüncü bir kişiden karşı garanti almakta ve muhataba ödeme 
yapmasının ardından, karşı garanti veren kişiye başvurmaktadır. 

Banka teminat mektuplarına ilişkin yukarıda ifade etmeye çalışmış oldu-
ğumuz temel hususların ardından, incelememiz ile banka teminat mektubun-
dan doğan alacağın devri ve haczi açıklanmaya çalışılacaktır.

I. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞIN DEVRİ
A. Genel Olarak
Banka teminat mektubu ile ortaya çıkaran garanti ilişkisi dolayısıyla, mu-

hatabın alacağının doğduğu an, öncelikle tayin edilmelidir. Bu bakımdan, mu-
hatabın ödeme talebi, garanti sözleşmesinin şarta bağlı olup olmadığı, banka-
nın tazmin borcunun muacceliyeti üzerinde durulması gerekmektedir. Türk 

mektubu vermekle bir asli borç yüklenmiş olmaktadır. Teminat mektubunu öderken kendi 
borcunu ödemiş olmaktadır. Banka mücbir sebepleri, beklenmeyen halleri imkansızlığı, 
muhatap ile lehtar arasındaki aktin geçersizliğini, lehtarın ölümünü, iflasını ileri sürerek 
tazmin talebini reddedemez. Banka teminat mektubunun geçersiz olduğunu, zamanaşımına 
uğradığını mahkemece ödememe konusunda tedbir bulunduğu gibi sırf kendisine ait defileri 
ileri sürmek suretiyle mektup bedelini ödemekten kaçınabilir…” Yargıtay HGK, E. 2001/11-
996, K. 2001/1026, T. 14.11.2001; Kazancı İçtihat Bankası; “… garanti akdi niteliğindeki 
teminat mektubu verilmekle banka, asli bir borcu üstlenmiş durumdadır. Teminat 
mektubunun ibrazında banka ancak geçersizlik, zamanaşımı gibi sırf kendisine ait def’iler 
ile likit kanıtlar ileri sürerek ödeme talebini ret edebilir… Teminat mektuplarının yukarıda 
açıklandığı gibi garanti fonksiyonu göz önünde tutulduğunda, muhatabın ilk tazmin talebi ve 
mektubun bankaya ibrazında, banka mektup tutarını şahsi def’ileri ve likit kanıtların varlığı 
dışında ödemekle yükümlüdür. Teminat mektubu lehdarının ileri sürebileceği şahsi def’iler 
ile likit deliller dışındaki def’ilerin, bankaca mektubu ibraz eden ve tazmin isteyen muhataba 
karşı ileri sürülmesi mümkün değildir…” Yargıtay 11. HD, E. 2004/5922, K. 2005/4008, T. 
21.4.2005; Kazancı İçtihat Bankası

14 Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, s. 820 vd.; Özen, s. 23; Barlas, s. 34; 
Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 31-32; Doğan, s. 48 vd.; Sermet Akman, “Garantör 
Sıfatıyla Girişilen Taahhüdün Mahiyeti ve Bu Bağlamda Garanti ve Kefalet Sözleşmelerini 
Birbirinden Ayıran Temel Kriterler”, Prof. Dr. Hüseyin Ülgen’e Armağan, İstanbul: Vedat 
Kitapçılık, 2007, s. 1672 vd.
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Borçlar Kanunu (TBK) m. 90 (Borçlar Kanunu [eBK] m. 74) hükmü uyarınca, 
aksi anlaşılmadıkça her borç doğumu anında muaccel olur ve alacaklı, bor-
cun ifasını talep edebilir. Bir borcun vadeye bağlanması halinde, ifa vadenin 
gelmesiyle talep edilebilir. Vade, açık bir tarih olarak kararlaştırılabileceği gibi 
mutlaka vuku bulacak bir olay şeklinde de belirlenebilir. Ancak tayin edilen 
olayın, gerçekleşmesi şüpheli ise burada bir vade söz konusu olmayıp, şart söz 
konusu olur15. Nitekim şart, bir hukuki işlemin etkisinin bağlandığı, gelecek-
te gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bilinmeyen bir olgudur16. Şart, sözleşmenin 
tamamına ilişkin olabileceği gibi bu sözleşme ilişkisinden doğan alacaklardan 
bir tanesine ilişkin de olabilir17. Geciktirici şarta bağlı bir alacağın varlığı ha-
linde, şartın gerçekleşmesi ile alacak ve borç doğacaktır. Diğer yandan, borç 
da şartın gerçekleşmesi üzerine muaccel olacaktır18. Şart gerçekleşmekle söz 
konusu etkilerini kendiliğinden meydana getirmekte ve taraf iradelerinin bu 
sonucun doğmasında bir etkisi bulunmamaktadır19. 

Garanti sözleşmesinin (banka teminat mektubu) kural olarak, şarta bağlı 
bir sözleşme olmadığı kabul edilmektedir20. Garanti sözleşmesinin kurulma-
sıyla, tehlike, garanti verene geçmekte ve garanti yükümlülüğü doğmaktadır. 
Gerçekleşmesi şüpheli bir olguya bağlı olan, garanti sözleşmesinin hüküm ifa-
de etmesi olmayıp; garantinin yerine getirilmesi, tehlikenin konusunu oluştu-
ran olaydır21. 

15 M. Kemal Oğuzman, M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 
ve Güncelleştirilmiş 8. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, Eylül 2010, s. 251-252; Andreas 
von Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı, Cilt: 1–2, Cevat Edege (çev.), Ankara: Olgaç 
Matbaası, 1983, s. 738; Haluk N. Nomer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10. Bası, İstanbul: 
Beta, 2011, s. 306; Hüseyin Hatemi, Emre Gökyayla, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul: 
Vedat Kitapçılık, 2011, s. 344-345.

16 Lale Sirmen, Türk Özel Hukukunda Şart, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, 1992, s. 30; Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 328; Fikret Eren, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, 13. Baskı, İstanbul: Beta, Eylül 2011, s. 115; Oğuzman, Öz, s. 875; 
Nomer, s. 306-307.

17 von Tuhr, s. 737; Oğuzman, Öz, s. 875; Sirmen, eBK m. 149 hükmünde ifade edilmiş 
bulunan şartın, borç ilişkisine ilişkin olduğunu ve bir hukuki sonucun varlığının meydana 
gelmesi veya sona ermesinin gerçekleşmesinin şüpheli bir olguya bağlanması durumunda 
söz konusu olacağını belirtmektedir. Bir hukuki işlemden kaynaklanan hukuki sonuçlardan 
bir tanesinin şüpheli bir olguya bağlanması hallerinde, hukuki sonucun varlığının şüpheli 
olguya bağlanmadığı ve söz konusu hukuki sonucun varlığının şu veya bu şekilde olması örnek 
olarak, borcun konusu, kapsamı, ifa zamanının şüpheli olaya bağlandığını ifade etmektedir. 
Sirmen, s. 40-41.

18 Oğuzman, Öz, s. 893; Eren, s. 1130.
19  von Tuhr, s. 759; Eren, s. 1130.
20 “… garanti verenin borcu kural olarak şarta bağlı değildir; garanti sözleşmesinin kurulmasıyla 

teşvik edilmek istenilen işin rizikosu garanti verene geçer; başka bir deyimle sözleşmenin 
hükmü, yani tehlikenin üstlenilmesi yükümlülüğü gelecekteki ortaya çıkması şüpheli bir 
olaya bağlanmış değildir; gerçekleşmesi şüpheli olan husus tehlikenin kendisi olmayıp onun 
konusunu oluşturan ve çekinilen yahut beklenilen olaydır.” Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel 
Borç İlişkileri, C. II, s. 845; Tandoğan, Garanti Mukavelesi, s. 42; Reisoğlu, Garanti Mukavelesi, 
s. 128.

21 Tandoğan, Garanti Mukavelesi, s. 42; Sirmen, s. 39.
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Doktrinde ileri sürülmekte olan bir görüş22, muhatabın alacağının ve ban-
kanın ödeme yükümünün, muhatap tarafından bankadan ödeme talep edilme-
siyle doğacağını savunmaktadır. Bir diğer görüş23 ise muhatabın alacak hakkı-
nın, tehlikenin gerçekleşmesi ile doğacağını; bankadan yazılı ödeme talebinde 
bulunulmasının hakkın kullanılmasını ifade ettiğini benimsemektedir. Öde-
me talebinin, bankanın ödeme yükümü ve muhatabın garanti alacağı için bir 
geciktirici şart olduğu ve garanti alacağının şarta bağlı olmasının, bu alacağı 
doğuran garanti sözleşmesinin şarta bağlı olduğu anlamına gelmediğinin ifade 
edilmesi24 yanında; ödeme talebinin bankanın ödeme yükümünün bağlandığı 
bir şart olarak kabul edilemeyeceği ve bu durumun her garanti sözleşmesinde 
mevcut bulunan bir özellik arz ettiği savunulmaktadır25.

Anlatılanlar ışığında kanaatimizce, garanti sözleşmesi özelliği gösterdiği 
kabul edilen banka teminat mektuplarında, sözleşmenin hüküm ifade etmesi 
bakımından bir şart söz konusu değildir. Nitekim sözleşmenin hüküm ifade 
etmesi gerçekleşmesi şüpheli bir olaya bağlı değildir. Ancak muhatabın alacak 
hakkının doğumu, gerçekleşmesi şüpheli bir olaya, diğer bir ifade ile şarta 
bağlanmıştır. Yukarıda ifade edilmiş olduğu üzere, alacağın doğumunun, mu-
hatabın ödeme talebine bağlanması yerinde değildir. Ödeme talebinde bulu-
nulması, alacak hakkının kullanılması niteliğindedir. Bu bakımdan sözleşme 
ile öngörülen tehlikenin gerçekleşmesi ile muhatabın alacağının ve bankanın 
tazmin borcunun doğacağının kabulü yerinde olacaktır. Bu şekilde kabul, ban-
kanın sorumluluğu için işleyecek olan on yıllık zamanaşımının (TBK m. 146, 
[eBK m. 125]) başlangıç tarihinin, tehlikenin doğumuna bağlanmış olması26 
ile uyum içerisindedir. Nitekim alacağın ve bankanın ödeme yükümlülüğünün 
ödeme talebi ile doğduğunun kabul edilmesi halinde, zamanaşımının27 başlan-
gıç tarihinin de bu tarih olması gerekirdi. 

Ödeme talebi, muhatabın garanti edilen edim sonucunun gerçekleşmedi-

22 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 161; Doğan, s. 296.
23 Barlas, s. 85.
24 Naklen, Fahrettin Aral, “Doğrudan Doğruya Garantilerde Banka İle Muhatap Arasındaki 

Hukuki İlişki”, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara: Seçkin, 2009; s. 185, dn. 4’te 
belirtilen yazarlar.

25 Sirmen, s. 39-40; Naklen, Aral, s. 185, dn. 6’da belirtilen yazar.
26 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 298; Doğan, s. 442; “teminat mektupları, garanti 

sözleşmesi niteliğinde olup, BK’nun125. maddesine göre 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi 
bulunduğundan ve işbu davanın harcı ödenerek açıldığı 09.06.2004 tarihine kadar mektubun 
düzenlendiği tarih olan 10.06.1994 tarihi göz önüne alındığında dahi 10 yıllık sürenin 
dolmamış olmasına, kaldı ki zamanaşımının müteaddit işlemlerle kesilmiş bulunmasına, 
davalı Banka’nın açmış olduğu menfi tespit davasında davacının alacaklı olduğu savunmasının 
dahi zamanaşımını keseceği” Yargıtay 11. HD, E. 2010/8698, K. 2010/9161, T. 24.9.2010; 
Doğan, s. 442-443, dn. 31.

27  İlk talepte ödeme kaydını içeren teminat mektupları bakımından, zamanaşımı süresinin 
mektubun verildiği andan itibaren işlemeye başlaması gerektiği ileri sürülmektedir. Sıtkı 
Akyazan, “Teminat Mektuplarında Zamanaşımı”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt VIII, 
Sayı 1, 1975, s. 1-13; Buna karşılık bu halde zamanaşımının tehlikenin gerçekleşmesi ile 
başlaması gerektiği kabul edilmektedir. Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 298.



186 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

ğini beyan ile garanti edilen tutarın ödenmesinin istenilmesidir28. Muhatabın 
ödeme talebinde bulunabilmesi için banka teminat mektubu ile garanti edilen 
tehlikenin gerçekleşmesi gerekir29. Bu bakımdan, bankadan ödeme talebinde 
bulunulabilmesi30, tehlikenin ortaya çıkmasına bağlıdır. Ödeme talebine im-
kan verecek olan tehlike, teminat mektubunda tayin edilmiş bulunan olayın 
vücut bulması anlamına gelmekte olup; garanti edilen tehlikeden başka bir 
tehlikenin meydana gelmesi, ödeme talebinde bulunmaya kaynaklık edemeye-
cektir31. 

İleri sürülmekte olan bir görüş, bankanın, teminat mektubundan doğan 
borcunu ödeyebilmesi için muaccel olmasının gerektiğini ve borcun muaccel 
olabilmesi için tehlikenin gerçekleşmesinin yeterli olmadığı ve ilk talepte öde-
me kaydı içeren teminat mektuplarında talep anında ve belirli belgelerin ibrazı 
şartına bağlı teminat mektuplarında ise belgelerin uygunluğunun tespit edildi-
ği anda borcun muaccel olacağını kabul etmektedir32. Ancak yukarıda bir ala-
cağın doğumunun şarta bağlanmış olduğu bahsinde ifade edilmiş olduğu üze-
re, tehlikenin gerçekleşmesi ile borç doğmakta ve muaccel, diğer ifade ile ifası 
talep edilebilir, hale gelmektedir. Muhatabın ödeme talep etmesiyle alacağın 
muaccel olacağının kabul edilmesi, ifa talebinin mümkün hale gelmesini sağla-
yan muacceliyetin gerçekleşmesinden evvel ifanın talep edilebileceği sonucunu 
ortaya çıkarır. Ancak bu durumun izahı mümkün değildir. Nitekim muaccel 
hale gelmemiş bulunan bir alacağın ifasının istenilmesi mümkün değildir. 

B. Sözleşmenin Devrinden Ayrılması
Alacağın devri, TBK 183 vd. (eBK m. 162 vd.) maddelerinde düzenleme al-

tına alınmıştır. Diğer yandan, eBK’ de yer verilmeyen sözleşmenin devri kuru-
mu, TBK’ de (m. 205) açık bir hükümle belirlenmiştir. Bu bakımdan öncelikle 
alacağın ve sözleşmenin devri bakımından ayrım yapılması yerinde olacaktır.

28 Aral, s. 185.
29 Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, s. 858; Reisoğlu, Banka Teminat 

Mektupları, s. 225; Reisoğlu, Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, s. 348.
30 Muhatabın ödeme talebinde teminat mektubunun aslını ibraz etmesi gerekmemektedir. 

Doğan, s. 358-359.
31 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 220; Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 

C. II, s. 864; Reisoğlu, Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, s. 349; Doğan, s. 378-380; “…
teminat mektubunda yazılı riskin yorum yoluyla değiştirilemeyeceği ve genişletilemeyeceği 
hususunun açık bulunmasına, teminat mektubunda daha önce lehdar ile muhatap arasında 
düzenlenen sözleşmeye açık ya da örtülü bir atıf bulunmamasına, uyuşmazlık konusu 
teminat mektubunda garanti altına alınan riskin belirli bir konu ile sınırlı bulunmasına, 
teminat mektubunda belirtilen tarihlerin bu mektupla garanti edilen K. A.Ş.’nin idaresi ve 
organizasyonunda M. Holding’in yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmesi için tarafların 
takdirine göre konulmuş bir süre olduğunun kabulünde zorunluluk bulunmasına, davacı 
tarafın gerek ihtiyati tedbirin kaldırılması talepli dosyada, gerekse görülmekte olan dosyanın 
değişik aşamalarında teminat mektubunun amacının ve dolayısıyla ödeme taleplerinin 
dayanağının umulan kar garantisinin yerine getirilmemesi ile ilgili olduğunun açıklanması ve 
dolayısıyla bu hususun likit (kesin) delillerle ispatlanmış sayılmasına, bu durumda davacının 
teminat mektubunda ve ödeme talebinde amaçladığı riski garanti etmeyen davalı bankanın 
ödeme talebini reddetmesinde yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre…” Yargıtay HGK, E. 
2007/11-852, K. 2007/892, T. 28.11.2007; Kazancı İçtihat Bankası.

32 Doğan, s. 357-358.
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Esas olarak borç ilişkisi, kurulduğu andaki tarafları arasında hüküm ve 
sonuçlarını doğurur; alacaklılık ve borçluluk sıfatı da buna göre belirlenir. 
Alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını, bir sözleşmeye dayanarak, 
bir başkasına geçirmesi alacağın devridir33 ve bununla dar anlamdaki borcun 
alacaklısı değiştirilmektedir34. Diğer yandan, alacağın devri işlemine, borçlu-
nun katılması veya buna muvafakat etmesi de gerekmemektedir35 (TBK m. 
183). Sözleşmenin devri ise alacağın devrinden farklı olarak bir veya birden 
fazla alacağın bir başkasına devredilmesine ilişkin olmayıp, bir borç ilişkisinin 
bütün olarak üçüncü kişiye geçirilmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla bir bü-
tün olarak borç ilişkisi devredildiğinden, alacak, borç ve iptal, fesih ile dönme 
gibi yenilik doğuran haklar devredilmektedir36. TBK’ nin 205/1. maddesinde 
“sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede ka-
lan taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma 
sıfatı ile birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşma” 
olarak tanımlanmıştır. Bu bakımdan öncelikle geçerli bir sözleşme ilişkisinin 
varlığı gerekmektedir37. Diğer yandan, devir sözleşmesi, sözleşmenin bütün 
hak ve borçlarını kapsamalıdır38. Sözleşmenin devri de üç tarafın katılımı ile 
gerçekleştirilen sözleşme niteliğinde olup, önceden verilen izne dayanan veya 
sonradan onaylanan devir sözleşmesi de bu hükme tabidir. (TBK m. 205/2). 
Devir sözleşmesinin geçerliliği ise devredilen sözleşmenin şekline uygun ola-
rak yapılmasına bağlıdır (TBK m. 205/3). 

Belirtilen TBK hükümleri uyarınca, bir garanti sözleşmesi olarak kabul 
edilmekte olan banka teminat mektubunun tarafları, sözleşmenin devrine dair 
yapacakları sözleşme ile taraf değişikliğini gerçekleştirebileceklerdir39. Böyle-
likle garanti alanın değişmesi neticesinde, tehlikenin gerçekleşmesinin ardın-
dan, ödeme talebinde bulunmak hakkı devralana geçecektir40. 

TBK’ nin 603. maddesi ile kefalet sözleşmesinin şekline, kefil olma ehli-
yetine ve eşin rızasında ilişkin hükümlerin, gerçek kişilerce kişisel teminat 

33 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 240; Oğuzman, Öz, s. 922; von Tuhr, s. 825 vd.; Eren, 
s. 1176; Nomer, s. 323; Ahmet M. Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Genişletilmiş 
14. Bası, Ankara: Turhan Kitabevi, Temmuz 2011, s. 762-763.

34 Alacağın devrinin sebebe bağlı olup olmadığı konusu doktrinde tartışmalıdır. Bir görüş 
uyarınca alacağın devri sebepten soyut bir hukuki işlem niteliğinde olup, devre esas hukuki 
sebebin geçerli olmaması halinde de devir geçerliliğe sahiptir ve alacak hakkını kazanan 
kimseden sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca iade talep edilebilecektir. Oğuzman, Öz, 
s. 923-924; von Tuhr, s. 829-830; Bir diğer görüş ise alacağın devrinin sebebe bağlı olduğunu 
kabul etmektedir. Buna göre devrin dayandığı hukuki sebebin geçersiz olması, devre ilişkin 
sözleşmeyi de etkilemekte ve geçersiz hale getirmektedir. Dolayısıyla alacak hakkı devralana 
geçmemiş ve devredende kalmış olmaktadır. Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 241-242; 
Eren, s. 1181-1184.    

35 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 240-241; Eren, s. 1176.
36 Eren, s. 1177.
37 Kılıçoğlu, s. 801.
38 Eren, s. 1177; Hatemi, Gökyayla, s. 378; Kılıçoğlu, s. 803.
39 Doğan, s. 292.
40 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 163; Doğan, s. 293.
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verilmesine ilişkin başka sözleşmeler bakımından da uygulanacağı öngörül-
müştür. Bu bakımdan eBK döneminde, garanti sözleşmesinin akdedilmesi, 
herhangi bir şekle bağlı olmamasına rağmen41, TBK döneminde gerçek kişiler 
tarafından akdedilmiş bulunan garanti sözleşmeleri kefalet sözleşmelerinin 
şekline tabi olarak yapılmakla geçerlilik kazanabileceklerdir42. Banka teminat 
mektubunda ise garanti eden tüzel kişi olmakla, sözleşmenin geçerliliği söz 
konusu hükmün uygulama alanına dahil olmayacağından, TBK m. 205/3 uya-
rınca sözleşmenin devri de herhangi bir şekle bağlı olmadan yapılabilecektir. 
Yargıtay vermiş olduğu bir kararında da banka teminat mektubu sözleşmesi-
nin geçerliliğinin şekle bağlı olmadığını kabul etmiştir43. 

Doktrinde ileri sürülmekte olan bir görüş, teminat mektuplarında muha-
tap değişikliğine, temel ilişkinin borçlusunun (lehtar) muvafakatinin aranması 
gerektiğini ve muvafakat etmez ise teminat mektubu veya garanti sözleşmesinin 
devrinin gerçekleşmeyeceğini savunmaktadır44. Ancak banka teminat mektubu 
ilişkisi, garanti alan ve banka arasında bir sözleşme olup, lehtar bu sözleşme-
nin tarafı değildir. TBK hükmü ile de sözleşmenin devrine ilişkin sözleşmenin, 
sözleşmede kalan taraf ile devralan ve devreden arasında gerçekleştirileceği 
ifade edildiğinden, devrin hüküm doğurması için lehtarın muvafakatinin aran-
ması yerinde değildir. Diğer yandan, sözleşmenin devri yolu ile muhatabın 
değişmesi durumunda, bankanın, garanti alana yapacağı ödemeyi teminat al-
tına alan karşı garanti veren kişinin de muvafakatinin alınması gerektiği veya 
karşı garanti sözleşmesine buna ilişkin bir hüküm konulabileceği; bu şekilde 
alınmış bir muvafakatin bulunmaması halinde, bankanın, devir ile muhatap 
sıfatını kazanmış bulunan kişiye ödeme yapması üzerine, karşı garanti veren 
kişiye rücu edilemeyeceği ifade edilmektedir45. Sözleşmenin devrinde yukarıda 
ifade edilmiş olduğu üzere garanti alanın, devir sözleşmesi ile sözleşmeyi bir 
başkasına devretmesi yanında, garanti veren bankanın da aynı şekilde sözleş-
meyi devretmesi mümkündür. eBK’ de sözleşmenin devrine ilişkin bir düzen-

41 Reisoğlu, Garanti Mukavelesi, s. 137; Doğan, s. 147.
42 Özen, s. 43.
43 “… Türk Hukukunda, banka teminat mektuplarının bir garanti sözleşmesi olduğu artık 

yerleşmiş bulunmaktadır. (13.12.1967 gün, 1966/16 esas, 1967/7 karar sayılı ve 11.6.1969 
gün, 1969/4-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları). Garanti sözleşmesinin oluşması 
ise bir şekle tabi değildir, iradelerin birleşmesi yeterlidir (Seza Reisoğlu, Garanti Mukavelesi, 
1963, sy. 137-141). Banka teminat mektubu bir garanti sözleşmesi olarak banka ile muhatap 
arasındaki iradelerin birleşmesi ile banka için bir yükümlülük doğurur (Prof. Dr. Seza Reisoğlu, 
Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, 1990, sy. 35). O halde garanti sözleşmesinin 
yazılı metni (teminat mektubu), garanti sözleşmesinin ve kapsamının bir ispat vasıtasından 
başka bir şey değildir. Binnetice muhatap (garanti alan), usulen mümkün olan diğer herhangi 
bir delille garanti sözleşmesinin varlığını kanıtlayabilir. Garanti sözleşmesinin oluşması için 
muhatabın kabul iradesinin varlığı gereklidir. Bu kabul, açık veya zımni olabilir. Muhatap 
tarafından kabul edilinceye kadar bankaca düzenlenen teminat mektubu bir icaptan ibaret ise 
de, mektubun muhatabın eline geçmesi ve muhatapça reddedilmemiş olması zımnen kabulü 
oluşturur…” Yargıtay 11. HD, E. 1989/4046, K. 1990/8459, T. 27.12.1990; Kazancı İçtihat 
Bankası.

44 Doğan, s. 292-293.
45 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 164; Doğan, s. 293.
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leme yer almamaktadır. Ancak banka ile teminat mektubunun muhatabı, ak-
dedecekleri sözleşmeyle ya da sonradan garanti alanın değişmesine muvafakat 
ederek ya da önceden bu şekilde taraf değişikliğinin yapılabileceğine ilişkin 
bir hükme teminat mektubunda yer verilmiş olması halinde sözleşme devri-
nin gerçekleştirebileceği ifade edilmiştir46. Nitekim Yargıtay, bankanın vereceği 
muvafakat ile muhatabın değiştirilmesinin mümkün olduğuna hükmetmiştir47.

Üzerinde durulması gereken bir husus da banka teminat mektubu ile ga-
ranti edilen, borçlunun alacaklıya karşı üzerine aldığı bir edimin yer aldığı 
sözleşmenin devredilmesinin, garanti sözleşmesine etkisinin olup olmayacağı-
dır. İfade edilmiş olduğu üzere banka, teminat mektubu ile bağımsız bir borç 
üstlenmektedir. Sözleşmenin devri sözleşmeden doğan tüm borç ve alacaklar 
ile yenilik doğuran haklar devralana geçmekte ise de teminat mektubundaki 
bağımsızlık unsuru nazara alındığında, yapılan söz konusu devrin garanti söz-
leşmesine bir etkisinin olmayacağının kabul edilmesi yerinde olacaktır. Dola-
yısıyla bankadan ödeme talep edebilecek kişi de değişmeyecektir. Bankanın da 
katılımıyla yapılacak bir devir sözleşmesi ile garanti sözleşmesinin, alt ilişkide 
yer alan sözleşmeyi devralan kişiye geçirilmesi mümkündür.    

C. Muhatabın Alacağını Devretmesi
1. Genel Olarak Alacağın Devri
TBK’ nin 183. maddesinde (eBK m. 162), kanun, sözleşme veya işin niteliği 

sebebiyle devri mümkün olmaması halleri dışında, alacaklının alacağını, borç-
lunun rızasına gerek olmaksızın48 bir başkasına devredebileceği ifade edilmiş-
tir. Sözleşme ile teminat mektubunda muhatabın alacağını devredemeyeceğine 
ilişkin bir kayda yer verilmiş olması söz konusu olabilecektir49. Bu bakımdan 
devrin kanunen veya alacağın niteliğinden dolayı devri mümkün olsa da taraf-
ların aralarında akdetmiş oldukları sözleşme ile alacağın, devredilemeyeceğini 
kararlaştırmaları halinde de bir devir engeli ortaya çıkacaktır50. Sözleşme ile 

46 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 163; Doğan, s. 291.
47 “… her ne kadar teminat mektubunun paraya çevrilmesi koşulları oluştuktan sonra doğan 

alacağın temliki BK.nun 162 ve onu izleyen maddeleri hükümleri gereğince bankanın 
muvafakatı dışında mümkün ise de, teminat mektubu ile garanti edilen borç ilişkisinin devri 
ancak borçlunun fiilini yükümlenen bankanın açık muvafakatı ile mümkün bulunmasına, 
oysa dava konusu teminat mektuplarında borç ilişkisinin devrine peşinen muvafakatı içeren 
bir beyan bulunmadığından bankanın muvafakatı dışında teminat mektubunun muhatap 
ve lehtarı değiştirecek şekilde yapılan bir anlaşmanın hukuken sonuç doğurması mümkün 
bulunmadığından ve mektuplardaki emrine kaydı sadece borç doğduktan sonra ödeme 
talimatına ilişkin olması nedeniyle davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının 
reddiyle kararın onanması gerekmiştir…” Yargıtay 11. HD, E. 1990/7824, K. 1992/5567, T. 
21.4.1992; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 164; Doğan, s. 291.

48 TBK m. 186 (BK m. 165) hükmü uyarınca, alacağın devredildiğinin borçluya bildirilmemiş 
olması halinde önceki alacaklıya iyiniyetli olarak ifada bulunması halinde borçtan 
kurtulabileceğinden, borçluya bildirim yapılması yerinde olacaktır. Bildirim, hukuki işlem 
benzeri fiil olup, geçerliliği şekle bağlı değildir.

49 Alacağın temlik edilemeyeceğine ilişkin sözleşme, herhangi bir şekle bağlı değildir. Oğuzman, 
Öz, s. 935; von Tuhr, s. 844.

50 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 247; Oğuzman, Öz, s. 935; Kılıçoğlu, s. 769.
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alacağın devredilemeyeceğinin kararlaştırılmış olmasına rağmen, alacağın dev-
redilmesi halinde, borçlunun devre muvafakat etmesi ile devir, başından iti-
baren geçerli hale gelecektir. Ancak borçlunun, alacağı devraldığını ileri süren 
kişinin ifa talebini reddetmesi mümkündür. Bu şekilde borçlunun devre mu-
vafakat etmemesi halinde, mahkemece devir engelinin ve devrin geçersizliğinin 
göz önünde tutulması, defi hakkının kullanılması ile mümkün olur51. 

TBK m. 184/1 (eBK m. 163) hükmü ile alacağın devrinin geçerliliği yazılı 
şekil şartına bağlanmıştır52.  Yapılacak sözleşme53 ile gerçekleşen söz konusu 
devir, bir tasarruf işlemidir. Bu bakımdan devir sözü vermekten54 farklı ola-
rak, devreden alacaklının tasarruf yetkisine sahip olması gerekir55. Alacağın 
devredilmesi neticesinde, tasarruf işlemi niteliği nedeniyle, alacak, devralanın 
malvarlığına geçer56. Devralan alacak üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına 
sahip olur.  TBK m. 189 (eBK m. 168) hükmünde devir ile devredenin kişili-
ğine özgü haklar dışındaki öncelik hakları ve bağlı haklar devralana geçeceği, 
işlemiz faizlerin de devredileceği düzenleme altına alınmıştır. Devralan ifayı 
talep etmek yanında; alacağı, tahsil edebileceği gibi, bir başkasına da devrede-
bilir ve tasarrufta bulunabilir; devreden ise alacağın ifasını talep edemez57. Bir 
alacağın ifa ya da başka bir sebeple sona ermesi halinde tasarruf edilebilecek 
bir hak bulunmadığından, bir başkasına devredilmesi de mümkün değildir. 
Diğer yandan, devre konu edilmiş bulunan bir alacağın, tekrar bir başkasına 
devredilmesi, yapılan ilk devirle, alacak hakkının malvarlığından çıkmış ol-
ması nedeniyle tasarrufa konu edilemeyeceğinden, geçerli olmayacaktır. İkinci 
devralan kişinin iyiniyetli olması da durumu değiştirmeyecektir58. 

51 Eren, s. 1189.
52 Alacağın devri devralan ile devreden arasında gerçekleşen bir sözleşme niteliğine sahip olması 

nedeniyle, sözleşmenin geçerliliğine ilişkin kurallara tabi olacaktır. Bu bakımdan devrin 
konusunun, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına 
aykırı olmaması gerekmektedir (TBK m. 27). Diğer yandan sözleşmenin kurulması, irade 
beyanlarının uygunluğu, tarafların fiil ehliyeti, irade beyanlarının hata, hile ve ikrah irade 
sakat olması ve muvazaaya ilişkin hükümler burada da tatbik alanı bulacaktır. Oğuzman, Öz, 
s. 926-927; von Tuhr, s. 826-827; Eren, s. 1181.

53 Alacağın devri, TBK m. 184/1 (BK m. 163/1) uyarınca, yazılı şekilde yapılacak olan sözleşme ile 
gerçekleştirilir. Yazılı şekil ile adi yazılı şekil (TBK m. 12-16) ifade edilmekte olup, sözleşmenin 
geçerliliği bu şekle uyulmasına bağlıdır. Bu bakımdan sözleşmenin esaslı unsurlarının, söz 
konusu şekil bünyesinde yer alması gerekmektedir. Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 
242-243; Oğuzman, Öz, s. 927-928; von Tuhr, s. 831-832; Eren, s. 1185; Kılıçoğlu, s. 770-
771.       

54 TBK m. 184/2 (BK m. 163/2) hükmünde, alacağın devri sözü verilmesinin, şekle bağlı olmadığı 
öngörülmüştür. Alacağın devri sözü verilmesi, alacağın devrinin tasarruf işlemi niteliğinden 
farklı olarak, bir borçlandırıcı sözleşmedir. Bu bakımdan bir ön sözleşme (TBK m. 29) özelliği 
göstermemektedir. Devir sözü verilmesinden sonra bunun yerine getirilmesi, alacağın devri 
sözleşmesi ile olacaktır.  Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 244; Oğuzman, Öz, s. 925-926; 
von Tuhr, s. 826-827.

55 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 241; Oğuzman, Öz, s. 922-923; von Tuhr, s. 833; Eren, 
s. 1180; Kılıçoğlu, s. 765-766.

56 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 250; Hatemi, Gökyayla, s. 365; Oğuzman, Öz, s. 935-
936; Eren, s. 1190; von Tuhr, s. 834.

57 Oğuzman, Öz, s. 936, 938; von Tuhr, s. 834.
58 Oğuzman, Öz, s. 931-932; Eren, s. 1180; von Tuhr, s. 834.
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2. Banka Teminat Mektubundan Doğmuş Bulunan Alacağın Devri
Banka teminat mektupları kanun ile düzenleme altına alınmamıştır. Bu 

bakımdan kanundan doğan bir devir engeli söz konusu değildir. Diğer yandan 
teminat mektubundan doğan alacağın niteliği de bakımından da devrin gerçek-
leştirilmesine engel bulunmamaktadır59. 

Yukarıda ifade edilmiş olduğu üzere tehlikenin gerçekleşmesi ile muha-
tabın alacak hakkı doğmaktadır. Banka teminat mektuplarının yasa ile dü-
zenlenmemiş olması ve bu nedenle alacağın bu şekilde doğmasının ardından, 
bankanın ödeme yapmasına kadar, muhatabın alacağını bir başkasına devre-
debileceği kabul edilmektedir60. Yargıtay da vermiş olduğu kararlarında, mu-
hatabın doğmuş bulunan alacağını devredebileceğini ifade etmektedir61.

Diğer yandan banka teminat mektubu ile garanti edilen, borçlunun ala-
caklıya karşı üzerine aldığı bir edimin yer aldığı sözleşmede yer alan alacağın 
devredilmesi halinde, banka, teminat mektubu ile bağımsız bir borç üstlen-
mekte olduğundan, alt ilişkide yer alan alacağın devredilmesinin, garanti söz-
leşmesine bir etkisi bulunmayacak ve bankadan ödeme talep edebilecek kişi 
de değişmeyecektir62. Bu bakımdan banka teminat mektubundan doğan veya 
doğacak olan alacağın da devredilmesi gerekecektir.

3. Banka Teminat Mektubundan Doğacak Olan Alacağın Devri
Alacağın devrinin tasarruf işlemi olması nedeniyle, henüz malvarlığında 

mevcut bulunamayan bir alacağın devredilip devredilemeyeceğinin belirlenme-
si gerekmektedir. Nitekim tasarruf işlemi ile temel olarak malvarlığının akti-
finde mevcut haklarda başkasına lehine bir azalma söz konusu olmakta63 ve 
bu şekilde hak devredenin malvarlığından çıkmaktadır. 

Belirtilmiş olduğu üzere, muhatabın, banka teminat mektubundan doğan 
alacağı, garanti edilen tehlikenin gerçekleşmesi ile doğmaktadır. Bu bakımdan 
teminat mektubuna ilişkin sözleşmenin kurulmasından tehlikenin gerçekleş-

59 Barlas, s. 85.
60 Barlas, yerinde olarak alacağın doğumunu tehlikenin gerçekleşmesine bağlamakta ve 

tehlikenin gerçekleşmesinden sonra yapılan devrin mümkün olduğunu belirtmektedir Barlas, 
s. 85; Reisoğlu ve Doğan, muhatabın ödeme talebinde bulunması ile alacağın doğduğunu ve 
bu tarihten sonra yapılan devri, doğmuş bulunan alacağın devri olarak kabul etmektedirler. 
Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 161; Doğan, s. 296

61 “… her ne kadar teminat mektubunun paraya çevrilmesi koşulları oluştuktan sonra doğan 
alacağın temliki BK.nun 162 ve onu izleyen maddeleri hükümleri gereğince bankanın 
muvafakatı dışında mümkün ise de, teminat mektubu ile garanti edilen borç ilişkisinin devri 
ancak borçlunun fiilini yükümlenen bankanın açık muvafakatı ile mümkün bulunmasına, 
oysa dava konusu teminat mektuplarında borç ilişkisinin devrine peşinen muvafakatı içeren 
bir beyan bulunmadığından bankanın muvafakatı dışında teminat mektubunun muhatap 
ve lehtarı değiştirecek şekilde yapılan bir anlaşmanın hukuken sonuç doğurması mümkün 
bulunmadığından ve mektuplardaki emrine kaydı sadece borç doğduktan sonra ödeme 
talimatına ilişkin olması nedeniyle davacı vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının 
reddiyle…” Yargıtay 11. HD, E. 1990/7824, K. 1992/5567, T. 21.4.1992; Kazancı İçtihat 
Bankası.

62 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 162-163.
63 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 46.
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mesine kadar olan süre içerisinde muhatabın, müstakbel bir alacağı64 söz ko-
nusudur.

Müstakbel alacaklar, devir anında bir hukuki temele dayanan alacaklar ve 
bu şekilde bir hukuki temeli bulunmayan alacaklar olmak üzere tasnif edil-
mektedir. İlk grupta yer alan alacaklara, şarta bağlı alacaklar, kira sözleşmesi 
gibi dönemli olarak borç doğuran sözleşmelerden doğacak alacaklar örnek 
gösterilebilir. Temlik anında hukuki temeli bulunmayan alacaklar bakımın-
dan ise henüz akdedilmemiş bir sözleşmeden doğacak olan alacakların devri 
söz konusu olmaktadır65. 

Doktrinde ileri sürülmekte olan bir görüş66, her iki gruba giren alacaklar 
bakımından devrin mümkün olduğunu kabul etmektedir67. Burada beklenen 
bir alacak bulunmasa da devrin şarta bağlı olarak yapılabileceği68 belirtilmek-
tedir. Bir diğer görüş69 ise temlik anında beklenen bir hakkın bulunmadığı, 
hukuki temelden yoksun alacakların devredilemeyeceğini; alacağının devri ba-
kımından bir tasarruf işleminin şarta bağlı yapılabilecek olması durumu de-
ğiştirmeyeceği ve bu şekilde yapılan bir devrin, devir sözü verilmeye çevrilme 
yoluyla ayakta tutulabileceğini savunmaktadır. Doktrinde, muhatabın, banka 
teminat mektubundan henüz doğmamış bulunan alacağını devredebileceği ka-
bul edilmektedir70. Anlatılanlar ışığında, banka teminat mektubu ile garanti 
alanın, tehlikenin gerçekleşmesi ile doğacak olan alacağını geçerli olarak dev-
retmesi mümkündür. Nitekim bu halde müstakbel, fakat bir hukuki temeli 
mevcut bulunan bir alacak söz konusudur. Diğer yandan, ileride yapılacak 
olan bir garanti sözleşmesi dayanak gösterilerek, garanti alanın, bundan do-
ğacak olan alacağını devretmesi bakımından da olumlu yanıt vermek gereke-
cektir.

Doktrinde ileri sürülmekte olan bir görüş71 alacak hakkının doğmamış ol-
duğu söz konusu durumda, devrin ancak bankanın muvafakatiyle yapılabile-

64 “Temlik edildiği anda mevcut olmayan, fakat ileride doğacak alacağa müstakbel alacak denir.” 
Eren, s. 1186-1187.

65 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 248 vd.; Oğuzman, Öz, s. 929-930.
66 Von Tuhr, s. 846; Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 248-249; Eren, s. 1187; Kılıçoğlu, s. 

766.
67 Müstakbel bir alacağın devrinde, alacağın hangi tarafın malvarlığında doğacağı konusunda 

ileri sürülen bir görüş, alacağın doğrudan devralan üzerinde doğacağını savunmakta; diğer 
bir görüş ise alacağın ilk olarak devreden üzerinde doğacağını ve sonra kendiliğinden temlik 
edenin malvarlığına geçeceğini benimsemektedir. Eren, s. 1187; Oğuzman, Öz, s. 929, dn. 
42; von Tuhr, alacak devredilmeksizin, devreden lehine ne zaman doğacaksa, devralan 
bakımından da o zamana doğacağını ifade etmektedir. Von Tuhr, s. 846.

68 Alacağın devrinin, geciktirici ve bozucu şarta bağlı olarak yapılabileceği kabul edilmektedir. 
Eren, s. 1185; Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 249; Oğuzman, Öz, s. 930, dn. 47.

69 Oğuzman, Öz, s. 930.
70 Barlas, yerinde olarak alacağın doğumunu tehlikenin gerçekleşmesine bağlamakta ve tehlikenin 

gerçekleşmesinden önce gelecekteki alacağın devredilebileceğini belirtmektedir. Barlas, s. 
85; Reisoğlu ve Doğan, muhatabın ödeme talebinde bulunması ile alacağın doğduğunu ve bu 
tarihten önce yapılan devri, müstakbel alacağın devri olarak kabul etmekte ve mümkün olduğu 
benimsemektedir. Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 161; Doğan, s. 298-299.

71 Doğan, s. 298-299.
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ceğini savunmaktadır. Söz konusu görüşün alacağın devri ile talep yetkisinin 
de devredilmiş olup olmadığı sorunu ile birlikte değerlendirildiğinden, aşağıda 
ayrı bir başlık altında değerlendirmeyi uygun bulduk.

4. Alacağın Devri ve Ödeme Talep Etmek Hakkı
Banka teminat mektubundan doğan alacağın devredilmesi ile bankadan 

ödeme talep etmek yetkisinin de devredilmiş olup olmadığı konusunda dokt-
rinde farklı görüşler ileri sürülmüştür.

 Reisoğlu72, muhatabın alacağının ödeme talep edilmesiyle doğduğunu; 
doğmuş ve doğacak olan alacağın devredilebileceğini ifade ettikten sonra, her 
iki alacak devri ile ilgili olarak, ödeme talep etmek hakkının sadece muhataba 
ait ve devredilemeyecek bir şahsi hak olarak görmekte ve sözleşme devri söz 
konusu olmadıkça, talep hakkının devredilemeyeceği sonucuna ulaşmaktadır. 
Bu halde muhatabın ödeme talebinde bulunmadıkça, bankanın ödeme yü-
kümlülüğü ortaya çıkmayacağından, devralanın bankaya karşı bir talep hakkı 
olmayacaktır. 

Doğan73, ödeme talep edilmesiyle muhatabın alacağının doğduğunu ifa-
de etmekte; ödeme talep edilmesinden önceki dönemde, doğmamış bulunan 
alacağın, bankanın muvafakatiyle devredilebileceğini kabul etmektedir. Buna 
göre, bankanın muvafakat etmemesi halinde, doğmamış bulunan alacak dev-
redilecek; ancak ödeme talep etmek hakkı önceki alacaklıda kalacaktır ve dev-
ralan, bankadan ödeme talebinde bulunamayacaktır. Bu halde teminat mek-
tubu sözleşmesinin taraflarında değişiklik olmayacağından, muhatap, ödeme 
talebinde bulunmadıkça, bankanın ödeme yükümü doğmayacaktır. Alacağı 
devralan kişinin bankadan alacağını elde edebilmesi için öncelikle devreden 
muhatap ödeme talebinde bulunacaktır. 

Barlas74, alacağın devri halinde, alacağı devralan kişinin, onu tahsil etme 
yetkisini de elde etmiş olduğunu belirterek, bankadan ödeme talep etme yetki-
sinin alacağı devralan kişide bulunduğunu benimsemektedir.

Kanaatimizce, banka teminat mektubun doğmuş ve doğacak olan alacağın 
devri ile talep yetkisinin devralana geçtiğinin kabulü ve doğmamış bulunan 
alacağın devrine bankanın muvafakat etmesinin aranmaması yerinde olacak-
tır. Öncelikle alacağın devrinde borçlunun rızasının aranmayacağı TBK m. 183 
(eBK m. 162) hükmünde açık olarak öngörülmüştür. Diğer yandan, ödeme 
talebinin, alacak hakkının kullanılması ve bir ifa talebi niteliğinde olduğu be-
lirtilmişti. TBK m. 189/1 (eBK m. 168/1) hükmünde, alacağa bağlı hakların da 
alacağın devri ile devralana geçeceği ifade edilmiştir. Alacak, bir edimi borçlu-
dan elde etmek hakkıdır ve talep hakkı, alacak hakkına bağlıdır. Alacak hakkı 
ve talep hakkının birbirinden ayrılamayacağı kabul edilmektedir75. Alacağın 

72 Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 161-162.
73 Doğan, s. 299.
74 Barlas, s. 85.
75 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 13-14, 250; Oğuzman, Öz, s. 12; Akyol, üçüncü kişinin 
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devri ile belirtildiği üzere alacağa bağlı olan talep, dava ve cebri icra yoluna 
başvurma gibi haklar yanında faiz, cezai şart ve teminat gibi feri haklar, dev-
ralana geçmekte ise de sözleşmeye bağlı olan iptal, fesih ve dönme gibi haklar 
sözleşmenin taraflarına ait olarak kalır76. Yukarıda ifade edilmiş olduğu üzere, 
alacağın devri ile devralan, alacağın ifasını talep etmek yanında; alacağı, tah-
sil edebileceği gibi, bir başkasına da devredebilir ve tasarrufta bulunabilir77. 
Anlatılanlar ışığında, bu şekilde temlik edilen bir alacağın, talep etmek yetkisi-
nin devralanda kalması78, belirtilen kanun hükmüne de açıkça aykırı nitelikte 
olup, bankanın mağdur olabileceği düşüncesi ile genel kaidelerden ayrılmaya; 
doğacak olan alacağın devri için bankanın muvafakatini aramaya imkan bu-
lunmamaktadır. 

II. BANKA TEMİNAT MEKTUBUNDAN DOĞAN ALACAĞIN HACZİ
A. Genel Olarak
Doktrinde çoğunlukla kabul edilen görüş, banka teminat mektuplarının, 

kıymetli evrak niteliği taşımadığını ve bu nedenle haczedilemeyeceklerini ka-
bul etmektedir. Bu bakımdan muhatabın alacaklısı tarafından, teminat mek-
tubunun kendisinin haczedilmesi mümkün değildir79. 

Yargıtay da vermiş olduğu kararlarında, teminat mektuplarının kıymetli 
evrak olmadığını muhtelif kararlarında ifade etmiştir80. Diğer yandan teminat 

ifayı kendi adına talep edebileceğini kabul etmektedir. Buna göre, üçüncü kişiye ifayı kendi 
adına talep ve kabul yetkisi verildiğinde, alacaklı, alacaklı olarak kalmaya ve edimi borçludan 
bizzat talep etme hakkına sahip olmaya devam eder. Bu şekilde alacak hakkının içerisinden 
bir yetki bölünmemekte, üçüncü şahsın verilen yetkiyi kullanmasıyla ona yapılan ifa ile alacaklı 
bakımından da borç sona ermektedir. Alacaklının, üçüncü şahsa yetki vermesi ile üçüncü 
şahıs temerrüt ihtarından bulunabilir, temerrüdün sonuçlarını ileri sürebilir ve ifayı kabul 
ile borcu sona erdirebilir. Alacaklı ifayı talep yetkisini vermiş olsa da borçlu ifayı alacaklıya 
yapabilir. Şener Akyol, Üçüncü Şahsın İfayı Kendi Adına Talep Yetkisi, Gözden Geçirilmiş 2. 
Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2007, s. 6-7.

76 Tekinay, Akman, Burcuoğlu, Altop, s. 250; Oğuzman, Öz, s. 936-938; Eren, s. 1177, 1191-
1192.

77 Oğuzman, Öz, s. 936, 938; von Tuhr, s. 834.
78 Banka teminat mektubundan doğan alacağın devri ile devralanın ödeme talep etmek hakkını 

muhafaza etmesinin savunulmasının, devralanın mektuba konu temel ilişkiye yabancı olması 
ve ödeme talep etme yetkisini kötüye kullanabilecek olması ihtimali nedeniyle, karşı garanti 
veren kişinin zor duruma düşürülmemesi amacına hizmet etmesi mümkündür.

79 Sav, s. 49-50; Barlas, 86; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 165; Doğan, s. 300; Erman, s. 
418-419; Baki Kuru, Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, Genişletilmiş İkinci 
Baskı, Ankara: 2002, s. 131; Akyazan, Çeşitli Sorunlar, s. 577; Talih Uyar, İcra Hukukunda 
Haciz, 2. Baskı, 1990, s. 471; Murat Yavaş, Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve 
Alacaklarının Haczi, İstanbul: Arıkan, Temmuz 2005, s. 179-180; Kaçak, Haczedilemezlik, 
Ankara: Seçkin, 2006, s. 56-57; Aksi yöndeki görüş, teminat mektuplarının, İİK m. 82 ve 83 
hükmünde belirtilen haczi mümkün olmayan ve kısmen haczi mümkün olan mal ve haklar 
arasında yer almadığından haczedilmeleri mümkündür. Ancak bu hacizlerden sadece zarar 
ziyan karşılığı verilen teminat mektuplarına konulanlar hüküm ifade edip, bunlar dışındaki 
teminat mektuplarına konulan hacizlerin hukuki değeri yoktur. Zeren, s. 870-871.

80  “… Bir banka tarafından muhataba verilen teminat mektubu dolayısı ile, başka bir rizikoyu 
garanti etmekte ve muhatabın ilk yazılı talebinde ödeme taahhüdü altına girmektedir. Ancak 
teminat mektubu, hisse senedi veya tahvil gibi bir kıymetli evrak niteliğinde olmadığından 
mektubun kendisinin haczi mümkün değildir. Teminat mektupları hangi iş için verilmiş ise 
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mektuplarının haczedilmezliği şikayetinin, teminat mektubunu veren banka 
tarafından yapılması gerekmektedir81.

Diğer yandan, banka teminat mektubunun ve bundan doğan alacağın, leh-
tarın alacaklıları tarafından da haczedilmesi mümkün değildir. Nitekim temi-
nat mektubundan ötürü muhatabın alacak hakkı söz konusu olup, lehtarın 
doğmuş veya doğacak bir alacağı bulunmamaktadır82. Yargıtay kararlarında 
aynı hususu ifade etmiştir83. Lehtarın, bankaya teminat mektubu verilmesi için 
karşı garanti vermiş olması halinde, tehlikenin gerçekleşmemesi veya banka 
tarafından yapılan ödemenin karşı garanti tutarının altında kalması üzerine, 
karşı garanti lehtara iade edileceğinden, lehtarın alacaklılarının karşı garanti 
üzerine haciz tatbik edebileceklerdir84.

onun riskini karşılayacağından başka ilişkilerden dolayı haczedilemez. 
 Somut olayda 3. şahıs Bugsaş A.Ş.’nin borçludaki kira alacaklarını temin etmek üzere verildiği 

anlaşılan teminat mektubunun takip alacaklısının talebi ile haczedilip nakde çevrilmesi 
mümkün olmayacağından…” Yargıtay, 12. HD, E. 2003/18741, K. 2003/21899, T. 7.11.2003; 
Kazancı İçtihat Bankası; “… Dava konusu teminat mektubu icra kasasına yatacak paranın 
alacaklıya ödenmemesi amacıyla verilmiştir. Yargılama aşamasında ise borçlu açmış olduğu 
davada feragat etmiştir. Bir banka tarafından verilen teminat mektubu dolayısıyla banka 
muhtemel bir rizikoyu garanti ederek muhatap lehine ödeme taahhüdü altına girmektedir. 
Teminat mektubu hisse senedi veya tahvil gibi kıymetli evrak niteliğinde olmadığından 
mektubun kendisinin haczi mümkün değildir. Ayrıca teminat mektubu hangi iş için verilmiş 
ise onun için haczedilip paraya çevrilebileceğinden başka bir işten dolayı bu paranın haczi 
mümkün değildir…” Yargıtay, 12. HD, E. 2002/17607, K. 2002/18695, T. 26.9.2002; Kazancı 
İçtihat Bankası; “… Bir banka tarafından verilen teminat mektubu dolayısı ile banka muhtemel 
bir rizikoyu garanti ederek muhatap lehine ödeme taahhüdü altına girmektedir. Teminat 
mektubu hisse senedi veya tahvil gibi kıymetli evrak niteliğinde olmadığından mektubun 
kendisinin haczi mümkün değildir. Ayrıca, teminat mektubu hangi iş için verilmiş ise onun 
için haczedilip paraya çevrilebileceğinden başka bir işten dolayı bu para da haczedilemez. 

 Bu nedenle, borçlu Belediyenin başka icra dosyasındaki borcundan dolayı bu dosya için verilen 
teminat mektubunun paraya çevrilmesinden sonra arta kalan miktarın haczi de mümkün 
bulunmamaktadır…” Yargıtay, 12. HD, E. 2002/13462, K. 2002/14707, T. 5.7.2002; Kazancı 
İçtihat Bankası.

81 “… Bu konudaki şikayet hakkının borçluya değil, teminat mektubunu veren bankaya ait 
bulunmasına binaen, varit görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile…” Yargıtay 12. HD, E. 
2601, K. 12780, T. 24.11.1986; Uyar, Haciz, s. 475; Kaçak, s.57, 160; Yavaş, s. 183.

82 Sav, s. 49-50; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 168; Doğan, s. 304; Kuru, Bankalardaki 
Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, s. 131; Uyar, Haciz, s. 471; Yavaş, s. 182.

83  “… Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka ile muhatap 
arasında garanti sözleşmesi niteliğinde olan teminat mektubunda lehdar, akit durumunda 
değildir. Başka bir anlatımla teminat mektubu ile lehtar lehine doğmuş veya doğacak bir 
hak bulunmadığından lehdarın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan 
yoktur. Ancak teminat mektupları hangi iş için verilmiş ise onun için haczedilip paraya 
çevrilebilir…” Yargıtay, 12. HD, E. 2009/30199, K. 2010/10734, T. 29.4.2010; Kazancı 
İçtihat Bankası; “… Teminat mektuplarının kıymetli evrak niteliği bulunmamaktadır. Banka 
ile muhatap arasında garanti sözleşmesi mahiyetinde olan teminat mektubunda lehdar âkit 
durumunda değildir. Başka deyimle teminat mektubu ile lehdar lehine doğmuş veya doğacak 
bir hak bulunmadığından leharın borcu için teminat mektubunun haczedilmesine yasal imkan 
yoktur.

 Teminat mektupları nitelikleri itibariyle hangi iş için verilmiş ise, o iş için geçerlidir. Somut 
olayda teminat mektubu banka tarafından takibin eve satışın durdurulmasına ilişkin tedbir 
kararının teminatı olarak verildiğinden lehdarın borcu için haczedilmesi usulsüzdür…” 
Yargıtay, 12. HD, E. 2000/4332, K. 2000/5403, T. 6.4.2000; Kazancı İçtihat Bankası; Aynı 
doğrultuda karar için bkz. Yargıtay 12. HD, E. 2006/5167; K. 2006/8078, T. 17.4.2006; Kaçak, 
s. 91.

84 Doğan, s. 305-306.



196 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

B. Muhatabın Alacağının Haczi
İfade edilmiş olduğu üzere, muhatabın banka teminat mektubundan do-

ğan alacağı, garanti edilen tehlikenin gerçekleşmesi ile doğmaktadır. Tehlike-
nin gerçekleşmesinden evvel, muhatabın tehlikenin gerçekleşmesi şartına bağ-
lı müstakbel bir alacağı bulunmaktadır. Alacağın şarta bağlı olması halinde de 
haczi mümkündür85. 

İcra ve İflas Kanunu’ nun (İİK) 85. maddesinde borçlunun, üçüncü kişide 
olan alacak ve haklarının haczedilebileceği öngörülmüştür. Teminat mektubu 
ile üstlenilen tehlikenin gerçekleşmesi ile muhatabın alacağı doğmuş olmakla, 
alacak, genel hükümler uyarınca haczedilebilecektir86. Üçüncü kişilerdeki mal, 
hak ve alacakların haczinde, tatbik edilecek usul ve yerine getirilmesi gereken 
işlemler ise İİK m. 89 hükmünde düzenleme altına alınmıştır. Dolayısıyla İİK 
m. 89’da öngörülen usulün tatbiki suretiyle haciz tatbik edilecektir87. Nitekim 
burada, borçlunun bankada bulunan mevduat hesabının haczinden farkı bu-
lunmamaktadır88.

Teminat mektubu ile belirlenen tehlikenin gerçekleşmesi halinde ortaya 
çıkacak olan müstakbel alacağın da haczedilebileceği kabul edilmektedir89-90. 
Yargıtay vermiş olduğu kararlarında, müstakbel alacakların haczinin müm-
kün olduğu belirtmektedir91. Bu halde, banka tarafından İİK m. 89 hükmüne 

85 Talih Uyar, “Borçlunun, Üçüncü Şahıslarda Bulunan Alacakları ve Menkul Mallarının Haczi”, 
Ankara Barosu Dergisi, Sayı: 6, Yıl: 1976, s. 1009.

86 Barlas, s. 86; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 166; Doğan, s. 300; Yavaş, s. 180. 
87 Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde idarece alınacak teminatların her ne surette 

olursa olsun haczedilemeyeceği öngörülmüştür. Bu bakımdan idareden alacaklı olan kişiler 
tarafından, idarenin bankada olan alacağı üzerinde haciz işlemi tatbik edilemeyecektir.

88 Doğan, s. 301.
89 Barlas, s. 87; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 167; Doğan, s. 301 vd.; Kuru, 

Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, s. 133; Yavaş, s. 180.
90 Doktrinde teminat mektubundan doğacak olan alacağın, haczinin mümkün olmadığı ve 

alacağın doğmasından sonra haczedilebileceği de savunulmaktadır. Akyazan, Çeşitli Sorunlar, 
s. 577; Erman, s. 419.

91 “… Paylaşıma konu alacak, borçlunun Ziraat Bankası Adana Şubesindeki hesabına 15.4.1999 
tarihinde yatırılan “kütlü pamuk destekleme primi” alacağıdır. Davalı alacaklı 30.12.1998 
tarihinde Adana 10. İcra Müdürlüğünün 1996/407 talimat sayılı dosyasından borçlunun Ziraat 
Bankası Adana şubesinde tahakkuk etmiş ve edecek olan devletten alacağı destekleme kredisi 
ve vergi iadelerinin haczini talep etmiştir. Bu talep müstakbel alacak haczi talebi olup, haciz 
sırasında bir hukuki ilişkinin veya müstakbel alacağın doğumunu ihtimal dahilinde gösteren 
bir hukuki temelin mevcut olması halinde haciz geçerlidir. Somut olayda davalı alacaklı 
vekilinin 25.12.1998 tarihli müstakbel alacak haczi talebi geçerli olduğundan ve davacı 
alacaklının 12.1.1999 tarihli haczinden önceki bir tarihi taşıdığından sıra cetvelinde davalı 
alacaklıya öncelik tanınması yerindedir…” Yargıtay, 19. HD, E. 2000/964, K. 2000/2997, T. 
20.4.2000; Kazancı İçtihat Bankası; “… Davacının alacaklı olduğu takip dosyasından takip 
borçlusu Balkan Pazarlama Ltd. Şti.’nin Merkez Bankasından olan alacağının haczi istenerek 
üçüncü kişiye 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Bu ihbarnameye cevap verilmemesi 
üzerine 28.12.1994 tarihinde 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilmiştir, bu ihbarnameyi alan 
Merkez Bankası 18.01.1995 tarihinde menfi tespit davası açmıştır. Bu dava sonunda Merkez 
Bankasında Balkan Pazarlama Ltd. Şti.’nin henüz doğmuş bir alacağı bulunmadığı gerekçesiyle 
üçüncü kişinin takip borçlusuna borçlu olmadığının tesbitine karar verilmiştir ve karar 
kesinleşmiştir. Takip borçlusunun üçüncü kişideki müstakbel alacağının haczi mümkündür. 
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göre tebliğ edilmiş bulunan ihbarnameye, teminat mektubunun ödenmesinin 
talep edilmediği, ödeme talep edildiğinde bu alacağın icra dosyasına ödeneceği 
şeklinde yanıt verilmelidir92.

Muhatabın banka teminat mektubundan doğmuş veya doğacak olan ala-
cağının haczinde, İİK m. 89 hükmünde yer verilen usule uygun olarak hareket 
edilmesi gerekmektedir. Nitekim Yargıtay kararlarında İİK m. 88 uyarınca ta-
şınırların tabi olduğu usul uyarınca haciz işleminin gerçekleştirilmesi halinde, 
sadece mevcut bulunan bir hak veya alacak üzerine haciz konulabilecek; ancak 
doğmamış bulunan bir hak veya alacağın haczi mümkün olmayacaktır93. 

Haciz sırasında alacağın doğmuş olması gerekmez. Alacağın doğumunun ihtimal dahilinde 
bulunması yeterlidir…” Yargıtay, 19. HD, E. 1999/4545, K. 1999/5107, T. 23.9.1999; Kazancı 
İçtihat Bankası.

92 Kuru, Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, s. 133-134.
93 “… Mahkemece şikayetçi S...’nin alacaklı olduğu dosyadan 11.2.2009 tarihinde haciz 

konulduğu, borçlu ile Vergi Dairesi arasında süregelen ilişki bulunması nedeniyle doğacak 
alacağın önceden haczinin mümkün olduğu, Vergi Dairesi’nin haczi işlememek şeklindeki 
işleminin geçersiz olduğu gerekçesiyle şikayetçi S...’nin sıra cetvelinde birinci, şikayet olunan 
şirketin ikinci, üçüncü ve dördüncü nihayet şikayetçi L...’nin beşinci sıraya alınması suretiyle 
yeniden sıra cetveli düzenlenmesi için sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş; hüküm şikayet 
olunan şirket vekilince temyiz edilmiştir. 

 Üçüncü kişilerdeki mal ve hakların ne şekilde haczedileceği İcra ve İflas Kanunu’nun 89 uncu 
maddesinde gösterilmiştir. Anılan yasa hükümlerinin uygulanmasından vazgeçilerek, bir diğer 
ifade ile haciz ihbarnamesi göndermek yerine müzekkere ile alacak üzerine haciz konulması 
aynı yasanın 88 inci maddesinde düzenlenen menkul haczi hükümlerine tabidir. 

 Haciz müzekkeresi ile ancak mevcut bir mal hak ya da alacak üzerine haciz konulabilir; öte 
yandan bu yöntemde üçüncü kişinin itirazına ilişkin bir düzenleme de bulunmamaktadır. 
Vergi Dairesindeki alacağın 23.3.2010 tarihinde doğduğu belirtildiğine göre bu tarihten önce 
gönderilen haciz yazılarının bir hüküm ifade etmeyeceği ortadadır. Bu ihtimalde sadece 
belirtilen tarihten sonra gönderilen haciz yazılarının dikkate alınması gerekir…” Yargıtay, 
19. HD, E. 2010/14080, K. 2011/681, T. 26.1.2011; Kazancı İçtihat Bankası; “… borçlunun 
üçüncü kişilerdeki mal, alacak ve diğer haklarının haczi için kanun koyucu 2004 sayılı İcra 
ve İflâs Kanunu’nun 89. maddesi hükmünü kabul etmiş; bu düzenleme ile üçüncü kişiye 
haciz ihbarnamesi tebliğ edilmek suretiyle söz konusu mal, alacak ve hakların haczine imkân 
tanınmış, üçüncü kişiye de tebliğ edilen haciz ihbarnamelerine itiraz yolu açık tutulmuştur. 

 Haciz ihbarnameleri ile borçlunun borçlusu konumundaki üçüncü kişinin elinde o anda 
bulunan mal, alacak ve diğer hakların haczedilmesi mümkün olduğu gibi, borcun tamamen 
ödenmesine kadar geçecek sürede (aylık kira bedeli, yüklenici lehine tahakkuk eden hak 
edişler vb. gibi) üçüncü kişi nezdinde oluşacak, müstakbel alacakların da haczi mümkün 
kılınmıştır. 

 Nakit paranın haczinde, kural olarak taşınır hükümlerinin uygulanacağı hususunda ihtilaf 
yoktur. Borçluya ait nakit parayla karşılaşan icra memurunun, 2004 sayılı İcra ve İflâs 
Kanunu’nun 88 inci maddesi hükmü çerçevesinde bu parayı haczedebileceği kesindir… 

 …ihtiyati haciz için üçüncü kişiye yazı yazıldığında paylaşım konusu paranın henüz mevcut 
olmadığı ve olmayan bir para üzerine taşınır mallara ilişkin 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu’nun 
88. maddesi çerçevesinde haciz konulamayacağı açıktır. Davalının haczi yasaya uygun bir haciz 
olmayıp…” Yargıtay HGK, E. 2011/19-397, K. 2011/480, T. 6.7.2011; Kazancı İçtihat Bankası; 
“… Üçüncü kişilerde hak ve alacakların ne şekilde haczedilebileceği İcra ve İflas Kanunu’nun 
(İİK) 89 uncu maddesinde gösterilmiştir. Bu yola tevessül etmeden, sadece haciz tezkeresi ile 
konulan haciz aynı yasanın 88 inci maddesi kapsamında menkul haczi olarak nitelendirilebilir 
ve ancak mevcut bir hak ve alacak üzerine konulabilir; bir diğer ifade ile üçüncü kişi nezdinde 
doğacak (beklenen) alacakların tezkere yazılması suretiyle haczi mümkün değildir. Bu itibarla 
şikayetçinin Antalya Defterdarlığına gönderttiği haciz tezkeresi ile borçlunun doğacak alacağına 
koydurduğu haczin hukuken geçerliliği bulunmamaktadır…” Yargıtay, 19. HD, E. 2011/1574, 
K. 2011/3035, T. 9.3.2011; Kazancı İçtihat Bankası;
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Burada üzerinde durulması gereken husus ise muhatabın doğmuş veya 
doğacak olan alacağına ilişkin haczin konulmasından sonra, muhatap tara-
fından ödeme talep edilmemiş olması noktasında kendisini göstermektedir. 
Nitekim alacağın haczine ilişkin ihbarnamenin gönderilmesinden sonra, teh-
likenin gerçekleşmesi ile muhatabın ödeme talep etmesi halinde, banka tara-
fından muhataba ödeme yapılmayacak ve tutar icra dosyasına gönderilecektir. 
Ancak muhatabın, hacizden sonra ödeme talep etmesi çoğunlukla söz konusu 
olmayacaktır94. 

Bu şekilde muhatabın ödeme talebinde bulunmaması durumunda, ban-
kanın ödeme yapmasını sağlamak üzere doktrinde iki farklı görüş ileri sürül-
müştür. Bir görüş95, İİK m. 120/1 hükmünün tatbik edilmek suretiyle, muha-
tabın alacaklısı, hacze konu alacağı devralmak suretiyle bankaya doğrudan 
ödeme talebinde bulunabilecektir. Bu halde alacaklı tehlikenin gerçekleştiğini 
ispat etmek durumunda olacaktır. Bir diğer görüş96 ise haklı olarak, İİK m. 
120/2 uyarınca muhatabın alacaklısı, teminat mektubundan doğan alacağın 
tahsilini kendi üzerine alabileceğini benimsemektedir97. Bu halde icra müdür-
lüğünce alacağın tahsili için yetkili olduğunu gösterir bir belge verilecek ve 
alacaklı bununla tehlikenin gerçekleşmiş olduğunu ispat ile bankadan ödeme 
talebinde bulunacaktır. Bankanın ödeme yapmaması halinde, yetki belgesi ile 
mahkemeye başvurması mümkün olacaktır.

SONUÇ 
Banka teminat mektubu, şahsi teminat sözleşmesidir. Yargıtay, vermiş 

olduğu kararları ile banka teminat mektuplarının hukuki niteliğini, üçüncü 
kişinin fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti sözleşmesi olarak tayin etmiştir.

Muhatabın alacak hakkının doğumu, gerçekleşmesi şüpheli bir olaya, bir 
şarta bağlanmıştır. Sözleşme ile öngörülen tehlikenin gerçekleşmesi ile mu-
hatabın alacağı ve bankanın tazmin borcu doğacaktır. Bu Bakımdan ödeme 
talebinde bulunulması, alacak hakkının kullanılması niteliğindedir.

Alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını, bir sözleşmeye daya-
narak, bir başkasına geçirmesi alacağın devri olup, bununla dar anlamdaki 
borcun alacaklısı değiştirilmektedir. Sözleşmenin devri ise alacağın devrinden 
farklı olarak bir veya birden fazla alacağın bir başkasına devredilmesine iliş-
kin olmayıp, bir borç ilişkisinin bütün olarak üçüncü kişiye geçirilmesidir. 
Dolayısıyla bir bütün olarak borç ilişkisi devredildiğinden alacak, borç ve ip-

94 Barlas, s. 87; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 167; Kuru, Bankalardaki Mevduatın ve 
Diğer Alacakların Haczi, s. 134; Doğan, s. 303; Yavaş, s. 181.

95 Barlas, s. 87; Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları, s. 167-168.
96 Kuru, Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, s. 134-135; Tandoğan, Borçlar 

Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, s. 870; Doğan, s. 303; Yavaş, s. 181-182
97 Teminat mektuplarından doğan alacakların çekişmeli nitelik taşıyabilmeleri göz önünde 

bulundurulduğunda, bankanın alacaklının ödeme talebini reddetmesi ile çekişmeli hale gelen 
alacak bakımından, alacaklıya dava hakkının verilmesinin isabetli olacağı ifade edilmektedir. 
Kuru, Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, s. 135, dn. 351; Doğan, s. 303; 
Yavaş, s. 181. 
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tal, fesih ile dönme gibi yenilik doğuran haklar da devredilmektedir. Alacağın 
devri, tasarruf işlemi olmakla, devir neticesinde alacak, devralanın malvarlığı-
na geçer. Devralan alacak üzerinde tasarrufta bulunmak hakkına sahip olur. 
Devralan alacağın ifasını talep etmek ve tasarrufta bulunmak hakkını kazanır.

Muhatabın banka teminat mektubundan doğmuş ve doğacak olan alaca-
ğını bankanın muvafakat etmesi aranmadan devre konu edebilir. Bu şekilde 
alacağın devri ile talep yetkisinin devralana geçecektir. 

Banka teminat mektupları, kıymetli evrak niteliği taşımadığından, hacze 
konu olmazlar. Aynı şekilde lehtarın borçları yüzünden teminat mektubunun 
haciz de mümkün değildir. Nitekim banka teminat mektubu, banka ile mu-
hatap arasındaki bir sözleşme olup, lehtarın bu sözleşmeden doğmuş veya 
doğacak bir alacağı bulunmamaktadır. Ancak lehtarın karşı garanti vermiş 
olması halinde, tehlikenin gerçekleşmemesi halinde, karşı garanti lehtara iade 
edileceğinden, lehtarın alacaklıları tarafından haczedilmesi mümkündür.

Teminat mektubundan doğmuş bulunan alacak ile belirlenen tehlikenin 
gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak olan müstakbel alacağın haczi mümkün-
dür. 

Muhatabın doğmuş veya doğacak olan alacağına ilişkin haczin konulma-
sından sonra, muhatap tarafından ödeme talep edilmemiş olması halinde, ala-
caklıya icra müdürlüğünce alacağın tahsili için yetkili olduğunu gösterir bir 
belgenin verilmesi suretiyle, alacaklı bununla tehlikenin gerçekleşmiş olduğu-
nu ispat ile bankadan ödeme talebinde bulunacaktır. 
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YENİ HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU’NDA 
GİDER AVANSI, BELİRSİZ ALACAK DAVASI VE 

KISMİ DAVA

Av. Hasan ŞİŞMAN

Hukuk Muhakemesinde önemli değişiklikler getiren 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş 
bulunmaktadır.1 Kanun’un getirdiği en önemli kurumlardan birisi, kanunda 
dava şartı olarak gördüğümüz,“Gider Avansı” düzenlemesidir. Yazımızda gider 
avansı yanında “Belirsiz Alacak Davası” ve “Kısmi Dava” düzenlemesini de 
anlattık. Bu davalardan biri olan belirsiz alacak davası, mevcut düzenlemeler 
yanında  yerleşik içtihatlar ve doktrin görüşlerine de yer verilerek açıklanmaya 
çalışılmıştır.

GİDER AVANSI DÜZENLEMESİ :
Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Dava Şartları başlıklı 114. 

maddesi :
“(1) Dava şartları şunlardır:

a) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması.

b) Yargı yolunun caiz olması.

c) Mahkemenin görevli olması. 

ç) Yetkinin kesin olduğu hâllerde, mahkemenin yetkili bulunması.

d) Tarafların, taraf ve dava ehliyetine sahip olmaları; kanuni temsilin 
söz konusu olduğu hâllerde, temsilcinin gerekli niteliğe sahip bulunması.

e) Dava takip yetkisine sahip olunması.

f) Vekil aracılığıyla takip edilen davalarda, vekilin davaya vekâlet eh-
liyetine sahip olması ve usulüne uygun düzenlenmiş bir vekâletnamesinin 
bulunması.

g) Davacının yatırması gereken gider avansının yatırılmış olması.

ğ) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi.

h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.

ı) Aynı davanın, daha önceden açılmış ve hâlen görülmekte olmaması.

i) Aynı davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmamış olması.

(2) Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin hükümler saklı-

1 Zaman bakımından uygulanma başlıklı HMK m 448’e göre “ Bu Kanun hükümleri, tamamlanmış 
işlemleri etkilememek kaydıyla derhal uygulanır.”  
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dır.”  şeklinde, Harç ve avans ödenmesi  başlıklı 120. maddesi : “(1) Davacı, 
yargılama harçları ile her yıl Adalet Bakanlığı'nca çıkarılacak gider avansı 
tarifesinde belirlenecek olan tutarı, dava açarken mahkeme veznesine ya-
tırmak zorundadır. 

(2) Avansın yeterli olmadığının dava sırasında anlaşılması hâlinde, 
mahkemece, bu eksikliğin tamamlanması için davacıya iki haftalık kesin 
süre verilir.” ve yine aynı Kanun’un Delil ikamesi için avans başlığını taşı-
yan 324.maddesi: “(1) Taraflardan her biri ikamesini talep ettiği delil için 
mahkemece belirlenen avansı, verilen kesin süre içinde yatırmak zorunda-
dır. Taraflar birlikte aynı delilin ikamesini talep etmişlerse, gereken gideri 
yarı yarıya avans olarak öderler. 

(2) Taraflardan birisi avans yükümlülüğünü yerine getirmezse, diğer 
taraf bu avansı yatırabilir. Aksi hâlde talep olunan delilin ikamesinden vaz-
geçilmiş sayılır. 

(3) Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği dava ve işler 
hakkındaki hükümler saklıdır.” şeklinde düzenlenmiştir. 114. maddede dü-
zenlenen gider avansı “dava konusu”na göre mi, yoksa “dava tarafına” ilişkin 
mi olduğu anlaşılamamaktadır.

Kanunun 114. maddesinin (g) bendinde düzenlenen “gider avansı”na iliş-
kin Tarife kanunun yürürlüğünden hemen sonra yayınlanmıştır.2 Bu düzenle-
me daha önce yapılmalıydı. Zira hak düşürücü süre3 söz konusu olan dava-
larda bu tarifeden yeni haberdar olacak bir kişinin avansı yatıramaması duru-
munda davasını açamamış olacaktır.

İsviçre hukukunda gider avansı dava açıldıktan sonra gündeme gelmekte-
dir. Yani bu  konuda mahkeme karar vermektedir. Bizim kanunumuzda 120. 
maddeye göre Anayasa-İdare Hukuku bağlamında “düzenleyici işlem yetki-
si” verilmiştir.4 Düzenlemede gider avansının çerçevesi de düzenlenmeliydi. 
Kanun’un 120/1 maddesi salt “yetki” itibariyle Anayasaya aykırı sayılabilir. 
Zira madde, çerçeve olmadan idareye yetki vermiştir. Ölçülülük ilkesi bakı-
mından da düzenleme sorunludur. Elverişlilik-zorunluluk açısından en uygun 
en elverişli olan dikkate alınmalıdır. Uygulamada gider avansı kalemlerini tev-
zi memurları şifahi olarak sorarak belirlemekte, aslında yargısal bir faaliyet 
olan konu dava açılmadan önce gündeme gelmektedir.5 Ayrıca İsviçre uygula-
masında yargılamanın safhasına göre gider avansı uygulaması vardır ve itiraz 
edilebilir bir kurumdur. Bizdeki düzenlemede ise itiraz düşünülmemiştir.

2 HMK m 120/1 gereğince 30.09.2011 tarih ve 28070 sayılı Resmi Gazete’de “ Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi” yayımlanarak 01.10.2011’de yürürlüğe girmiştir.

3 Elgün,Emel Şeyda;Davanın Açılmamış Sayılması ve Sonuçları,Adalet yay. Ankara 2011, syf.130: 
“Davanın açılmamış sayılmasında hak düşürücü sürenin korunacağı..”  belirtilmektedir.Zira 
dosyanın yenilenmesi ile dava yeniden açılabilmektedir.

4 Gözler, Doç.Dr Kemal;İdare Hukukuna Giriş,Ekin Kitabevi yay.,Bursa 2002,syf. 179 ( “Tarife” 
diğer düzenleyici(adısz) işlemler başlığında incelenmektedir. Kanuna aykırı olmaması ve 
kanuna dayanması önemlidir.)

5 Uygulamada gözlemlediğimiz diğer bir sorun, muhabere yoluyla açılan davalarda gider avansı 
hesabını kimin yapacağı konusudur.
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Kanun’da diğer bir yenilik olan Ön İnceleme kurumu, Kanunun 137. mad-
desinde : “(1) Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. 
Mahkeme ön incelemede; dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık 
konularını tam olarak belirler, hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sun-
maları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde 
serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu husus-
ları tutanağa geçirir. 

(2) Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata 
geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez.” olarak düzenlenmiştir.6 
Maddenin gerekçesinde bu aşamada belge incelenemeyeceği, dilekçeler aşa-
masının geçmesinden sonra söz konusu olacağı belirtilmiştir. Uygulamada ön 
inceleme aşamasına gelene kadar 7-8 aylık bir süre geçmesi dikkate alındığın-
dan gider avansının alınmaması daha uygun düşebilecekti. Üstelik Kanunun 
333. maddesinde: “(1) Hükmün kesinleşmesinden sonra mahkeme kendiliğin-
den, yatırılan avansın kullanılmayan kısmının iadesine karar verir. Bu kararın 
tebliğ gideri iade edilecek avanstan karşılanır.” düzenlemesine görüleceği üze-
re, avanstan arta kalan miktar kesinleşmeden sonra iade edilecektir ki bu da 
vatandaşlar için ekonomik olmamıştır. İstanbul Barosu’nun bu düzenlemeyle 
ilgili, iptal istemli, bir dava açtığı bilinmektedir.7

Kanun’un Dava şartlarının incelenmesi başlıklı 115. maddesinin “(1) Mah-
keme, dava şartlarının mevcut olup olmadığını, davanın her aşamasında ken-
diliğinden araştırır. Taraflar da dava şartı noksanlığını her zaman ileri süre-
bilirler.

(2) Mahkeme, dava şartı noksanlığını tespit ederse davanın usul-
den reddine karar verir. Ancak, dava şartı noksanlığının giderilmesi 
mümkün ise bunun tamamlanması için kesin süre verir. Bu süre içinde 
dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı dava şartı yokluğu sebebiy-
le usulden reddeder. 

(3) Dava şartı noksanlığı, mahkemece, davanın esasına girilmesinden 
önce fark edilmemiş, taraflarca ileri sürülmemiş ve fakat hüküm anında bu 
noksanlık giderilmişse, başlangıçtaki dava şartı noksanlığından ötürü, dava 
usulden reddedilemez.” şeklinde düzenlendiğini görüyoruz. Maddenin 2. fık-
rası dava şartının tamamlanmasına ilişkindir. Tamamlanmazsa dava usulden 
reddedilecektir. Buna  göre  “davanın açılmamış sayılması kararı” verilme-
melidir. Usulden reddedilme ile açılmamış sayılması kararı farklıdır. Açılma-
mış sayılma kararı, süre geçtiğinde kendiliğinden olan bir tespit olup, tüm 
sonuçları ortadan kaldırır. Usulden red durumunda ise açılan bir dava vardır 

6 Tutumlu, Mehmet Akif;Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yeni ve Değişik Hükümlerinin 
Yorumu,Seçkin yay. Ankara 2011, syf. 115( Görevsizlik ve yetkisizlik gibi dosya üzerinden 
verilecek kararlarda ön inceleme yapılmayacağına dair 

7 http://www.istanbulbarosu.org.tr/images/haber/2011HMKGIDER.pdf(Dilekçede,kanun 
koyucunun amacı aşılarak idari düzenleme yapıldığı bunun da kanunun amacı ile örtüşmediği 
belirtilmektedir.)
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ve dava derdesttir. Bu konuya ilişkin olarak Borçlar Kanunu’nun 137. mad-
desinde düzenlenen 60 günlük munzam ek süreden ( 6098 sayılı yeni Borç-
lar Kanunu’nun 158. maddesi de aynı yöndedir ) faydalanma imkanı vardır. 
Bu madde görevsizlik ve yetkisizlik durumunda(Yeni Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 20/1 maddesindeki 2 haftalık başvuru süresi geçmiş olsa bile) 
da  açılacak yeni bir davada hak düşürücü süreyi ve zamanaşımını koruyu-
cu yönde yorumlanmaktadır.8Zamanaşımına uğramış olsa bile bu ek süre ile 
dava açılabiliyor. Ama davanın açılmamış sayılması söz konusu olduğunda bu 
munzam ek süreden yararlanamama sonucu doğacaktır.

120. maddenin 2. fıkrasında düzenlenen, avansın yeterli olmaması halinde 
verilecek 2 haftalık sürede hakim avans miktarını ayrıntılı olarak belirtilmeli-
dir. Kesin süre verildiğinde kesin sürenin sonuçları da kararda belirtilmelidir. 
Bu maddeye göre verilen sürede davacı gider avansını yatırmamışsa davalı 
taraf için kazanılmış müktesep hak oluşacak mıdır? Bu durumda 115. mad-
denin 2. fıkrasındaki tamamlanma düzenlemesi ile 120. maddenin 2. fıkrasın-
daki 2 haftalık kesin süre verilmesi düzenlenmesi uygulanmasına gidilmelidir 
diyebiliriz.

Taraflardan her biri aynı delile dayanıyorsa, 324. madde 2 fıkrasına göre, 
gereken avansı  yarı yarıya ödenmelidirler. Genellikle bilirkişi incelemesine da-
yanılması durumunda bu konu gündeme gelecektir. Avansın yeterli olmaması 
durumunda da bu madde uygulaması dikkate alınacaktır. Mesela menfi tespit 
davasında ispat yükü olan taraf gider avansını yatırmamışsa dava esastan red-
dedilebilecektir. Süre verilmemişse dava ispat bakımından reddedilecektir. 
324.madde uygulaması tahkikat aşamasında da uygulanacak bir maddedir.

Karşı davada veya davaların birleştirilmesinde, iki taraf da  keşif ve bilir-
kişi deliline dayanmışsa, 324. madde uygulamasına göre bu avans yarı yarıya 
paylaştırılmalıdır. Kanun’da

“ ..yarı yarıya öderler”  düzenlemesi dikkat edilmesi gereken bir düzen-
lemedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 316. maddesine göre gider avansı basit 
yargılama usulüne tabi  davalarda da uygulanacaktır. Yine HMK 382-388’de 
düzenlenen çekişmesiz yargı işlerinde ve benzer şekilde geçici hukuki koruma 
tedbirleri olan ihtiyatı tedbir, delil tespiti ve diğer geçici hukuki koruma ted-
birlerinde gider avansı uygulaması söz konusu olacaktır.9

Adli Yardım Talepli Davalarda Durum: “Adli yardım” kararı daha önce 
alınmışsa ve bu karar tüm yargılama giderleri için verilmişse bu karar göre 
gider avansı alınmayacaktır. Kişi ekonomik gücünün olmadığına dair evrakıyla 
birlikte adli yardım talepli dava açıyorsa, tevzi bürosu gider avansını almaya-

8 Çelik,Çelik Ahmet; 6100 sayılı H.Yargılama Yasası’na Göre Tazminat ve Alacak Davaları..Bilge 
yay. Ankara 2012, syf.289

9 Yılmaz, Av.Orhan; Yeni Hukuk Muhakemesinde Yeni Bir Usul Müessesesi: Gider Avansı, 
İstanbul Barosu Dergisi,Kasım Aralık 2011 cilt 85, sayı 2011/6, syf. 85.
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caktır. Bu sorun, tevzi bürolarına Adalet Bakanlığı’nın gönderdiği talimatlarla 
düzeltilmeye çalışılmıştır.

Hak arama özgürlüğü ve adalete erişim10 açısından gider 
avansı,maddi-usul hukuku sonuçlarından mahrum kılınmayacak şekil-
de uygulanmalıdır.11 Yalnız Kanun’un delil avansı yatırılmadığından is-
pat yükü yerine getirilmediğinden davanın “esastan” reddi söz konusu 
olacaktır. Eksik avansın 120. maddeye göre verilecek kesin sürede ya-
tırılmaması durumunda ise dava “usulden” reddedilecektir.12

BELİRSİZ ALACAK DAVASI ve KISMİ DAVA : 
Konunun,  Kanun’un  Belirsiz alacak ve tespit davası başlıklı 107. 

maddesinde : “ 1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini 
tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bu-
nun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya 
da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.

(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya 
değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda dava-
cı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş 
olduğu talebini artırabilir.

(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açıla-
bilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir.” şeklinde düzen-
lendiğini görüyoruz. Belirsiz Alacak Davası usulde yeni bir dava çeşidi olarak 
görülmektedir. Bu dava Komisyon aşmasında Kanun’a eklenmiştir.13 Kısmi 
davada yeni kanunda korunmuştur bu maddeyle. Şartları aynı ve benzer uyuş-
mazlıklar için kısmi dava da açılabilir.

Kural olarak, bir dava açılırken  netice’i talebin net ve kesin olarak  yazıl-
ması ve davanın somut  maddi vakıalara dayandırılması gerekiyor. Bu ilkeye 
uygulamada tam olarak uyulmuyor zira bu ilke bu haliyle tartışmalıdır. İsviçre 
Federal Kanunu’nun 88.maddesi bizim düzenlemeye benzemektedir. Davacı-
nın davayı açarken netice’i talebi tam olarak belirleyemeyeceği, bunun imkan-
sızlığı göz önünde bulundurulmuştur. Bunun tipik örneği “tazminat” taleple-

10 Gider avansı uygulamasının adalete erişimi olumsuz etkileyebileceğine dair Adalet Bakanlığı’na 
yaptığımız elektronik postaya verilen, 28.02.2012 tarihli, yazılı cevapta, yargılamanın 
uzamamasının amaçlandığı belirtilerek ,“ Yeni düzenleme, yargılama giderlerine ilave bir yük 
getirmemektedir.” cevabı alınmıştır.

11  Karslı, Prof.Dr.Abdurrahim; Medeni Muhakeme Hukuku Ders Kitabı,Alternatif yay., İstanbul 
2011, syf.398 ( Yazar, uygulamanın davanın sürüncemede kalmamasını amaçladığını 
belirtmektedir )

12 Kuru, Prof.Dr.Baki, Doç.Dr.Ramazan Arslan, Doç.Dr.Ejder Yılmaz; Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu Ders Kitabı,Ankara 1986, syf. 184: “.. davanın başında bir dava şartının noksan 
olduğu tespit edilirse dava esasa girilmeden (usulden) reddedilir.”

13 http://enderdedeagac.blogspot.com/2011/10/belirsiz-alacak-ve-tespit-davasi-ile.html. Yazar 
, “Belirsiz alacağın tespiti davasının açılması ile davanın açıldığı sembolik değer dışında 
kalan ve tam alacağı ifade eden değer için de zamanaşımı kesilmiş olacaktır.”  diyerek  ayrıca  
zamanaşımına vurgu  yapmaktadır.
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rinde görülmektedir. Eskiden uygulamada az bir miktar için dava açılması söz 
konusuydu. Reddedilen kısım için yargılama gideri az çıkması söz konusu idi.

Talebin netleştirilmesinde, ıslah da söz konusu olabilir. Islah bir kere ya-
pılabiliyor. O ana kadar yapılan yargılama masrafları ödeniyordu. Islahta daha 
önce ileri sürülmeyen netice’i talep kısmının zamanaşımına uğramamış olması 
gerekiyordu.

Bu sakıncalar yüzünden, neticenin belirlenememesi sebebiyle, kesin-net 
netice’i talep olmadığı hallerde asgari miktar belirterek belirsiz alacak davası 
açılabilecektir.

Harç Neye Göre Ödenecektir?: Belirtilen asgari miktar üzerinden yatırı-
lacak daha sonra arttırılan talep kadar harç ödenecektir.

Hukuki ilişki tam olarak belirlenmeli, maddi vakıalar sırasıyla, tam ve 
kesin olarak ( somutlaştırma ) belirtilmelidir. Netice’i talep belirli hale gelince, 
netice’i talep yükseltilip tam dava haline getirilmelidir. İsviçre hukukunda para 
alacakları da belirsiz alacak davası konusu olabilir. İstisnai hallerde de belir-
siz alacak davası açılabilir.

Konusu: Temel olarak, netice’i talebin belirlenmesinde imkansızlık olma-
sı, alacaklının bunu yapamaması durumunda görülebilir.14 Bununla ilgili bazı 
başlıklarda açıklayabiliriz.

a) Biyolojik nedenlerle imkansızlık : Alacaklının davanın netice’i talebi-
ni belirleyememesi halleri. Örneğin ağır yaralı kişinin durumu. Bu durum 
Borçlar Kanunu’nun 46. maddesinde “Cismani bir zarara düçar olan kimse 
külliyen veya kısmen çalışmağa muktedir olamamasından ve ileride iktisaden 
maruz kalacağı mahrumiyetten tevellüt eden zarar ve ziyanını ve bütün mas-
raflarını isteyebilir. 

Eğer hükmün suduru esnasında, kafi derecede kanaat ile cismani zararın 
neticelerini tayin etmek mümkün değil ise; hükmün tefhimi tarihinden itiba-
ren iki sene zarfında hakimin, tetkik salahiyetini muhafaza etmeğe hakkı var-
dır.”  olarak düzenlenmiştir.

b) Hukuki imkansızlık halleri : Dava talebi ( alacağın tespiti anlamında da 
olabilir )  3.kişiden ve özellikle davalı taraftan gelecek belge-bilgilerle ortaya 
çıkacak durumda olması. Hakimin takdirine bağlı ( manevi tazminat gibi ) hu-
suslarda da belirsizlik vardır. İsviçre hukukunda manevi tazminat tamamen 
hakimin takdirine bırakılmıştır.

c) Sübjektif imkansızlık halleri : Yargıtay kararlarında gördüğümüz “yıp-
ranma değeri”nin ne olacağı dava açan kişi tarafından bilinemeyecektir. Dava 
konusunun ( örneğin kullanılan bilgisayarın ) sübjektif özelliklerinden dolayı, 
kullanımı bakımından teknik incelemeye muhtaç olması halinde değer azlığı 
bakımından belirsizlik vardır.

14 Kuru, Prof.Dr.Baki Kuru,Prof.Dr.Ramazan Arslan,Prof.Dr.Ejder Yılmaz; Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu ve İlgili Mevzuat, Ders Notları,Yetkin yay. Ankara 2011, syf.277’de yazar “objektif 
imkansızlığa” vurgu yapmaktadır.
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Alacağın tartışmalı olması durumu: Eğer davacının elinde “senet” var-
sa, ödeme itirazı olsa bile talep tartışmalı hale gelmeyecektir. Zira ortada so-
mut bir veri ( belge, senet vs.) vardır. Bu konuda Yargıtay Hukuk Genel Kuru-
lu, alacağın “likit” olmasını, gerçek miktarının belli olması, bütün unsurların 
bilinmesi, bilinmesinin gerekli olması ve borçlunun yalnız başına borcunu 
bilebilir durumda olması durumu olarak anlamaktadır. Yargıtay’ın genellikle 
itirazın iptali davalarında tespit ettiği “likit alacak” argümanı belirsiz alacak 
davalarında da kullanılabilecektir. Uyuşmazlığın dava olarak bilirkişiye sevk 
edildiği tüm davalar da belirsiz alacak davasıdır diyemeyiz. Böyle bir düşünce 
uygulamada tüm davaların belirsiz alacak davası olarak anlaşılmasına neden 
olur.

Diğer bir ölçü olarak; davacı, davayı açarken elindeki verilere göre alaca-
ğını “tespit edebiliyor” veya “hesaplayabiliyor mu ?” buna bakılacaktır. Dava 
asgari talep üzerinden açılacak ve ileride belirli hale gelince netice’i talebini 
arttıracaktır.15

Hangi aşamada belirli hale gelir?: Davalıdan ( veya 3.şahıslarsan ) ge-
lecek bilgi, belgelere göre aydınlanıyorsa netice’i talep arttırılabilir. Genelde 
tahkikat ve sübut aşaması sonunda talebin yükseltilmesi uygun olacaktır. Zira 
bütün delillerin toplanması ve tahkikata girişilmiş olması talebimizi nihai kı-
lınmasında sağlam olacaktır. Hakim bu durumu davacı tarafa hatırlatamaz. 
Netice’i talebin hangi aşamada arttırılacağını nihai olarak davacı kendisi belir-
leyecektir. Dosya iki defa bilirkişiye gitmişse, ilk gittiğinde gelen rapora göre 
arttırmanın yararı yoktur.  Davacı bir defaya mahsus olarak rıza veya ıslah  
olmadan netice’i talebini yükseltebilecektir. Yani ilk raporda bu yol kullanıl-
mışsa ve ikinci rapordaki tespit daha yükse bir bedel içeriyorsa artırım ancak 
ıslahla yapılabilecektir. Az önce de dediğimiz gibi tahkikatın sonunu ( raporla-
rın nihai hale gelmesini ) beklemek en uygunu olacaktır.

Geçici talep sonucu sembolik bir rakam olabilir mi?: Örneğin talep 
sonucu 1,00.TL olur mu ? Bu mümkün değildir, zira dava konusu sizin belir-
leyebileceğiniz en asgari miktar olmalıdır. Trafik kazalarında maddi zarar ( be-
lirli ) ve manevi zarar ( vücut zararı gibi, belirli olmayan ) varsa, maddi zarara 
göre talep sonucu istenip, belirsiz alacak davası açılmalıdır. Hakim bu gibi du-
rumlarda taraflarca “dürüstlük kuralı”na uyulup uyulmadığını araştıracaktır.

Bu davanın avantajı nedir ?: Dava sonundaki hüküm miktarı için za-
manaşımı dava tarihi itibariyle kesilmiş olacaktır. Doktrinde genel görüş bu 
yöndedir. Daha önce temerrüde düşürülmemişse tüm talep için faiz davadan 
başlar. 16Yine de temerrüt bakımından ihtiyatlı olunmalıdır.

15 Haznedar,Av.İbrahim Murat, Av.Ebru Kahratlı,  Av.Selin Eren Yavuz; Hukuk Muhakemeleri 
Kanunuyla Getirilen Yenilikler, Legal Hukuk Dergisi, Ağustos 2011  sayısı,  syf. 3003.

16 Karslı, Abdurrahim Prof.Dr.; a.g.e syf. 346; ( Yazar, bu konuda  özellikle  faizin ne zaman 
başlayacağı usul hukuk kurallarınca değil maddi hukuk kurallarınca belirlenmelidir 
demektedir )
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Hangi davalar belirsiz alacak davası olarak açılabilir?: 
1) Manevi tazminat davaları belirsiz alacak davası olarak açılabilir. 

Eskiden “bölünemezlik”gereği, kısmi manevi tazminat davası açılamıyordu. 
Şimdi manevi tazminat davasında tamamı için belirlenemeyen miktar oldu-
ğundan bir kısmı ileri sürülerek dava açılabilir. Netice’i talep o dava içinde 
arttırılabilir. Hakimin takdirine bağlıdır.17

“İhsası rey”  Türk hukukunda geniş anlaşıldığı için, hakimin tazminatın 
arttırılmasını hatırlatılması söz konusu değilse de kısa kararda harcın tamam-
latılması yoluna gidilecektir. Veya manevi tazminat davası İsviçre uygulama-
sındaki gibi tamamen hakim takdirine bağlı olmalıdır.

2) İşçi alacakları bakımından : Bu alacaklar şuan ki görüşe göre belir-
siz alacak dava konusu olamaz. Kıdem tazminatı gibi alacaklar eldeki verilere 
göre hesap edilebilir davalardır. Bu görüşte olanlara göre dava açılırken dava 
alacağı yazılmalıdır. İsviçre hukukunda uygulama bu yöndedir. Dosya bilirki-
şiye gidecek de olsa açarken miktar belirtilmelidir. Çağrı üzerine çalışma gibi 
durumlarda belirsizlik vardır. Türkiye’de genelde, bordro gerçek maaşı yansıt-
mamaktadır. Ancak işçi kendi kafasında veya elindeki verilere göre hesap ya-
pabilir. Avukatla temsil zorunluluğu olmayan Türkiye’de işçi bu hesaplamayı 
nasıl yapacaktır.? Diğer görüşe göre işçinin elinde kayıt yoksa belirsiz alacak 
davası olarak açılmalıdır işçi talepleri.

3) Haksız fiil tazminatı ve haksız fiile sorumluluğu yanında sözleş-
meye aykırılık halleri de kıyas yoluyla belirsiz alacak davası konusu 
olabilecektir.18

4) Bunlar dışında aile hukuku, miras hukuku ile ilgili davaların bir 
çoğu da belirsiz alacak davasına konu olabilir. Örneğin, boşanmada maddi 
tazminat (TMK madde 174/1) , ailenin geçimi için eşlerden her birinin yapacağı 
parasal katkı (TMK madde 196), katılma alacağı ve değer artış payı (TMK m 
239) davaları belirsiz alacak davası niteliğindedir. Miras hukukuyla ilgili da-
valardan, TMK madde 569’da düzenlenen  tenkis davası belirsiz alacak davası 
niteliğinde sayılmalıdır. Ayrıca haksız rekabet nedeniyle tazminat davasının 
(TTK madde 58), patent haklarının, markaların, endüstriyel tasarımların, ko-
runmasında yoksun kalınan kazancın; Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre 
tazminat da  belirsiz alacak davası yoluyla talep edilmesinin mümkün görül-
mektedir.

17 Hakan Pekcanıtez ( Belirsiz Alacak Davası, Yetkin yay. Ankara 2011’den alıntı ile Ercan,İsmail; 
Avukatlar ve Hakimler İçin Medeni Usul Hukuku,Onikilevha yay. İstanbul 2011, syf. 206:

18  Konuyla ilgili bir Yargıtay kararında “ Davanın haksız eylemden kaynaklanmış olması 
nedeniyle alacak önceden bilinebilir-likit değildir. Yargılama sonucu belirlenecektir..” ( 
Y.4.H.D. 23.6.2003 T.  2003/3092 E. 2003/8172 K.) denilmektedir. Yargıtay’ın benzer, bir çok 
yerleşik kararı  vardır.
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5) İdarenin eylemlerinden doğan davalar. Bu davalar adli yargıda belir-
siz alacak davası olarak görülecektir. Mal varlığı yönünden idari mahkemede, 
vücut bütünlüğü açısından ise adli yargıda görülecektir.19 

6) Yoksun kalınan kar, haksız rekabet davası, kamulaştırmasız el 
atma davası da belirsiz alacak davası olarak açılacaktır.( Özellikle ta-
şınmazın sübjektif özellikleri öne çıktığı zaman) Tapu iptali ve tescil 
davası belirsiz alacak davası olarak açılamaz.

Kısmi Dava Şartları : Kanun’un  Kısmi dava başlıklı 109. maddesinde : 
“ (1) Talep konusunun niteliği itibarıyla bölünebilir olduğu durumlarda, 
sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir.

(2) Talep konusunun miktarı, taraflar arasında tartışmasız veya 
açıkça belirli ise kısmi dava açılamaz. 

(3) Dava açılırken, talep konusunun kalan kısmından açıkça feragat edil-
miş olması hâli dışında, kısmi dava açılması, talep konusunun geri kalan kıs-
mından feragat edildiği anlamına gelmez.”  şeklinde düzenlendiğini görüyoruz.

Talep sonucu nitelik itibariyle bölünebilir olması halinde açılabileceği ve 
talep konusu miktarının  tartışmasız  veya açıkça belirli ise açılamayacağı şart 
olarak görülmektedir. Yani şartları belirsiz alacak davası ile aynıdır. Alacak 
belirsiz ise açılabilecektir. Kısmi davada talep yükseltilirken ıslaha başvurula-
caktır ve zamanaşımı sadece açılan kısım için kesilecektir.

Önceden pilot dava olarak kısmi dava açılıyordu. Maddenin 2. fıkrası ge-
reği tartışmasız veya açıkça belirli miktar varsa kısmi dava açılamayacaktır. 
Bunu kanun koyucu “hukuki menfaat” yoktur anlamında düşünmüştür. Yani 
hak arama özgürlüğü sınırsız değildir anlamında, usul ekonomisi hak ara-
ma özgürlüğünü sınırlandırabilir diye düşünülmüştür. Bunun tasarruf ilke-
sine aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Teknik bilirkişinin tespitine muhtaç olan 
durumlarda, mirasçının tespitiyle miras payının verilmesi durumunda İsviçre 
uygulamasında belirsiz alacak davası konularıdır.

Tam olarak eda, asgari miktarın edası ve kalan kısmın tespiti olarak açıla-
bilir. Eda davası açılabilecekken tespit davası açılamaz ama bu belirsiz alacak 
davalarında söz konusu değildir. Yani belirsiz alacak ve tespit davası açılabilir 
yeni uygulamada. Davada alacağın belirsiz olduğu beyan edilerek, tespiti veya  
tahsili yönünde talepde bulunmak uygun olabilecektir bu durumda.

Zamanaşımına ilişkin hususlar dava açıldığı zamana göre değerlendirilir. 
Uygulamada ayrıca, temyiz üzerinde bir miktar belirterek dava açılmasına da 
dikkat edilmelidir.

19  Makaleyi hazırladığımız esnada, düzenlemeyle ilgili  Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
3.maddesi Anayasa Mahkemesi’nin 2011/3 Esas sayılı, 16.02.2012 tarihli kararıyla iptal 
edilmiştir.



YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TEK 
KİŞİLİK ANONİM ŞİRKET

Av. Ramazan GÖNEN 1

I. GİRİŞ 
Tek kişilik AŞ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun mevzuatımıza ve ticari 

hayatımıza getirdiği yeniliklerin biridir. Esasen Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda 
(YTK) düzenlenen Anonim Şirketten (AŞ) farklı bir şirket türü değildir. Ancak 
tek kişilik AŞ (Halka Açık Anonim Şirket gibi), AŞ’nin özellik arz eden bir alt 
türüdür. Tek kişilik AŞ’ye ilişkin hükümler, YTK’da ayrı bir bölümde düzen-
lenmemiş, yalnızca ayrık durumlar ilgili madde de hüküm altına alınmıştır. Bu 
nedenle, YTK’nın AŞ’ye ilişkin hükümleri, tek kişilik AŞ’ye uygulanacak, ayrık 
durumlarda ise özel hükümler uygulanacaktır.

Bu çalışmada, tek kişilik AŞ’nin öncelikle kısaca teorik zemini ele alınacak 
ardından da, YTK’da ki AŞ’ye ilişkin tüm hükümlere değinilmeden yalnızca 
kapalı AŞ’lerden farklı olan düzenlemeler ele alınacaktır.   

II. TEORİK ÇERÇEVE VE TARİHİ SÜREÇ
a. Genel Olarak 
Payların tek kişide toplanması anlamına gelen tek kişilik Anonim Şirket, 

yüzyılı bulan bir geçmişe sahiptir. Tarihi süreçte, tek kişilik AŞ’nin üç görü-
nümü vardır; paysahibinin bire düşmesi sebebiyle oluşan fiili tek kişilik AŞ, 
iğreti kuruluş yolu ile kurulan tek kişilik AŞ ve tek kişi ile kurulan tek kişilik 
AŞ’dir.

Tek kişi ile kurulan AŞ düzenlemeleri görece yeni olmasına rağmen, fiili 
tek kişilik AŞ ile iğreti kuruluş ile kurulan tek kişilik AŞ uygulamaları oldukça 
eskidir.

b. Tek kişilik AŞ’nin Görünüm Şekilleri
i. Ortak Sayısının Bire Düşmesi Sebebiyle Oluşan Fiili Tek Kişilik AŞ
Fiili tek kişilik AŞ, bir AŞ’ nin kanuni asgari sayıda kurucu ile kurulan an-

cak sonradan payların bir kişide toplanmasına rağmen AŞ’nin varlığını devam 
ettirmesi ile ortaya çıkar. Bu halde, TTK md. 435’ e göre; paysahipleri, ala-
caklılar ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (STB) fesih davası açabilir. Ancak fesih 
davası açılmaması halinde şirket faaliyetine devam eder ve şirketin işlemleri 
de geçerlidir.

ii. İğreti Yolla Kurulan Tek Kişilik AŞ
İğreti yolla kurulan tek kişilik AŞ, kurucusu ve paysahibinin gerçekte bir 

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
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kişi olduğu, diğer kurucu/paysahiplerinin elindeki küçük payların bu kişiye ait 
olduğu; bu iğreti kurucuların sahibi oldukları payları, gerçek kurucu/paysahi-
binden inançlı işlemlerle edindikleri kuruluştur.2 Uygulamada bu tür AŞ’lerin 
oldukça yaygın olduğunu görüyoruz.

iii. Tek Kişi İle Kurulan AŞ
YTK’da kabul edilen ve birçok gelişmiş ülkede uygulaması olan tek kişi ile 

kurulan AŞ, kanunun açıkça izin vermesi ile kurulan ve varlığını sürdürebilen 
AŞ türüdür. Aşağıda özellikleri ve YTK’da düzenleniş biçimi ele alınacaktır.

III. TEK KİŞİLİK AŞ İLE İLGİLİ İLKELER 
Şirketler hukukuna ilişkin bazı ilkelere değinmek ve bu ilkelerin, tek ki-

şilik AŞ’lerde nasıl uygulandığını değerlendirmemiz gerekir. Ayrılık ilkesi ile 
açıklık ilkesi tek kişilik AŞ’lerin teminatı durumundadır. Ayrıca tek paysahipli 
yapıya zarar vermeyi önlemek için, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması ve pay-
sahibinin AŞ’ye borçlanma yasağı ilkeleri gündeme gelecektir. 

a. Ayrılık İlkesi
Ayrılık ilkesi AŞ ile paysahibinin malvarlıklarının ayrılmasını ve kişilik ile 

AŞ’nin birbirinden soyutlanmasını ifade eder.3 Dolayısıyla her iki malvarlığının 
hak ve borçları birbirinden bağımsızdır. Örneğin alacaklılar, AŞ’nin borçları 
için paysahibinin malvarlığı başvuramazlar. Ancak bu ilkenin bir istisnası var-
dır; perdenin kaldırılması teorisi.

Bu ilkenin uygulaması için YTK’ da bir takım düzenlemeler mevcuttur. 
AŞ ile paysahibi arasındaki işlemler sıkı kurallara bağlıdır. (YTK md.371/6, 
408/3)  Hatır bonoları ile çekler gibi, AŞ ile paysahibi arasında yapılan sebep-
siz işlemler geçersizdir. Paysahibinin AŞ’ye borçlanması yasaktır. (YTK md. 
358)

Ayrılık ilkesinin ihlali halinde, tüzel kişilik perdesi kaldırılarak paysahibi-
ne başvurulabilir.

b. Açıklık İlkesi
Açıklık ilkesi, şirketin yapısının üçüncü kişilere, ticaret sicili vasıtasıyla ve 

işlem anında muhataba ifade edilmesidir.  YTK sistemi de, paysahibinin tek 
olduğu ve paysahibinin isim, vatandaşlık ve yerleşim yeri bilgilerinin ticaret 
siciline tescil ve ilan edilmelisini zorunlu kılmıştır. (md. 338/2)

Aynı zamanda paysahibi, üçüncü şahıslarla yapacağı işlemlerde hangi kim-
liği ile işlem yapacağını ifade etmelidir.

c. Perdenin Kaldırılması Teorisi
Tek kişilik AŞ’lerde perdenin kaldırılması teorisi, açıklık ilkesinin ihla-

linin müeyyidesidir. Tek pay sahibi, AŞ’nin aktiflerini kendi yada başkaları 

2 Tekinalp, Yeni Anonim ve Limited Ortaklıklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları (2011) N. 
3-10.

3 Tekinalp, age, N. 5-05.
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menfaatine kullanmış yada kendi pasiflerini AŞ’ ye aktarmışsa, AŞ’nin tüzel 
kişilik perdesi kalkar ve paysahibinin sorumluluğuna gidilebilir.

Ülkemizde Yargıtay kararları4 ile uygulanmaya başlanan “perdenin kal-
dırılması teorisi” tüm şirketlerde uygulanabilirken, tek kişilik ortaklıklarda 
daha yoğun uygulama imkanı bulması muhtemeldir. Çünkü paysahibi, tek ki-
şilik ortaklıkta kuralları daha rahat ihlal edebilmektedir. Özellikle yönetim 
kurulunun tek kişiden oluştuğu hallerde bu duruma daha sık rastlanması 
muhtemeldir.

d. Paysahibinin AŞ’ye Borçlanma Yasağı İlkesi
Tek kişilik AŞ’de paysahibinin AŞ’ ye borçlanması, şirket ile paysahibinin 

malvarlıklarının karışmasına neden olabilir. Bu nedenle YTK md. 358, pay-
sahibinin AŞ’ye borçlanmasını yasaklamıştır. Hatta 395. madde bu yasağı YK 
üyelerinin yakınlarına kadar genişletmiştir.

e. Paysahibinin AŞ İle Birlikte Sorumlu Tutulamayacağı İlkesi
Paysahibi ile AŞ, farklı kişiler oldukları için, paysahibi AŞ’nin borçların-

dan sorumlu değildir. YTK md. 329, tek kişilik AŞ’lerde de geçerli olup, pay-
sahibi ile AŞ kendi borçlarından sorumludur. Belirtmek gerekir ki perdenin 
kaldırılması halinde bu ilke ortadan kalkacaktır.

II. TEK KİŞİLİK ORTAKLIĞIN ÖZELLİKLE UYGULANMA ALANLARI
a. Üniversiteler, Bilimsel Araştırma Ve Uygulama Merkezleri 
İle Dernek Ve Vakıflar İle Kamu Kurumlarının, Amaçlarını 
Gerçekleştirmesine İmkân Sağlar
Üniversiteler, Bilimsel araştırma ve uygulama merkezleri, dernek ve vakıf-

lar ile kamu kurumları faaliyet konularıyla ilgili şirket kurma ihtiyacı hisset-
mektedirler. Mahiyetleri gereği bu kuruluşlar, ortak almaksızın ticari faaliyet 
yapmak isterler. Ancak yasal zorunluluk gereği saman paysahipleri ile birlikte 
şirket kurmak zorunda kalmaktadır.5 Örneğin Ankara Üniversitesi Banka ve 
Ticaret Hukuku Enstitüsü, ücret karşılığı, hakemli bir akademik dergi olan 
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisini (Batider) yayınlamakta, sertifika ve uz-
manlık eğitimi vermektedir. Enstitü, ticari olarak nitelendirilebilecek olan bu 
faaliyetlerini başka bir paysahibine ihtiyaç duymadan yalnızca kendisinin pay-
sahibi olduğu bir AŞ ile yapabilmelidir. Benzer durum, İTÜ Uzay Bilimleri 
Enstitüsü, TÜBİTAK, TÜBA ve maden suları işletmesi bulunan Kızılay gibi 
kuruluşlar için de geçerlidir.

Sonuç olarak, tek kişilik şirket, araştırma ve bilimsel faaliyet ile kamu 
adına çalışma yapan kurumların amaçlarını geçekleştirmeye katkı sunacak ve 
tüm bu kurumların deneyimlerinin ticari hayata aktarılmasını sağlayacaktır.

4 Bkz. Yargıtay 19. HD 12.05.2006 tarih ve 2005/8774 E. Ve 2006/5232 K.
5 Tekinalp, age, N. 6-02
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b. Sermaye Ortaklıklarının Bazı Bölümlerinin Bağımsız Hale 
Getirilmesi Suretiyle Maliyetlerin Azalmasını Sağlar  
Özellikle katma değeri yüksek, üretim süreci uzun ve karmaşık ürünlerin 

üretildiği alanlarda, üretim sürecinde kullanılan bazı parçalar dışarıdan temin 
edilmekte ya da bu parçaların temini için söz konusu şirket, başka paysahibi 
ile birlikte yeni bir şirket kurmak zorunda kalmaktadır. Örneğin bir otomotiv 
şirketi, araçlarında kullandığı jant ya da fren balatasını ya dışarıdan almak 
yada yeni bir şirket kurarak kendisi üretmek durumundadır. Ancak söz konu-
su şirket, yasal zorunluluk nedeniyle yeni bir şirket kurmak için saman paysa-
hipleri bulmak zorunda kalmaktadır. İşte tek kişilik ortaklık, tek paysahibine 
yeni şirketi tek başına kurabilme imkânı vermektedir. Bu imkân yatırım ve 
organizasyon maliyetini düşürmekte ve düşük maliyet nedeniyle tüketici lehine 
sonuç doğurabilmektedir.

c. Tek Kişilik Ortaklık Yabancı Sermaye Girişini Hızlandırır
Günümüz ekonomilerinde yabancı sermaye yatırımı, önemli bir önem ta-

şımaktadır. Yabancı sermaye, bir ülkeye girerken çoğunlukla yerli olan başka 
paysahipleri bulmak zorunda kalmaktadır. Yabancı sermaye ise, başka ortak-
larla çalışmaya çekimser yaklaşmaktadır.  Bu sebeple, tek kişilik ortaklığın 
yabancı sermaye girişine katkı sunması olasıdır. 

d. Şirketler Topluluğunun Yönetilmesini Kolaylaştırır 
Tek kişilik ortaklık, şirketler grubu olan holding yapılanması için de uy-

gun bir şirket modelidir. Böylece holdingler, daha az maliyetle ve ana şirketin 
politikalarına uygun olarak, grup şirketini işletebilecektir.

e. Tek Kişilik Ortaklıklar AB Müktesebatına Uygundur
Katılım müzakereleri yürüttüğümüz AB’nin 89/667 sayılı 12. Yönergesinin 

2/2. Maddesi; üye ülkelere, tek kişilik ortaklık kurulmasına olanak sağlanma-
sını zorunlu kılmaktadır.6 YTK’nın tek kişilik ortaklık düzenlemesi, AB mükte-
sebatına uygundur ve katılım müzakerelerine de katkı sunmaktadır. 

Bu yönergede, tüzel kişilerin YK üyesi olması ve tek paysahibinin birden 
fazla tek kişilik ortaklığa sahip olması gibi pek çok konuda hüküm bulunmak-
tadır.

f. Özel Amaçla Kurulan Şirketlerde Tek Kişilik Ortaklığın Durumu
Bazı özel amaçla kurulan şirketlerin, ortaklık yapısına ya da paysahipleri-

ne ilişkin özel düzenlemeler mevcuttur. Örneğin Bankalar Yasası'nın 3. mad-
desi hâkim ortağa ağır sorumluluklar yüklemektedir.

Benzer şekilde EPDK; enerji piyasasında üretim ve dağıtım yapan şirket-
leri denetleyen şirketlerin çoğunluk hissesinin, denetim elemanı niteliğini haiz 
olmasını aramaktadır.7

6 AB’nin 89/667 sayılı 12. Yönergesi, 2009 yılında 2009/102 sayısını almıştır.
7 Bkz. Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim Ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları 
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Peki, bu hükümler tek kişilik ortaklık kurulmasını engellemekte midir? 
Bu sorunun cevabının hayır olduğunu, hâkim ortağa ya da çoğunluk hissesine 
ilişkin aranan niteliklerin, tek paysahibinde aranması gerektiği düşünülmeli-
dir.

III. Yeni Türk Ticaret Kanununda Anonim Şirketler
a. YTK’da Tek Kişilik Ortaklığın Özellikleri
Tek kişilik AŞ, YTK’da düzenlenen kapalı AŞ’den farklı bir şirket türü de-

ğildir. Halka açık AŞ, borsada işlem gören AŞ gibi, AŞ içinde bir sınıftır. Yok-
sa ayrı bir şirket türü değildir.8 Organ yapısı, paysahibinin veya organlarının 
hakları, görevleri ve yetkileri aynıdır. Yalnızca şeffaflık ve düzen gerektiren özel 
haller ayrıca düzenlenmiştir.

YTK’nın getirdiği özel hükümlerin bir kısmı; üçüncü kişilerle şirket arasın-
daki ilişkiyi düzemektedir. AŞ’nin tek kişilik olduğu hususu ile paysahibinin 
ayrıntılı kimlik bilgilerinin tescil ve ilan edilmesi bu kapsamdadır. 

Özel düzenlemelerin bir diğer kısmı ise; paysahibi ile şirket arasındaki 
ilişkileri düzenlemektedir. Bu hükümler; paysahibi ile AŞ’nin malvarlığının 
karışmasını engelleyen ve paysahibi ile AŞ arasındaki ilişkileri düzenleyen hü-
kümlerdir. Şirketle 

YTK, bir pay sahibinin birden fazla tek kişilik AŞ’nin tek sahibi olmasına 
izin vermektedir. Bazı ülkeler, birden çok tek kişilik AŞ arasındaki ilişkilerin 
karışması ihtimali nedeniyle birtakım yasak ve şart öngören düzenlemeler ön-
görmüştür. 

YTK sisteminde, tek kişilik AŞ’nin tek pay sahibi bir tüzel kişiye ait olma-
sına da engel bir durum yoktur. Bu tüzel kişi kamu ya da özel hukuk tüzel 
kişisi olabilir. 9

Belirtmek gerekir ki, YTK hem tek ortaklı Ltd. Şti’ni, hem de tek pay sa-
hipli AŞ’ yi düzenlemiştir. 

b. Tek Paysahipli AŞ’nin Sermaye Yapısının Özellikleri
Tek paysahipli bir AŞ, YTK md. 124/1 uyarınca bir ticaret, 124/2 uyarınca 

da bir sermaye şirketidir. Tabi olarak, YTK md. 16 gereği tacirdir ve tüm iş ve 
işlemleri ticaridir. Paysahibinin ise tacir niteliği yoktur.

Tek paysahipli AŞ, esas ya da kayıtlı sermaye sistemine göre kurulabilir. 
Tek pay sahipli AŞ, kapalı AŞ gibi, sermayesi paylara bölünmüştür. Payların 
itibari değerlerine göre kesirli olmayacak şekilde belirleneceği öngörülmüştür. 

Pek tabi ki, tek kişilik AŞ’de imtiyazlı pay çıkarılabilir ancak AŞ, tek kişilik 
olmaya devam ettikçe bu imtiyazlar bir anlam ifade etmeyecektir.

Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine Ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 6. 
Maddesi.

8 Hasan Pulaşlı, Şirketler Hukuku Şerhi, Cilt 1, (Ankara Adalet 2011), s 483.
9 Bazı Avrupa ülkeleri yalnızca tek kişilik ortaklığı limited şirkette kabul ederken anonim 

ortaklıkta kabul etmemiştir. Ayrıntı için bkz. Tekinalp, age, N. 5-45.
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YTK’nın, AŞ’nin kendi paylarını iktisabına ilişkin kuralları tek kişilik 
AŞ’de özel önem taşımaktadır. Tek kişilik AŞ’nin kendi paylarını alması AŞ ile 
paysahibinin malvarlıklarının karışmasına ve tek kişilik AŞ’nin malvarlığının 
paysahibine transferine yol açabilir. Bu nedenle, tek paysahipli AŞ’nin YK’sı 
tek üyeli ve bu üye tek paysahibi ise, GK’nın kendi payını iktisabına izin veren 
kararı geçersizdir. Çünkü temsilcinin kendisi ile işlem yapması yasaktır. Bu 
hükümlerin ihlali YK’nın sorumluluğuna yol açabileceği gibi perdenin kaldırıl-
masına da yol açabilir.

Perdenin kaldırılmasının teorisinin nasıl uygulanacağı YTK’da düzenlen-
memiştir. Bu sebeple MK md. 2’ye dayanarak sonuca ulaşılacaktır.10 Yargıtay11 
ve Danıştay, tüzel kişilik perdesinin kaldırılabileceğine dair karar vermiştir. 

c. Tek Kişilik AŞ’nin Kuruluş İşlemleri
YTK’ya göre tek kişilik AŞ’nin kuruluşu kapalı AŞ’nin kuruluşundan farklı 

değildir. Hem kuruluş şekli hem de kuruluş prosedürü itibariyle bir farklılık 
bulunmamaktadır. YTK’ya göre tek kişilik AŞ;

•	 baştan itibaren tek paysahibi tarafından (YTK md. 338),

•	 halka açılmak üzere tek paysahibi tarafından (YTK md. 346),

•	 miras sözleşmesini de kapsayacak şekilde miras yolu ile,

•	 çıkarma yoluyla (YTK md. 208 ve MK md. 2),

•	 birleşme yoluyla (YTK md. 141),

•	 bölünme yoluyla (YTK md. 159),

kurulabilir. 

Kuruluş aşamasına ilişkin iki özel durumdan bahsedilebilir.

Birincisi, AŞ’nin mahiyetini ortaya koyan “esas sözleşme” kavramının tek 
kişilik AŞ’de özel bir nitelik arz etmesidir. Kurucu paysahibinin tek kişi olma-
sı halinde, sözleşmeden bahsedilebilir mi? Bu soruya Tekinalp, “Tek paysa-
hipli AO’larda esas sözleşmenin yerini tek yanlı hukuki işlem olarak esas 
taahhütname alır” demektedir.12 Ancak aksi görüşü savunanlar da vardır. 13 
YTK’da, tek paysahipli AŞ’lere ilişkin özel bir kavram kullanmamıştır.

İkincisi ise, YTK’nın 338/2 maddesi, tek kişilik AŞ için; tek paysahipli ol-
duğunun ve tek paysahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığına ilişkin bilgile-
rin tescil ve ilanını zorunlu hale getirmesidir. Tek kişilik olmaktan çıkma gibi, 
AŞ’nin konumunda meydana gelen değişiklikler de tescil ve ilan edilmelidir. 
(YTK md.31)

10 KERVANKIRAN, Emrullah: Sermaye Ortaklıklarında Sınırlı Sorumluluk İlkesine Karşı Önemli 
Bir İstisna: Tüzel Kişilik Perdesi`Nin Kaldırılması, EÜHFD, C. XI, S. 3–4 (2007), s. 471

11  Yargıtay 19. HD, E. 2005/8774, K. 2006/5232 Sayılı Ve 15.05.2006 Tarihli Kararı.
12  Tekinalp, age, N. 10-10.
13  Pulaşlı, age, s. 613.
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Ayrıca son olarak belirtelim ki YTK, tek kişinin, kuruluş aşamasında pay-
ların tümünü ya da bir kısmını halka arz edeceğinin taahhüt edilmesine de izin 
vermektedir. 

d. Tek Kişilik AŞ’nin Organları
YTK AŞ’lerde, mevcut sistemde yer alan denetim birimini organ olmaktan 

çıkararak, zorunlu organ olarak YK ve GK’yı kabul etmiştir. YTK’nın 399 ve 
400. maddeleri, denetçinin AŞ’den bağımsız olmasını ve kurumsal yapıda yer 
almamasını öngörmüştür. 

Yönetim Kurulu, AŞ’nin yönetim ve temsil organıdır; yönetme işlevi nede-
niyle iç, temsil yetkisi nedeniyle dış organ niteliğindedir. GK ise, iç organ olup 
yürütme görevini haiz değildir. YK’nın seçimi, azli, ibrası, ücretlerinin belirlen-
mesi yetkilerini haizdir, esas sözleşmeyi değiştirir, birleşme ve tür değiştirme 
gibi yapısal düzenlemeleri karara bağlar; finansal tabloları inceler, onaylar, 
değiştirebilir ve reddedebilir; AŞ’yi feshedebilir ve tüm malvarlığını satabilir. 
GK’nın bu yetkileri devredilemez niteliktedir.

Belirtmek gerekir ki, denetçilerin yönetime ilişkin bir görevi de kalmamış-
tır. Oysa mevcut TTK 355 ve 365. maddelere göre, denetçilerin, GK’yı olağan 
ya da olağanüstü toplantıya çağırma görevi vardır. 

Ayrıca, özel amaca yönelik bazı AŞ’lerde ilaveten zorunlu organlar, kendi 
düzenlemeleri ile zorunlu hale getirilebilir. Örneğin, bankaların iç denetim or-
ganlarını bu kapsamda sayabiliriz.

i. Yönetim Kurulu
YTK, AŞ’nin yönetimine ilişkin pek çok yenilik getirmiş olup, bu yenilikle-

rin bir kısmı tek paysahipli AŞ’de özel önem ifade etmektedir. 

Bunlarda ilki, YK’nın tek kişiden oluşmasına imkân verilmesidir. (YTK 
md. 359)  Bu düzenleme özellikle küçük ve orta ölçekli AŞ’lerde, yönetim ko-
laylığı sağlar ve şirketin işletim maliyetini düşürür. Kurul olarak çalışmanın 
getirdiği ve bazen tıkanmalara kadar gidebilecek olumsuzluklar da tek kişilik 
AŞ’de söz konusu olmayacaktır. Buna karşın tek kişilik YK, kararlarının YTK 
ve anasözleşmeye uygun olmasına, kayıt altına alınmasına, doğru icra edilme-
sine dikkat etmelidir. Aksi halde YK’nın sorumluluğuna gidilebilir ve tek YK 
üyesinin paysahibi olması halinde, tüzel kişilik perdesi kaldırılabilir.

İkinci olarak, YK üyelerinin paysahibi olma zorunluluğu öngörülmeyen ve 
yönetim ile temsilin devrinin mümkün olduğu tek kişilik AŞ yapısı, yerinde bir 
düzenlemedir. Mevcut TTK’dan farklı olarak YTK md. 375, YK’nın devredile-
mez yetkileri olduğunu vaz etmiştir. Yönetimin devrine sınırlama getiren bu 
hükümlerin tek paysahipli AŞ’lerde, yönetim yetkisini devreden tek paysahi-
bini, bazı yetkileri GK üzerinden uygulamaya kalkmasını engellemeye yönelik 
etkisi bulunmaktadır.14 

14  Tekinalp, age, N. 12-27.
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YK’ya ilişkin bir diğer yenilik ise, YTK md. 359/2’ye göre tüzel kişilerin tek 
kişilik AŞ’ye YK üyesi olabilmesidir. Ancak tüzel kişiyi temsil edecek kişi tescil 
ve ilan edilir, yalnızca bu kişi YK toplantılarına katılarak tüzel kişi adına oy 
kullanabilir. Sorumluluk ise, tüzel kişi adına toplantılara katılan kişide değil, 
YTK md. 553 gereği, YK üyesi tüzel kişide olacaktır. 

Tek paysahibinin iki tane tek kişilik AŞ’si olması ve bu iki şirketin YK 
üyelerinin diğer tek kişilik AŞ olması mümkündür. Bu tür malvarlığının ka-
rışması ihtimalinin olduğu durumlara ilişkin YTK özel bir düzenleme getirme-
miştir. Bu hallerde, tek kişilik AŞ’lerde başvurulacak genel çözüm olan; YK’nın 
sorumluluğuna ilişkin hükümler ile perdenin kaldırılması teorisine başvuru-
labilecektir. 

Tek kişilik AŞ’lerin yönetim ve temsilinde önemli olan bir diğer husus; 
tek paysahibi ile AŞ arasındaki ilişkilerin düzenidir. YTK md. 371/6, taraf-
lar arasındaki günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere ilişkin sözleşmeler hariç 
tüm işlemlere ilişkin sözleşmelerin yazılı olmasını düzenlemektedir. Ayrıca tek 
paysahibinin YK üyesi olması halinde, menfaat çatışması yaratabilecek konu-
larda, temsilcinin kendisi ile sözleşme yapma yasağı gündeme gelebilecektir.

ii. Genel Kurul
Tek kişilik AŞ’lerde, tek paysahibi, GK’yı meydana getirir, payların tek 

kişide toplanması, GK’nın toplanmayacağı anlamına gelmez. GK, çağrılı ya da 
çağrısız olarak toplanır, gerekli kararlar alınır ve tutanağa geçirilir. Ancak tek 
paysahibinin bazı payları üzerinde intifa hakkı var ya da rehinli alacaklının oy 
hakkı var ise toplantının çağrılı yapılması gerekir. 15 

Tek paysahipli AŞ’lerin genel kurulunda hükümet temsilcisinin olup olma-
yacağı tartışmalıdır. YTK’nın 333 ve 407. maddeleri açık bir hüküm getirme-
mektedir. Teoride; Tekinalp 16 hükümet temsilcisinin olmasını zorunlu görür-
ken, Pulaşlı17 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının çıkaracağı yönetmeliğin durumu 
açıklığa kavuşturacağı görüşündedir.  

Her ne kadar paylar tek kişide toplansa da, tek paysahipli AŞ’ler de, 
GK’nın çalışma esaslarını düzenleyen iç yönetmeliği hazırlayarak tescil ve ilan 
ettirmek ve kurul olarak çalışmanın gerektirdiği prosedürleri uygulamak zo-
rundadır (YTK md. 419/2). Ayrıca YK, GK için hazır bulunacaklar listesi hazır-
lamalı ve paylar üzerinde intifa hakkı var ve bu hak pay defterine kaydedilmiş 
ise listede intifa hakkı sahibi de yer almalıdır.

YTK md.410/2, tek paysahibi için özel bir hüküm getirerek, tek pay sahi-
bine mahkemeden karar almak kaydıyla GK’yı toplantıya çağırabilme yetkisi 
tanımıştır. Özellikle, yönetimin devredildiği ve YK’nın GK’yı toplantıya çağır-
madığı durumlarda bu hüküm, GK’nın toplanmasına imkân tanımaktadır. 

15  Ancak YTK md. 432/2’nin emredici değildir yani intifa hakkı sahibine oy hakkı verilmeyebilir.
16  Bkz, Tekinalp, age, N. 13-17. 
17  Pulaşlı, age, C 1, s. 712.
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Tek ortağın kamu kurumu olması halinde de, bu hüküm özel öneme haizdir.  
YTK md. 416 uyarınca, GK’nın hükümet temsilcisi bulunmak kaydıyla çağrısız 
toplanması da mümkündür. 

Tek paysahibinin paylarının bir kısmı üzerinde YTK md. 427/2 uyarınca, 
bir başkası, sözleşmeye dayanan paysahipliği haklarını kullanabilir. Bu du-
rumda tek paysahibinin paylarının bir kısmı ile genel kurula katılması ve genel 
kurulun bu şekilde yapılması mümkün müdür? YTK’da soruya cevap veren 
açık bir hüküm yoktur. Teoride ise tartışmalıdır. Tekinalp18 bunun mümkün, 
Pulaşlı19 ise mümkün olmadığı görüşündedir. Rehin, hapis hakkı, saklama 
sözleşmesi ve kullanım ödüncü sözleşmesi bu kapsamdadır, ancak yalnızca 
bunlarla sınırlı değildir. YTK md. 432/2’de, benzer bir hüküm koymuş ve intifa 
hakkı sahibine paysahipliği haklarını kullanma yetkisi vermiştir. Ancak intifa 
hakkı sahibi, intifa hakkını kullanma şeklinden paysahibine karşı sorumlu-
dur. 

Tek paysahipli AŞ’nin yapısı gereği, ibranın nasıl gerçekleştirileceği de tar-
tışmalıdır. Örneğin tek paysahibinin aynı anda tek YK üyesi olması halinde, 
kendi kendini ibra gündeme gelecektir. Bu durumda, ibra oylaması yapılma-
yacak ancak ibranın verilmiş sayılacaktır. Ancak ibranın şirket alacaklıları ba-
kımından bir anlam ifade etmediğini belirtmek gerekir.

e. Paysahibinin Hukuki Durumu ve Dava Hakları
Tek paysahipli AŞ’ler, bu yapısını sürdürdüğü sürece, YTK’nın çoğunluk 

ve azınlık haklarına ilişkin hükümlerine muhatap olmayacaktır. Ancak tek 
paysahipli AŞ’lerde, kendine özgü durumlar ortaya çıkabilecektir. 

Örneğin, sermaye taahhüdünü yerine getirmeyen tek paysahibi hakkında 
gerekli işlemler yapılabilecek midir? Bu sorunun cevabı, neredeyse tek kişilik 
AŞ’lerdeki her usulsüzlüğün yaptırımı olan; YK’nın sorumluluğu ya da tüzel 
kişilik perdesinin kaldırılması olarak görünmektedir.

Bir diğer durum, tek paysahipli AŞ, profesyonel bir YK tarafından yöne-
tiliyorsa, tek paysahibi AŞ nezdinde bilgi alma ve inceleme hakkı özel öneme 
sahiptir. (YTK md. 437) Tek pay sahibinin bir tüzel kişilik olması halinde, bu 
hak daha da önemli hale gelir. Çünkü tüzel kişilerin, kendi iç mevzuatları ge-
reği üye yada ortaklarına bilgi verme zorunluluğu olabilir.

Tek paysahipli AŞ’lerde iptal ve butlanın tespiti davası da özellik arz eden 
bir konudur. GK kararlarına karşı iptal davalarını YK veya ilgili YK üyesi aça-
bilirken butlan davalarını ise ilaveten menfaati bulunan 3. Kişiler açabilir. 
Özellikle YK’nın profesyonel olması halinde ve AŞ ile tek paysahibi arasında 
malvarlıklarının karışmasına neden olacak durumlar mevcut ise, YK’nın iptal 
veya butlan davası açması gerekir. Aksi halde YK’nın sorumluluğuna gidilebi-
lir.

18  Tekinalp, age, N.13-02
19 Pulaşlı, age, C 1, s. 713.
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Son olarak belirtmeliyim ki, tek paysahipli AŞ’lerde hukuki sorumluluk 
sık başvurulacak bir müessese olacaktır. Özellikle yönetimin profesyonel oldu-
ğu, tek paysahibi ile AŞ’nin malvarlıklarının karıştığı, sermaye taahhüdünün 
yerine getirilmediği ve diğer hukuka aykırı durumlarda, YK’nın ve gerektiğinde 
perdeyi kaldırarak tek paysahibinin sorumluluğuna gidilebilir.

IV. SONUÇ
Ülkemizde ticari hayatın omurgasını, KOBİ dediğimiz küçük ve orta ölçekli 

şirketler oluşturmaktadır. Bu şirketlerin çoğu tek kişinin hâkim ortak olduğu 
şirketlerdir. Ayrıca grup şirketleri ve bilimsel araştırma yapan şirketler de 
ticari hayatın önemli şirketleri arasındadır. Bu şirketlerin önemli bir kısmı 
aslında tek kişilik şirket olmalarına rağmen yasal zorunluluk nedeniyle saman 
ortak ya da paysahibi bulmak zorunda kalmaktadır. İşte YTK sistemimiz, mo-
dern ihtiyaçlara cevap vermek üzere tek kişilik ortaklık modelini benimsemiş-
tir. Ticari hayatın dinamik yapısında hızlı karar alabilmek, yönetim kabiliye-
tini arttırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek bakımından oldukça yerinde 
bir düzenlemedir. Yeni bir ortaklık türü olduğu için teorik değerlendirmeler 
henüz yapılmaktadır. 

Ancak YTK’nın, konuya ilişkin düzenlemelerinin yeterli olduğunu da söyle-
yemeyiz. Özellikle paysahibi ile ortaklığın malvarlığının karışma ihtimali, bir-
den fazla tek kişilik şirkete sahip olabilme imkânı, ibranın nasıl olacağı, ku-
rumsal işleyişi teminat altına alacak düzenlemelerin yetersizliği gibi eleştiriler 
bulunmaktadır. YTK’nın yürürlüğe girmesi ile öngörülemeyen bazı sorunlar da 
ortaya çıkabilecektir. Tüm bunlara rağmen tek kişilik ortaklık düzenlemesinin 
yerinde olduğunu ve ortaya çıkan sorunların, teori ile birlikte Yargıtay’ca ve 
gerektiğinde yeni yasal düzenlemeler ile çözülebileceğini düşünüyoruz. 
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TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLER

Av. Biset Sena GÜNEŞ1

I. GİRİŞ
Son yirmi beş, otuz yılda Avrupa şirketler hukuku önemli bir değişim ve 

gelişim sürecine girmiştir. Bu değişim ve gelişim sürecine kadar varlığını sür-
düren, klasik şirket anlayışında, şirket birden fazla kişi tarafından meydana 
getirilen ekonomik bir birliği ifade etmektedir2. 1980’li yıllardan itibaren bu 
anlayış terk edilmeye başlanmış ve tek kişilik şirketlerin3 kurulması günde-
me gelmiştir. Kurumsal olarak ilk defa 1980 tarihli Alman Limited Şirketler 
Kanunu(GmbH Gesetz)’nda limited şirketlerin tek kişilik şirket şeklinde ku-
rulabileceği ifade edilmiştir. 1989 yılında ise Avrupa Birliği’nin 89/667/EEC 
sayılı “Tek Ortaklı Limited Şirketlerin Kurulması Hakkında Onikinci Şirketler 
Hukuku Yönergesi”4’nin ortaya çıkışıyla, tek kişilik şirketler Avrupa Birliği açı-
sından bir kriter haline dönüşmüş ve böylece bu kavram bir zorunluluk olarak 
üye devletler hukukuna yerleşmiştir. 

Bilindiği üzere ülkemiz Avrupa Birliği müzakere süreci içerisinde olan ül-
kelerden biridir ve birlikteki gelişmelere kayıtsız kalması mümkün değildir. 
Bu sebeple 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 Yeni Türk Tica-
ret Kanunu5’nda tek kişilik anonim ve limited şirketlerin kurulmasına olanak 
tanınmıştır.

Bu alanda yaşanan gelişmelerden yola çıkarak, bu çalışmada; konunun 
daha iyi açıklanabilmesi ve esasen konuyla ilgili olması bakımından öncelikle; 
genel olarak tek kişilik şirket kavramı ve tarihsel temelleri üzerinde durulma-
ya çalışılacak, daha sonra sırasıyla tek kişilik şirket kurumuna karşı eleştiri-
ler, tek kişilik şirket kurumunun gerekliliği ve tek kişilik şirketler açısından 
uygulanması gereken ilkeler hakkında bilgi verilmeye çalışılacak ve tüm bun-
lardan sonra tek kişilik anonim şirketlerin kurulabilmesine ilişkin düzenleme-
ler karşılaştırmalı hukuk ve Türk hukuku çerçevesinde yeni kanun hükümleri 
de dikkate alınarak açıklanmaya çalışılacaktır. 

1 Bu çalışma Mart 2010 tarihinde GSÜ Özel Hukuk Yüksek Lisans programı kapsamında 
hazırlanmıştır. 

2 İbrahim Arslan, Tek kişilik Anonim ve Limited Şirket, Konya: Mimoza Yayınları, 2008, s.III.
3 Her ne kadar kavramsal açıdan, bazı yazarlarca “ Tek Ortaklı Şirket” kavramı benimsenmişse 

de, ortak kavramının, ortaklaşa yapılan bir faaliyeti çağrıştırması nedeniyle bu çalışmada “Tek 
Kişilik Şirket” kavramı tercih edilmiştir.  

4 Yönergenin İngilizce metni için bkz.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0667:EN:NOT
5 Kanun metni için bkz. http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6102.html 
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II. TEK KİŞİLİK ŞİRKET KAVRAMI VE TARİHSEL TEMELLERİ
Tek kişilik şirket, tek ortağı olan, bir başka ifadeyle şirket paylarının tek 

kişinin elinde toplandığı şirketi ifade etmektedir6. Uygulamada, iki tür tek kişi-
lik şirketten bahsedilmektedir7. Bunlardan birincisi; payların tek kişinin elin-
de toplanması ile sonradan oluşan (Tip I) tek kişilik şirketlerdir. İkincisi ise; 
tek kişi olarak kurulan(Tip II)  şirketlerdir.

Tek kişilik şirketlerin tarihsel temellerini Roma hukukundan aldığı ifade 
edilmektedir8. Roma hukukundaki bir kamu hukuku müessesi olan universi-
taslar9ortak sayısının bire inmesi durumunda bile varlığını sürdürebilmekte-
dir. Bu kurumun; tek kişinin de birlik oluşturabilmesinin tarihteki bir örneği 
olarak görülmekle beraber; günümüz ticaret şirketlerinin özelliklerini taşıma-
ması sebebiyle tek kişilik şirketin ortaya çıkışında tam bir kaynak olarak de-
ğerlendirilemeyeceği savunulmaktadır10.

Tek kişilik şirket kavramına özgü ikinci özellik olarak, kişinin ticari mal-
varlığı ile şahsi malvarlığının birbirinden ayrılması açısından da, tek kişilik 
şirket kavramının ilk örneğinin; Roma hukukundaki peculium11 müessesesi 
olduğu kabul edilmektedir12. Ayrıca bunun, Deniz ticaret hukukunda eskiden 
beri uygulanmakta olan ve hukukumuz açısından sınırlı ayni sorumluluk13 
olarak ifade edilen kuruma da benzediği söylenmektedir14.

Modern hukuk sistemleri açısından; ilk olarak, Avusturyalı hukukçu Pis-
ko tarafından 1910 yılında, “sınırlı sorumlu işletme”  kavramı ortaya atılmış-
tır. Bu kavram 1926 tarihli Lichtenstein Medeni Kanunu’nu etkilemiştir.

AB üyesi ülkeler açısından ise, yasal olarak ilk düzenleme;1980 tarihli 
Alman Limited Şirketler Kanunu (GmbH Gesetz)’nda yer almıştır. Bu kanuna 
göre limited şirketlerin tek kişi tarafından kurulabilmesine olanak tanınmış-
tır15  Bundan sonra 1985 yılında Fransız hukukunda, limited şirketlerin tek 

6 Feyzan Hayal Şehirali Çelik, “Hukukun Ekonomik Gerçekliğe Yanıtı: Tek Kişilik Şirketler”, 
Batider, C. 24, S.1, Haziran 2007, s.164.

7 Ünal Tekinalp, “Tarihi Gelişim İçinde Tek Ortaklı Şirketler Sorunsalı”, Prof. Dr. Hüseyin 
Ülgen’e Armağan, I. Cilt, İstanbul: Vedat Kitapçılık,2007, s.581-590

8 Şehirali Çelik,a.g.m. , s. 166-167.
9 Universitas; değişken bir üye yapısına sahip olabilen ve özel organlar aracılığıyla temsil 

edilebilen topluluklardır. Bkz. Şehirali Çelik, a.g.m. , s. 166.
10 Şehirali Çelik, a.g.m. , s. 167, dn. 17’den naklen; Volker Ochs, Die Einpersonengeselschaft in 

Europa, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft,, 1997, s. 37.
11 Peculium; aile babasının veya efendinin aile evlâdına veya kölesine, bağımsız olarak yönetmek 

ve işletmek üzere verdiği mameleki ifade eder. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Özcan 
Karadeniz, “Roma Hukukunda Peculium Müessesesi”, AÜHFD, C. XXV- S. 3-4, 1968, s. 179-
194.

12  Şehirali Çelik, a.g.m. , s. 167, dn. 18’den naklen; Ochs, a.g.e. , s. 37.
13 Deniz Ticaret Hukukundaki sınırlı ayni sorumluluk, donatanın 3. şahıslara karşı, deniz 

serveti(gemi ve navlun) ile sorumlu olmasını ifade eder. Bu konuda ayrıntılı bilgi için, Tahir 
Çağa/Rayegan Kender, Deniz Ticareti Hukuku I: Giriş,Gemi, Donatan ve Kaptan, İstanbul: 
Beta, 2004, s. 137 vd.

14 Arslan, a.g.e. , s. 40.
15 Frank Wooldridge, “Fransa ve Almanya’da Bazı Yeni Şirket Türleri”, Çev. Fatih Aydoğan, Prof. 
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kişilik olarak kurulabilmesine imkan tanıyan bir kanun değişikliği16 yapılmış-
tır17. 1989 tarihinde AB’nin 89/667/EEC sayılı “Tek Ortaklı Limited Şirketle-
rin Kurulması Hakkında Onikinci Şirketler Hukuku Yönergesi”nin çıkarılması 
üzerine, üye devletler açısından sınırlı sorumlu şirketlerin veya tek kişilik limi-
ted şirketlerin kurulmasına olanak tanınması yükümlülüğü getirilmiştir. Daha 
önce zaten buna ilişkin düzenlemeler yapan Almanya’da, 1994 yılında18 tek 
kişilik anonim şirketlerin kurulmasına da olanak tanıyan bir kanun değişikliği 
yapılmıştır19. Böylece Anonim şirketlerin de tek kişi olarak kurulabilmesine 
olanak tanınmıştır.

III. TEK KİŞİLİK ŞİRKET KURUMUNA KARŞI ELEŞTİRİLER
Tek kişilik şirket kavramı, son yıllarda, özellikle kuruluştan tek kişilik 

şirketlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, pek çok eleştiriye maruz kalmıştır. Bu 
eleştiriler temelde iki noktada toplanmaktadır20. Bunlardan ilki; şirket kavra-
mının; birden fazla kişinin varlığını gerektirmesi sebebiyle, kavramsal bir çe-
lişkinin bulunduğu yönündedir21. Bu görüşte olanlar buna dayanak olarak BK 
md. 520’deki “Şirket bir akittir ki onunla iki veya daha ziyade kimseler…”, 
ifadesini göstermekte ve bir şirketin ancak iki veya daha fazla kişinin karşılıklı 
ve birbirine uygun beyanları ile kurulabileceğini, şirket sözleşmesi açısından 
bu tanım değiştirilmediği sürece böyle bir yapılanmanın mümkün olmadığı; 
çünkü bu yapılanmada şirket sözleşmesinin temel özelliği olan “ortak amaç” ve 
“affectio societatis”22 unsurlarının bulunamayacağı ifade edilmektedir23. 

Tek kişilik şirket kavramına ilişkin, diğer eleştiri ise, özellikle sermaye 
şirketleri açısından bir eleştiridir ve böyle şirketlerde, kişinin şahsi malvarlı-
ğı ile ticari malvarlığının birbirinden ayrılmasının güçlüğü noktasında toplan-
maktadır. Bu noktada, sınırlı sorumluluk ilkesinin uygulanması imkânı düşü-
nülmüş ise de, eleştiri sahiplerince tek başına ticari işletme işleten kişinin bu 
ayrıcalıktan yararlanmasının mümkün olmadığı ifade edilmiştir24. 

Dr. Özer Seliçi’ye Armağan, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2006, s. 587. 
16  Entreprise unipersonelle à responsabilité limitée loi N 85-697 du juillet 1985, J.O. 12 Juillet 

1985, p. 7862.
17  Çevik, a.g.m. , s. 37-38.
18  Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des aktienrechts v. 2. 8. 1994, 

BGBI. I. 1994, 1961.
19  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Wooldridge, a.g.m. , 588-590.
20  Reşat Atabek, “Tek Ortaklı Şirket”, Batider, C.XIV S. 1, Haziran 1987, s. 25-26.
21  Bu yönde bkz. E. Ernst Hirsch, Ticaret Hukuku Dersleri, III. Bası, İstanbul: Hak Kitabevi, 

1948, s. 199; Kemal Çevik, “Fransız ve Türk Hukukunda Tek Ortaklı Şirket/Sınırlı Sorumlu 
Ticari İşletme”, Prof. Dr. Ali Bozer’e Armağan, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü (Türkiye İş Bankası Vakfı – Hukuk Fakültesi) Yayınları, 1998, s. 51-52; Neval 
Okan, “Türk Hukukunda Ticaret Ortaklıklarında Ortak Sayısının Bire Düşmesi ve Sonuçları” 
(Çevrimiçi) www.eskisehirbarosu.org.tr/?hukuki-incelemeler ,05.03.2010; Serkan Aktaş, 

 “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda Tek Kişi Ortaklığı” (Çevrimiçi) http://hukukcu.com/
modules/smartsection/makepdf.php?itemid=114 ,05.03.2010, s.2. 

22 Affectio societatis, ortakların şirket ilişkisine eşit ve aktif katılımını ifade eden kavramdır. Bkz. 
Reha Poroy(Ünal Tekinalp/ Ersin Çamoğlu), Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, X. Bası,  
İstanbul: Arıkan Yayınevi, 2005, s. 35.

23 Hediye Sayın, “Tek Kişili Ortaklık” (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir: Anadolu 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2008, s. 22.

24  Bu konudaki eleştiriler için  A.g.t., s. 23.
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IV. TEK KİŞİLİK ŞİRKET KURUMUNUN GEREKLİLİĞİ
Her ne kadar tek kişilik şirket kavramsal açıdan eleştirilse de, kanaati-

mizce; eleştiri yerinde değildir. Öncelikle olaya yalnızca kavramsal açıdan ba-
kılması ve sırf bu nedenle tek kişilik şirket kavramına karşı çıkılması, şekilci 
bir yaklaşım tarzıdır ve hukuk mantığı açısından doğru değildir25. Ayrıca, yeni 
dünya anlayışında “şirket” bir organizasyonu ifade etmektedir. Tek pay sahibi-
nin olması, şirketin bir organizasyon olduğu gerçeğini değiştirmez26.

Tek kişilik şirket kavramına ilişkin, tek kişinin sınırlı sorumluluk ilke-
sinden yararlanamayacağına ilişkin eleştiri, alacaklıların korunması sorunu 
açısından, elbette ilk bakışta akla uygundur. Ancak,  bu sorunun giderilmesi 
bakımından tek kişilik şirketler açısından, uygulanması üzerinde durulan bir 
takım ilkeler ortaya atılmış ve bu şekilde tek kişilik sermaye şirketlerinin kö-
tüye kullanılması engellenmeye çalışılmıştır. Bu konudaki ilkelere daha sonra 
değineceğimizden burada sadece zikretmekle yetiniyoruz.

Eleştirilerden bağımsız olarak, diğer yönlerden de tek kişilik şirket kuru-
munun gerekli olduğu kanaatinde olduğumuzu belirtmek isteriz. Şöyle ki, pek 
çok ülkede-Türkiye örneğinde olduğu gibi- sermaye şirketleri açısından; tek 
bir kişinin iki ayrı malvarlığına sahip olması kabul edilmediğinden, bu kişiler 
bir sermaye şirketi kurmakta ve zamanla bütün hisse senetlerini kendi elle-
rinde toplamaktadırlar. Ayrıca bu kişiler, saman adamlar yani gerçekte ortak 
olmayıp, asgari sayı koşulunu gerçekleştirmek üzere kendilerine pay verilen 
görünüşte ortaklar kullanarak, tek kişilik şirket kavramını fiilen gerçekleş-
tirmektedirler27. Bu durum her ne kadar bir takım kanuni düzenlemelerle28 
önlenmeye çalışılmışsa da uygulama açısından yadsınamaz bir gerçektir29. Bu-
nun dışında; Avrupa hukukuna bakıldığında pek çok şirket, güven problemi, 
yönetim ilkelerine bağlılık ve bazen de ekonomik nedenlerle yanına başka bir 
ortak almak istememektedir. Örneğin, bir beyaz eşya fabrikası, beyaz eşyalara 
ilişkin bazı parçaları, ekonomik açıdan daha uygun olacağı gerekçesiyle kendi 
kurduğu bir başka şirkete ürettirmek isteyebilir. Bu anlamda küçük ve orta öl-
çekli işletmelerin teşvik edilmesi ve korunması anlayışı30 ekonomik açıdan da 
bir gerekliliktir31. Ayrıca yine ekonomik açıdan, tek kişilik işletmelerin doğru-

25 Aynı yönde, bkz. Tekinalp, Tek Ortaklı Şirketler, s. 589, 591. Tekinalp, Türk hukuku 
bakımından kavramların, yalnızca sözlük anlamıyla sınırlı olarak kullanılmadığına ilişkin 
örnekler de vermiştir. Bkz. a.g.m. , s. 591-592.

26 Aynı yönde, bkz. Ünal Tekinalp, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı” ( Türkiye Bankalar Birliği 
tarafından İstanbul’da düzenlenen, 6 Mayıs 2005 tarihli konferans), Bankacılar Dergisi, Y. 16 
S.53, Haziran 2005, s. 116.   

27 Poroy( Tekinalp/Çamoğlu), a.g.e. , s. 28. 
28 Bu yönde; bkz. TTK. md. 435. 
29 Bu konuya ilişkin bir Yargıtay kararı için bkz. 11. H.D. T. 18.11.1991, E. 1991/4289, 

K.1991/6094 www.kazanci.com 
30 Bu amaç, 89/667/EEC sayılı AB Yönergesinin giriş kısmında 7. paragrafta açıkça belirtilmiştir.
31 Şehirali Çelik, bu görüşü; “ Zira tek kişilik şirketlere ilişkin yasal düzenleme yapılan ülkelerin 

hemen hepsinde  gösterilen gerekçe ekonomik bir gerçeğin yasal altyapısının oluşturulması 
olmuştur. Bu da tek kişilik şirketlerin ekonomik bir gerçek olduğunun ve hukukun bu 
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dan yabancı yatırım aracı olarak, borsa şirketi olarak da faaliyette bulunma-
sına imkan tanımak gerekir32. Tekinalp33’e göre; tek kişilik şirketler, köklü ve 
başarılı işletmelerin mirasın paylaştırılması sebebiyle dağılmalarına da engel 
olur. Tüm bu yönlerden tek kişilik şirketler gereklidir, ancak kötüye kullanıl-
malarının engellenmesi gerekir, bunun için de daha önce de bahsettiğimiz üze-
re bir takım ilkeler uygulanmalıdır. Aşağıda bu ilkeler üzerinde durulacaktır.

V. TEK KİŞİLİK ŞİRKETLER AÇISINDAN UYGULANMASI GEREKEN 
İLKELER34

A. Malvarlığının Ayrılığı İlkesi
Malvarlığının ayrılığı ilkesi, tek ortaklı şirketin, yani tüzel kişiliğin malvar-

lığı ile bu şirketin tek ortağının kişisel malvarlığının kesin ve istisnasız olarak 
birbirlerinden ayrı olması anlamına gelir35. Bu ilkenin, uygulanması açısından 
şunlara özellikle dikkat edilmelidir: kanunun öngördüğü şekil şartlarına sıkı 
bir şekilde uyulmalı; şirketle ortak arasında yapılacak sebepsiz işlemlere, özel-
likle de hatır bonolarına geçerlilik tanınmamalı; ortağın şirkete borçlanması 
yasaklanmalı; tek ortağın şirketle işlem yapması özel kurallara bağlanmalı ve 
ayrılık ilkesinin ihlal edildiğinde dair bir şüphenin varlığı halinde perdenin 
kaldırılması yoluna gidilmelidir36.

B. Açıklama İlkesi
Açıklama ilkesi, tek ortağın asil veya temsilci olarak yaptığı işlemlerde; 

şirketin tek ortaklı olduğunun, ortağın kimliğinin ve bu işlemi hangi sıfatla 
yaptığının işlemin karşı tarafına bildirilmesini ifade eder37. Bu ilkeye, işlemin 
karşı tarafı açısından belirsizliği gidermek amacıyla ihtiyaç duyulmuştur38. İl-
keye sıkı bir şekilde uyulması gerekmektedir.

C. Perdenin Kaldırılması İlkesi39 

Bu ilke, şirketin kötüye kullanılmasına ve alacaklıların zarara uğratılması-
na engel olan önemli bir araçtır40. Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması ilkesi 
ile amaçlanan, şirket alacaklılarına karşı sorumlu olması gerekirken, hukuken 
ortak ile sermaye şirketinin farklı kişiler olmasından istifade etmek suretiyle 

ekonomik gerçeğe gözlerini kapamasının mümkün olmadığının göstergesidir.” şeklinde ifade 
etmektedir, a.g.m. , s. 164.

32 Tekinalp, Tek ortaklı şirketler, s. 596.
33 A.g.m. , s. 596-597.
34 İlkeler hakkında daha detaylı açıklamalar için bkz. Tekinalp, Tek ortaklı şirketler, s. 593 vd; 

Arslan, a.g.e. , s.52 vd.
35 Tekinalp, Tek ortaklı şirketler, s. 593.
36 A.g.m. , s. 593.
37 A.g.m. , s. 594.
38 Arslan, a.g.e. , s. 52.
39 Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gülören Tekinalp/Ünal Tekinalp, “Perdeyi Kaldırma 

Teorisi”, Prof. Dr. Reha Poroy’a Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, 1995, s. 387-405.

40 Tekinalp, Tek ortaklı şirketler, s. 594.
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sorumluluktan kurtulmaya çalışan ortağın, sorumluluğunun sağlanmasıdır. 
Bu halde ortak alacaklısı, alacağını ortağın malvarlığından alabilme imkanı 
yakalamaktadır41.

D. Tek Ortağın Şirkete Borçlanma Yasağı İlkesi
Şirketler hukukunda sıkça karşılaşılan sorunlardan biri de, ortakların şir-

ket kasasını kendi kasaları gibi kullanmalarından kaynaklanmaktadır. Ortak 
sayısı çok olan şirketlerde dahi çözülemeyen bu sorun, tek kişilik şirketlerde 
daha büyük tehlike arz etmektedir. Bu sebeple, durumun mutlaka bu ilkeyle 
sınırlandırılması gerekmektedir42.         

V. TEK KİŞİLİK ANONİM ŞİRKETLERİN KURULABİLMESİNE 
İLİŞKİN DÜZENLEMELER

A. Karşılaştırmalı Hukuk43 

Mevcut düzenlemeler açısından karşılaştırmalı hukukta pek çok ülkede 
tek kişilik anonim şirket kurmak mümkün hale gelmiştir. Bunda; 89/667/
EEC sayılı AB Yönergesi44 etkili olmuştur. Yönerge’nin temel hedefi, tek ortaklı 
şirket kurmayı mümkün hale getirmektir. Böylece üye devletlerden buna izin 
verenler ve vermeyenler arasındaki farklılık azalacak ve tüm topluluk düzeyin-
de bu açıdan yeknesaklık sağlanacaktır. Ayrıca; sorumluluğun sınırlandırıl-
ması nedeniyle de, müteşebbislerin ticari hayatın rizikolarına atılmaya teşvik 
edilmeleri sağlanmış olacaktır. Diğer yandan Yönerge, üçüncü kişilerin anılan 
durumdan zarar görmelerini önleyecek hükümler de getirmiştir. Yönergenin 
uygulama alanı limited şirketlerle sınırlanmış olmakla beraber, üye devletler 
bu alanı anonim şirketleri de içine alacak şekilde genişletebilirler45. Yönergeye 
uygun olarak, birlik ülkeleri önce sınırlı sorumlu işletme olarak tek kişilik li-
mited şirketlerin kurulmasına izin vermiş46, daha sonra da anonim şirketlerin 
tek kişi olarak kurulabilmesine imkan tanımıştır. Bu konuda daha önce de 
bahsettiğimiz üzere47 ilk atılım Almanya’dan gelmiştir. Almanya 1994 yılın-
da anonim şirketlerin tek ortaklı olarak kurulabilmesine imkan tanımıştır48. 
Bundan sonra ilk olarak 1995 yılında İspanya49, ardından 2001 yılında Ticaret 

41  Arsla n, a.g.e. , s.57.
42  A.g.e. s. 58.
43  Karşılaştırmalı hukuk düzenlemelerine ilişkin ayrıntılı bilgi için; bkz. Sayın, a.g.t. , s. 29-61.
44 Yönerge hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Arslan, a.g.e. , s.63-82; Sayın, a.g.t. , s. 33-43; 

Şehirali Çelik, a.g.m. , s. 181-195.
45  Şükrü Yıldız, Limited Şirketler Hukuku, İstanbul: Arıkan Yayınevi, 2007, s. 34. Yönergenin, 

üye devletlerin anonim şirketlerin de tek kişilik olarak kurulabilmesine imkan tanıyabilmesine 
olanak tanıyan maddesi 6. maddedir ve bu madde şu şekildedir: “Article 6  Where a Member 
State allows single-member companies as defined by Article 2 (1) in the case of public limited 
companies as well, this Directive shall apply.”

46 Çalışmamızın amacını aşmamak üzere, biz bu konuyu ayrıntılı olarak işlemiyor, yalnızca 
değinmekle yetiniyoruz. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Sayın, a.g.t. , s. 43 - 61.

47  Bkz. s. 2 - 3.
48  BGBI 1.1994, 1961.
49 Şehirali Çelik, a.g.m. , s. 180, dn. 97’den naklen; Stefan Meyer, Das Neue GmbH-Gesetz in 

Spanien, Gmbh – Rundschau 1995, H. 6, s. 438. İspanya aynı anda hem limited şirketlerin 
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Kanunu’nda yapılan değişiklikle Fransa50, 2003 yılında yapılan değişiklikle 
İtalya51, 2004 yılında Avusturya52, 2006 yılında İngiltere53 gibi pek çok ülke 
anonim şirketlerin tek kişi olarak kurulabilmesine imkan tanımıştır. Ancak 
Birliğe üye olmayan ülkelerde bile, bu yönde gelişmeler kat edilmiştir. Bu nok-
tada, birlik üyesi olmayan ABD54’de ve İsviçre55’de de tek kişilik anonim şirket-
lerin kurulmasına olanak tanınmıştır.

B. Türk Hukuku
1. Yeni TTK’dan Önceki Düzenlemeler Açısından 
Türk hukukunda anonim şirketlere ilişkin yeni TTK’den önceki düzenle-

meler, temelde iki mevzuatta yer almaktadır. Bunlar, 6762 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’dir.

a) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre
6762 sayılı TTK’nın anonim şirketlere ilişkin 277. maddesinde, bir ano-

nim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi en az beş kişiye gerek olduğu be-
lirtilmiştir. Dolayısıyla, 6762 sayılı TTK açısından anonim şirketlerin tek kişi 
olarak kurulabilmesine imkân bulunmamaktadır. Söz konusu asgari sayı 
ortaklığın devamı bakımından da aranmaktadır. Ancak, anonim şirketin de-
vamında ortak sayısının beşin altına inmesi, hatta tüm payların tek bir elde 
toplanması mümkündür56. Payların tek bir ortak tarafından devralınması veya 
bir ortağın ölümü ve payların diğer bir ortağa intikali gibi nedenler bu sonucu 
doğurabilecektir57.

Anonim ortaklıklarda ortak sayısının bire inmesinin sonuçları 6762 sayılı 
TTK md. 434/I-b.4’te ve md. 435/I’de düzenlenmiştir. 43458. maddeye göre; 

hem de anonim şirketlerin tek kişilik olarak kurulabilmesine imkan tanıyan tek AB üyesidir.
50  Act No 420 of  May 2001, Article 101, Official Gazete of 16 May 2001. 
51 Şehirali Çelik, a.g.m. , s. 179, dn. 92’den naklen; Paolo Montalenti, “The New Italian Corporate 

Law: An Outline”, Germany: ECFR, 2004, s. 377.
52 Şehirali Çelik, a.g.m. , s. 179, dn. 95’ten naklen; Albert Birkner/ Clemens Hasenauer:,Die 

Einpersonnen- AG, RWZ 2005, H.4, s. 101.
53 Sayın, a.g.t. , s. 53.
54 Mustafa Can, ABD Ortaklıklar Hukukunun Tasarı Türk Ticaret Kanunundaki Ortaklıklar 

Hukukuna Etkileri, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2009, s. 23, 160.
55 Sayın, a.g.t. , s. 32.
56 Bu konuda diğer şirket türlerine ilişkin açıklamalar için bkz. Arslan, a.g.e. , s.88-106.
57 Payların tek ortakta toplanabilmesinin nedenleri hakkında bkz. Reşat Atabek, “Şirket 

Paylarının Bir Kişinin Elinde Toplanması”, Batider, C. X, S.3, Haziran 1980,  s.639 - 640.
58  Madde şu şekildedir: 
    “A) İnfisah :
     I - Sebepleri :
     1. Umumi olarak :
     Madde 434 - Anonim şirketler şu sebeplerden biri ile münfesih olur:
     1. Akdolundukları müddetin sona ermesi:
     2. Şirket maksadının husulü veya husulünün imkânsızlığı;
     3. Şirket sermayesinin 324 üncü madde gereğince üçte ikisinin zıyaı;
     4. Pay sahiplerinin beş kişiden aşağıya düşmesi;
     5. Şirket alacaklılarının 436 ncı maddeye göre talepte bulunması;
     6. Esas mukavelede bir fesih sebebi tâyin edilmiş ise onun tahakkuku;
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ortak sayısının beşten aşağı düşmesi bir “infisah” sebebidir. 43559. madde ise; 
hakiki pay sahiplerinin beşten aşağı düşmesi bir “fesih” sebebi olarak düzen-
lemiştir. İki madde arasındaki tek fark “hakiki pay sahipleri” ifadesidir. Bu 
ifade, hiçbir neden gösterilmeksizin Adliye Encümeni tarafından kaleme alın-
mıştır60. “Hakiki pay sahibi”, gerçek anlamda payın sahibi olan kişileri ifade 
eder. Dolayısıyla kanun koyucu, pay sahiplerinin saman adam olmalarını is-
temediğinden, hakiki pay sahibi sayısının beşin altına düşmesini fesih nedeni 
olarak düzenler. Bu yolla, fesih davası açılıp, fesih kararı ticaret siciline tescil 
edilene kadarki süreçte ortaklığın tek ortakla devamına olanak tanınır61. Bu 
iki maddeden hangisinin tercih edilip, uygulanacağı açık değildir. 434. mad-
de, 435. maddeye göre daha ağır sonuçlar doğuracak niteliktedir. Bu nedenle 
doktrinde62 6762 sayılı TTK 434’ün uygulanmaması gerektiği savunulmak-
tadır. Şu halde, böyle bir durumda 435. maddeye göre; ortak sayısının beş 
kişiden aşağı düştüğü herhangi bir şekilde anlaşıldığı takdirde, ortaklardan, 
şirket alacaklılarından ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan her biri mahke-
meye müracaat edebilecektir. Mahkeme derhal fesih yoluna gitmeyip, şirkete 
eksikliği tamamlamak üzere bir süre vermesi gerekir63. Bu halde eğer eksiklik 
tamamlanırsa şirket devam edecektir. Eğer eksiklik tamamlanmazsa, şirketin 
feshine karar verilmesi gerekecektir64. Bu düzenlemeler sonradan meydana 
gelen tek kişilik anonim şirket ile ilgilidir, görüldüğü üzere kanun buna belli 
şartlarda olanak tanımaktadır.

     7. Şirketin diğer bir şirketle birleşmesi;
     8. Şirketin iflâsına karar verilmiş olması;
     9. 388 inci maddenin ikinci ve dördüncü fıkralarına uygun olarak
umumî heyetçe feshe karar verilmiş olması.274. madde ile 299. maddenin son iki fıkrası hükümleri
mahfuzdur.”
59 Madde şu şekildedir: 
    “2. Hususi haller :
     a) Pay sahipleri sayısının düşmesi veya organların eksikliği :
     Madde 435 - Şirketin tescilinden sonra hakiki pay sahiplerinin sayısı beşten aşağıya düşer veya 

şirketin kanunen lüzumlu organlarından biri mevcut olmaz yahut umumî heyet toplanamazsa, 
pay sahiplerinden veya şirket alacaklılarından birinin yahut Ticaret Vekâletinin talebi üzerine, 
mahkeme şirketin durumunu kanuna uygun hale ifrağ için münasip bir müddet tayin eder ve 
buna rağmen durum düzeltilmezse şirketin feshine karar verir. Dâvanın açılmasını mütaakıp 
mahkeme, taraflardan birinin talebi üzerine lüzumlu tedbirleri alabilir.” Bu hüküm yeni kanun 
ile ortadan kaldırılmıştır.

60  Atabek, a.g.m. , s. 649.
61  Sayın, a.g.t. , s. 85. 
62  Oğuz İmregün, Anonim Ortaklıklar, IV. Bası, İstanbul: Yasa Yayıncılık, 1989, s. 478, Yazara 

göre; bu iki hüküm birbiriyle çelişkilidir ve bu çelişki giderilinceye kadar, bu durum bir fesih 
sebebi olarak kabul edilmelidir. Aynı yönde, Halil Arslanlı, Anonim Şirketler, I. Cilt: Umumi 
Hükümler, III. Bası, İstanbul 1960, s. 21. 

 Aksi görüş için bkz. Gökmen Gündoğdu, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısında Tek Kişilik Anonim 
Ortaklık ve Tek Kişilik Limited Ortaklık”, İÜHFM, C. LXV, S.1, 2007, s. 228; Tekinalp(Poroy/
Çamoğlu), a.g.e. , s. 810.

63 Yargıtay 11.Hukuk dairesi de T. 27.12.1985, E. 85/7060 ve 85/7313 sayılı kararında ortak 
sayısı yasada öngörülen sayının altına düşen anonim ortaklığın durumunu kanuna uygun hale 
getirebileceğini kabul etmiştir(Okan, a.g.m. , s. 7).

64  Arslan, a.g.e. , s. 98.
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6762 sayılı TTK açısından, hamiline yazılı pay senetlerinin çıkarılması ha-
linde de anonim şirketin fiilen tek ortaklı olabilmesi mümkündür. Şöyle ki; 
hisse senetlerinin hamiline yazılı olarak çıkarılması halinde ortakların sayısını 
ve kimliklerini tespit etmek oldukça zordur. Bu halde ortaklardan biri tüm 
bu hisse senetlerini eline geçirmek suretiyle, fiilen tek kişilik anonim şirketi 
meydana getirebilir65.

b) 233 sayılı KHK’ye göre
8.6.1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararname66 uyarınca tek ortağı Devlet olan anonim şirketler ku-
rulabilmektedir. Şöyle ki, KHK’nin 3. maddesi uyarınca67  İDT68  ’lerin anonim 
şirket şeklinde kurulması mümkündür. Ancak, anonim şirket şeklinde kuru-
lan İDT’lerde 6762 sayılı TTK md. 277’deki beş kurucu şartı aranmayacaktır.      

2. 6102 Sayılı Yeni TTK Açısından 
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda köklü değişiklikler yapan, 6102 sa-

yılı Yeni Türk Ticaret Kanunu, tek kişilik anonim ve limited şirketlerin kuru-
labileceğini açıkça hüküm altına almıştır69. Kanunun genel gerekçesinde, bu 
düzenlemelerle AB’nin 89/667/EEC sayılı, şirketlere ilişkin yönergesinin tek 
kişilik şirket kuruluşuna ilişkin hükümlerinin dikkate alındığı ve AB üyesi 
devletlerin hukukları ile tam uyum sağlandığı ifade edilmektedir. Gerekçede 
yönergedeki asgari yükümlülüğün aşılarak, Almanya, Finlandiya, Hollanda, İs-
panya ve İsveç örneklerinde olduğu gibi anonim şirketlerin de tek kişi olarak 
kurulmasına imkân tanındığı belirtilmektedir70.

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlere ilişkin açık üç hüküm 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki; anonim şirketlerin tek kişi olarak kurulması-
na imkan veren 338. maddesidir. Madde şu şekildedir: 

‘2. Asgari sayı
MADDE 338- (1) Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir 

veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 330. madde hükmü saklıdır.

65 A.g.e. , s. 99-100.
66 R.G. 18. 6. 1984, s. 18435. 
67 Madde şu şekildedir: 
“Madde 3 – 
1. Teşebbüsler Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur. 
2. Yeni bir teşebbüsün kurulmasında ve mevcut bir müessese veya bağlı ortaklığın teşebbüs haline 

getirilmesinde, ekonomik ihtiyaçlar gözetilir. 
3. Teşebbüslerden iktisadi devlet teşekkülü olanlar, bankacılık alanında, sermayelerinin en az % 

91’inin Devlete ait olması şartıyla anonim şirket şeklinde de kurulabilir. Bu durumda Türk 
Ticaret Kanununun 277 nci maddesinde sözü edilen 5 kurucunun bulunması şartı aranmaz, 
genel kurulu ve denetçileri bulunmaz. 

4. Teşebbüsün merkezi, Koordinasyon Kurulunca tesbit edilir ve değiştirilebilir.” 
68 233 sayılı KHK md. 2, İDT’yi;  “Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara 

göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu iktisadi teşebbüsü” olarak tanımlamaktadır.
69 Limited şirketler açısından TTK md. 573, anonim şirketler açısından TTT md. 338.
70 Bkz. Türk Ticare Kanunu Genel Gerekçesi http://www.ticaretkanunu.net/turk-ticaret-kanunu-

genel-gerekce/ 
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(2) Pay sahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem ta-
rihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. 
Yönetim kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin 
tek pay sahipli bir anonim şirket olduğunu tescil ve ilan ettirir. Ayrıca, hem 
şirketin tek pay sahipli olarak kurulması hem de payların tek kişide toplan-
ması hâlinde tek pay sahibinin adı, yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil 
ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, bildirimde bulunmayan pay 
sahibi ve tescil ve ilanı yaptırmayan yönetim kurulu sorumludur. 

(3) Şirket, tek pay sahibi olacak şekilde kendi payını iktisap edemez; 
ettiremez.’

Maddenin konumuz açısından özellikle önemli olan ilk fıkrasının gerekçe-
si de şu şekilde kaleme alınmıştır: “Birinci fıkra: Birinci fıkra, kurucular için 
asgarî bir sayı öngörmemiş, böylece tek kişilik anonim şirketin kurulmasına 
ve tek pay sahibi ile devam etmesine izin vermiştir. Şirketin -istisnaen- pay 
sahibi olduğu durumlarda şirket pay sahibi olarak kabul edilmemiştir. Tek 
kişilik anonim şirket bütün dünya uygulamasında gereksinimi duyulan bir 
hukukî organizasyon şeklidir. Bu şekil “şirket” kavramına aykırı olmadığı 
gibi sanıldığının aksine muvazaaya da pek müsait değildir. Daha doğru bir 
ifadeyle herhangi bir şirket türü ne kadar kötüye kullanılabilir ve muvazaa 
aracı olabilirse, tek kişilik şirket de o kadar kötüye kullanma ve muvazaa 
konusu olabilir. Tek pay sahipli bir anonim şirket, binlerce personele, yay-
gın bir örgüte ve kalabalık bir yönetim kuruluna sahip olabilir. Tek pay 
sahipli bir anonim şirkette bu pay sahibi bir gerçek kişi olabileceği gibi, 
bir tüzel kişi, binlerce pay sahibi bulunan bir pay senetleri borsada işlem 
gören anonim şirket veya başka bir sermaye şirketi de olabilir. Batıda tek 
pay sahipli anonim şirketler sadece bir limited şirket veya işletmeci vakıf 
tarafından oluşturulmaktadır. İşletmecilik yapan vakfın Türk Medenî Ka-
nunda tanınmamış olması önemli bir eksikliktir. Ancak tek pay sahipli veya 
ortaklı anonim ve limited şirketlerin, hukukumuzda da büyük gereksinimi 
duyulan işletmeci vakıfları yolunu açacağı ve Türk hukukunun bu suretle 
bir düzenlemeye kavuşacağı düşünülmektedir. Tek pay sahibi veya ortağı 
bir işletmeci vakıf olan bir anonim veya limited şirket kurumsallaşmanın en 
uygun aracıdır. Başarılı ve yerleşik kimi aile şirketlerini tek kişilik anonim 
şirketin sunacağı olanaklarla dağılmaktan ve kaybolmaktan kurtulmaları 
bu örgütlenme şekliyle mümkün olabilecektir. Tek pay sahipli veya ortaklı 
anonim ve limited şirketler bağlamında oluşacak öğretinin ve ilkesel yargı 
kararlarının Türk hukukuna katkıları bir süre sonra görülecektir. Bugünkü 
modern öğretide “şirket” kavramını birden ziyade ortak tanımlamamakta, 
belirleyici unsur ticarî işletmeyi merkez alan ticarî, sınaî veya hizmete dö-
nük organizasyon olmaktadır.

Hükümde 330. madde saklı tutularak özel kanunların asgarî bir sayı 
öngörmelerine geçerlilik kazandırılmıştır. Böylece AET’nin şirketlere ilişkin 
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89/667 sayılı Onikinci Yönergesinin tanıdığı olanaktan yararlanılmıştır. Bu 
hüküm açıkça belirli, tanımlanmış bir anonim şirket “tip”inin kanunî tip ola-
rak kabul edilmemiş bulunduğunu, yani esas tipin halka açık veya kapalı 
anonim şirket olmadığını da belirtmekte, sınırlayıcı bir tür öğretisine bağlı 
kalınmadığını ortaya koymaktadır. Tek kişilik anonim şirket, inter alia, şir-
ketler topluluğunda çatı şirket olarak kullanılabilir, kurumsallaşmaya yar-
dımcı olabilir, vakıf işletmeciliğini kolaylaştırabilir. Tüm bu işlevlerin yerine 
getirilebilmesi için uydurma pay sahibi yaratmak şeklindeki hile-i şer’iyeye 
kapıları kapattığı için hukukî dürüstlüğe ve gerçekçiliğe de uygundur.”

Görüldüğü üzere kanun koyucu, maddenin birinci fıkrasına ilişkin olarak; 
tek kişilik anonim şirketlerin gerekliliğini nedenleriyle ortaya koymuş ve bu 
konudaki eleştirilere açıkça cevap vermiştir. Gerekçe de ayrıca batı ülkele-
rindeki gibi işletmeci vakıfların Türk hukukunda olmayışı bir eksiklik olarak 
değerlendirilmiş ve bu noktada Türk Medeni Kanunu’nda da bu yönde bir 
değişiklik yapılabileceğinin sinyalleri verilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrası, daha önce açıkladığımız ilkelerden71 açıklama il-
kesinin yeni kanuna yansımış biçimidir. Her ne kadar kanun koyucu I. fıkra-
nın gerekçesinde tek kişilik şirketin sanıldığı kadar kötüye kullanılmaya mü-
sait olmadığını belirtmişse de bu ihtimalden korkarak, bunu sınırlandırmak 
istemiştir. Ancak, maddedeki yaptırım yetersiz bir yaptırımdır72.

Maddenin üçüncü fıkrasındaki düzenleme her ne kadar ilk bakışta yerinde 
bir düzenleme gibi görünse de, kanunun 379. maddesinin I. fıkrası73 varken 
anlamsız ve çelişkilidir74.

Yeni kanunda tek kişilik anonim şirketlere ilişkin açık ikinci hüküm, 371. 
maddenin VI. fıkrasıdır75. Bu maddede, şirket tüzel kişiliği ile şirketin sahibi 
arasındaki ilişkiler yazılı şekil şartına bağlanmıştır. Bu hüküm şeffaflığın sağ-
lanması ve 3. kişilerin korunabilmesi açısından yerinde bir düzenlemedir. 

Yeni kanunda tek kişilik anonim şirkete ilişkin son açık hüküm, 408. 
maddeye eklenen III. fıkra76 hükmüdür. Bu düzenlemeyle tek kişilik şirkette, 

71 Bkz. s. 6 - 7.
72 Erdoğan Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu Tasarısı: 

Değerlendirme ve Öneriler, VI. Bası, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2009, s. 138.
73  Bu hüküm şöyledir: 
“5. Şirketin kendi paylarını iktisap veya rehin olarak kabul etmesi
a) Genel olarak
Madde 379 - (I) Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin onda birini aşan veya 

bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edemez. 
Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket hesabına iktisap ya da rehin olarak 
kabul ettiği paylar için de geçerlidir.” 

74 Moroğlu, a.g.e. , s. 138.
75 Bu hüküm şöyledir: “ Madde 371- … (VI)  Sözleşmenin yapılması sırasında, şirket tek pay 

sahibi tarafından ister temsil edilsin ister edilmesin, tek pay sahipli anonim şirketlerde, bu pay 
sahibi ile şirket arasındaki sözleşmenin, geçerli olması sözleşmenin yazılı şekilde yapılmasına 
bağlıdır. Bu şart piyasa şartlarına göre günlük, önemsiz ve sıradan işlemlere uygulanmaz.”

76 Bu hüküm şöyledir: “ Madde 408- …(III) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel 
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tek kişinin genel kurulun yetkilerine sahip olduğu belirtilmiş ve aldığı kararla-
rın yazılı olması gerektiği belirtilmiştir. Şeffaflık açısından yerinde bir düzenle-
medir. Ancak bu da beraberinde yeni sorunlar getirecektir. Örneğin, tek ortak 
istediği an istediği yönde kararlar alma tehlikesi ve kararların belli bir şekilde 
alenileştirilmesi göz ardı edilmiştir77.

Yeni kanun daha tasarı halindeyken bile tek kişilik anonim şirkete izin 
vermesi açısından, daha önce gereklilik bahsinde açıkladığımız nedenlerle78 
doktrinde pek çok kişi tarafından yerinde bulunmaktadır79. Ancak yeterli açık-
lığa sahip olmadığı için de kanaatimizce de haklı olarak eleştirilmektedir80. 
Gerçekten de yeni kanunda tek kişilik anonim şirketlerin kuruluşuna izin ve-
rilmiş; ancak bu konuda önem arz eden pek çok meseleye ilişkin düzenleme 
yapılmamıştır. Bu sebeple tek kişilik anonim şirket hakkında, var olan özel 
düzenlemeler hariç anonim şirketlere özgü diğer hükümler uygulama alanı 
bulacaktır. Ancak bu noktada da, tek kişilik şirketin yapısı gereği diğer ano-
nim şirketlerden farklı olması noktasında pek çok sorun doğabilecektir. Örne-
ğin; şirketin tek kişi ortağı ile ve onun sahibi olduğu diğer şirketlerle, kan ve 
kayın hısımlarıyla ve onların şirketleriyle ilişkileri; tek ortağın aynı zamanda 
yönetim kurulu başkanı veya üyesi olması durumunda karar ve icra organları 
arasındaki ilişkinin, yetki ve görev paylaşımının ve özellikle ibra hükümlerinin 
nasıl uygulanacağı; tek kişi ortağın sınırsız sorumlu hale gelmesine olanak 
tanıyan hallerin neler olduğu81; tek kişi ortağın tüzel kişi olması haline ilişkin 
özel düzenlemeler82; yeni kanun yönetim kurulunun da tek kişiden oluşabil-
mesine olanak verdiğine göre, şirketin tek ortağı aynı zamanda yönettim ku-
rulu bu tip sorunlara yol açabilecek düzenleme eksiklikleridir. Bu konulara 
ilişkin hükümler mevcut haliyle tek kişilik şirketlere uygulanacak mıdır yoksa 
uygulanmayacak mıdır? Bu, halledilmesi gereken bir meseledir.

Bu noktada en önemli sorunlardan biri olarak yönetim kurulu açısından 
olaya yaklaşırsak; öncelikle yeni kanunun 393. maddesinin I. fıkrasında83ön-

kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların 
geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.”

77 Moroğlu, a.g.e. , s. 137.
78 Bkz. s. 4 -5.
79 Moroğlu, a.g.e. , s. 136; Tekinalp, tek ortaklı şirketler, s. 594 vd., Tekinalp, Türk ticaret 

kanunu tasarısı konferansı, s. 116 vd. ; Bige Tekinalp, “Türk Ticaret Kanunu Tasarısı - Geleceği 
Hazırlayan Bir Düzenleme”, PWC, 2007, s.6 vd. ;  Serap Amasya/ Anlam Altay, “Karakteristik 
Çizgileriyle Türk Ticaret Kanunu Tasarısı”, İstanbul: Deloitte Yayını, 2007, s. 3. 

80 Bu konuda, bkz. “TTK Tasarısı hakkında AÜHF Ticaret Hukuku Anabilim Dalınca Hazırlanan 
Görüş”, Batider, C.XXIII, S. 2, Aralık 2005, s. 224; Gündoğdu, a.g.m. , s. 240, Moroğlu, a.g.e. 
, s. 137.

81 Moroğlu, a.g.e. , s. 137.
82 89/667/EEC sayılı yönergenin 2. maddesi bu konuda üye devletlere özel düzenlemeler yapma 

yetkisi vermiştir. Ancak,yeni kanun böyle bir düzenleme yapmamıştır.  
83 Bu hüküm şöyledir: “4. Müzakereye katılma yasağı
 Madde 393 - (I) Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst 

soyundan birinin, eşinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarından 
birinin, kişisel ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin 
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görülen müzakereye katılma yasağının tek kişinin hem tek pay sahibi hem de 
tek yöneticisi olması halinde bu yasağın pratik açıdan bir anlamı olmayacak-
tır. Aynı şekilde 395. maddenin I. fıkrasında84, anonim şirket yönetim kurulu 
üyesinin, genel kuruldan izin almaksızın şirket tüzel kişiliğiyle, kendisi veya 
başkası adına işlem yapamayacağı hüküm altına alınmıştır. Ancak, yasağın 
kaldırılması için genel kurul kararının gerekliliği öngörülmüştür. Genel kurul 
da aynı kişiden oluştuğu için tek kişilik anonim şirketler açısından bu hük-
mün uygulanabilme imkanı yoktur85. Bu noktada değinilmesi gereken önemli 
bir mesele de ibra meselesidir. Bilindiği üzere ibra; anonim şirket yönetim ku-
rulu üyelerinin sorumluğunu ortadan kaldıran bir yoldur. Yeni kanunun 408. 
maddesine86 göre ibraya karar verme yetkisi genel kuruldadır. İbra kararının 
verilmesi bakımından yeni kanun, tek kişilik şirketler için özel bir hüküm 
içermemektedir. Ancak genel kurulda oydan yoksunluk konusunu düzenleyen 
436. madde87 yönetim kurulu üyelerinin ibra görüşmelerinde oy kullanması-
nı engellemektedir. Bu husus dikkate alındığında, tek kişilik anonim şirket 
sahibinin aynı zamanda yönetim kurulunun tek üyesi olması halinde genel 
kurul ibra kararı alamaz. Çünkü ibra edilip edilmemesi hususu görüşülen tek 
yönetim kurulu üyesinin, genel kurul sıfatıyla, tek başına kendi ibrası hakkın-

müzakerelere katılamaz. Bu yasak, yönetim kurulu üyesinin müzakereye katılmamasının 
dürüstlük kuralının gereği olan durumlarda da uygulanır. Tereddüt uyandıran hâllerde, 
kararı yönetim kurulu verir. Bu oylamaya da ilgili üye katılamaz. Menfaat ihtilafı yönetim 
kurulu tarafından bilinmiyor olsa bile, ilgili üye bunu açıklamak ve yasağa uymak zorundadır.”

84  Bu hüküm şöyledir: “VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı
Madde 395 - (I) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası 

adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri 
sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.”

85  Arslan, a.g.e. , s. 154 -159.
86  Bu hüküm şöyledir:
 “B) Görev ve yetkileri
Madde 408 - (I) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde 

karar alır. 
(II) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı kalmak üzere, 

genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:
a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi, ibraları hakkında 

karar verilmesi ve görevden alınmaları.
c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin ve işlem denetçilerinin seçimi ile görevden 

alınmaları.
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları 

ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması 
dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.

e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.”
87  Bu hüküm şöyledir: 
“3. Oydan yoksunluk
Madde 436 - (1) Paysahibi kendisi, karı veya kocası, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları 

şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel 
nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin 
olan müzakerelerde oy kullanamaz. 

(2) Şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu 
üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını 
kullanamaz.” 
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da karar vermesi hukukun güvenilirliği ilkesi ile bağdaşmaz88. Bu durumda 
ibraya ilişkin hüküm tek kişilik ortaklıklar bakımından ancak, şirketin tek 
pay sahibinin daha sonra payların bir kısmını veya tamamını başkasına dev-
retmesi halinde uygulanabilecektir89.

VI. SONUÇ
Tek kişilik şirketler, şirketler hukuku alanındaki gelişmelere paralel ola-

rak pek çok ülke hukukuna özellikle de Avrupa Birliği ülkelerinin hukuk sis-
temlerine yerleşmiş bulunmaktadır. Türk hukukunda da Avrupa Birliği ile 
uyum sağlayabilmek ve yabacı sermayeyi ülkeye çekebilmek adına, bu geliş-
melere paralel olarak düzenlemeler yapılmaktadır. Bu anlamda 1 Temmuz 
2012 tarihinde yürürlüğe girecek 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu tek 
kişilik anonim ve limited şirketlerin kuruluşuna imkan tanımaktadır. Bu eko-
nomik açıdan küçük şirketlerin desteklenmesi adına ve uygulamadaki saman 
adam sorunlarının giderilebilmesi açısından oldukça ümit vericidir. Ancak 
yeni kanun tek kişilik şirketler bakımından çok sınırlı düzenlemelere yer ver-
miş, bunun dışındaki konuları düzenleme dışı bırakmıştır. Şu halde, söz ko-
nusu düzenlemeler dışındaki hususlarda anonim ve limited şirketlerin genel 
hükümleri uygulanacaktır. Bu durum uygulamada pek çok soruna yol açabi-
lecek ve belki de bu konudaki ümit verici gelişmeleri gölgede bırakabilecektir. 
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REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİ

Av. Püren KUNT1

I. GİRİŞ
Günümüz iş yaşantısında çalışanlar sık sık iş değiştirmektedir. Bu deği-

şimin sebebi başta daha iyi bir ücret beklentisi, daha iyi iş koşullarına sahip 
olmak, kariyer hedefi, yapılan işi yeterince sevmeme gibi işçinin kendi isteğiyle 
işten ayrılmasına neden olan bir durum olabileceği gibi, işçiyle işveren arasın-
daki güven ilişkisinin yok olmasına sebep olabilecek işçinin herhangi bir dav-
ranışı, işçinin yetersiz çalışması veya işletme gereklerinden kaynaklanan bir 
işveren feshi de olabilir. Her halde işçi ekonomik varlığını sürdürmek için yeni 
bir iş arayışına girecek, çoğu zaman da eski işvereniyle aynı alanda faaliyet 
gösteren bir firmada işçi olarak çalışacak ya da aynı alanda kendisi bir şirket 
kurarak veya var olan bir şirkete ortak olarak çalışma hayatının içinde yerini 
alacaktır. İşte bu noktada son derece güncel bir konu olan işçinin işverenle 
rekabet edip edemeyeceği meselesi karşımıza çıkmaktadır. 

İşçinin iş sözleşmesi devam ederken işverenle rekabet etmemesi sadakat 
borcunun bir gereğidir.2 Ancak iş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin işve-
renle rekabet etmemesi işverenle arasında bu konuda iş sözleşmesi kurulur-
ken veya devamında özel bir sözleşme yapılmış olmasına veya mevcut iş söz-
leşmesinde bu yönde bir düzenlemeye yer verilmiş olmasına bağlıdır. Belirtilen 
şekilde bir rekabet yasağı düzenlemesi olmadığında, işçinin iş sözleşmesi sona 
erdikten sonra işverenle rekabet etmeme borcu söz konusu olmayacaktır.3 

İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin rekabet etmeme borcundan söz 
edebilmek için sadece taraflar arasında bu yönde bir sözleşme yapılmış olması 
da yeterli değildir. Kanun koyucu böyle bir sözleşmenin geçerli olabilmesini 
öncelikle işverenin bu konuda korunmaya değer bir menfaati olmasına bağ-
lanmıştır.4 Bu noktadan hareketle de işçinin yaptığı işle ilgili elde ettiği özel 
bilgileri iş ilişkisi sona erdikten sonra işverenle rekabet edecek şekilde kul-
lanmasına engel olmak istemiş ve bunu yaparken işçinin çalışma özgürlüğünü 
daha da önemlisi ekonomik geleceğini kısıtlamamayı amaçlamıştır.5

İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin işverenle rekabet etmemesi bor-
cunun ne şekilde düzenleneceği, geçerlilik koşulları ve bu yasağın hangi haller-
de uygulama alanı bulacağı Borçlar Kanunu’nun 348 ve devamı maddelerinde 

1 Kadir Has Üniversitesi Özel Hukuk Doktora Öğrencisi
2 Tuncay, Can: İşçinin Sadakat Yükümlülüğü, Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı,  

II. Cilt, Beta Yayımevi, İstanbul 2011, s. 1060
3 Süzek, Sarper: İş Hukuku, 7. Baskı, Beta Yayımevi, İstanbul 2011, s.305
4 Soyer, Polat: Olay ve Görüş: İşverenin Değişmesi – Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Prof. Dr. 

Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan,  Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, İzmir, 2011, s.369
5 Soyer, 370
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(m. 348 – m. 352 / TBK. m. 444 -447) düzenlenmiştir. Bu doğrultuda çalışma-
mızda rekabet yasağı sözleşmelerinin ne şekilde düzenlenmesi gerektiği ve ge-
çerlilik koşullarının neler olduğu mevcut Borçlar Kanunu ile Temmuz 2012’de 
yürürlüğe girecek Türk Borçlar Kanunu ve Yargıtay kararları kapsamında in-
celenecektir.

II. İŞÇİNİN REKABET ETMEME BORCU
A. Rekabet Ve Rekabet Yasağı Kavramları
Rekabet kelime olarak “aynı amacı güden kimseler arasındaki çekişme, 

yarışma, yarış” veya “herhangi bir etkinlik alanında ayrı ayrı kişi ya da 
gruplar arasında sürdürülen üstün olma mücadelesi” olarak tanımlanabilir.6 
Prof. Dr. Erdal Türkkan ise, ekonomik, siyasi ve sosyal bir kavram olarak 
rekabeti en geniş anlamıyla “kıt bir şeyi paylaşmak veya bir ödül elde etmek 
amacıyla  belli kural ve kısıtlamalar çerçevesinde   temel özgürlüklerin ve 
insan haklarının  garanti altına alındığı  ve hiçbir ayrıcalığın ve ayrımcılığın 
olmadığı bir ortamda birden fazla  oyuncu arasında oynanan bir oyun veya 
bir yarış olarak” tanımlamıştır.7 Söz konusu tanımların ortak noktası rekabe-
tin özünde bir yarış olduğudur.8

Çalışmamızın konusunu rekabet yasağı sözleşmeleri oluşturduğundan, re-
kabet kelimesini tanımladıktan sonra rekabet yasağı kavramını da tanımlamak 
gerekmektedir. Rekabet yasağını Uşan “aynı sahada iş yapanların birbirleri 
ile yersiz yarışa girememeleri veya çalışma yasağı” olarak tanımlamakta-
dır. Bu bağlamda Uşan, belirli durumda olan kişilerin birbirleri ile rekabet 
etmesi kanunla yasaklandığında ortada kanuni bir rekabet yasağı olacağını, 
sözleşmeyle rekabet yasaklandığında ise sözleşmesel rekabet yasağından söz 
edilebileceğini belirtmiştir.9 Bu noktadan hareketle işçinin işverenle rekabet 
etmeme borcu aşağıda detaylı bir şekilde inceleneceği üzere iş sözleşmesi sü-
resince kanundan doğacak, iş sözleşmesi sona erdikten sonra ise sözleşmeyle 
düzenlenebilecektir.10 

B. Rekabet Etmeme Borcu
Sadakat borcu11 işçinin iş görme borcunu yerine getirirken işvereninin ve 

6  http://tdkterim.gov.tr/bts/, 01.01.2012
7  http://www.rekabetdernegi.org/rekabethakkinda.htm, 01.01.2012
8 Poyraz, Zeynelabidin: İş Şartlarına Uymamak Suretiyle Haksız Rekabet Hali, 1. Bası, Legal 

Yayınevi, İstanbul 2011
9    Uşan, Fatih: İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (İş Sırrı), 1. Baskı, Seçkin Yayınevi 

Ankara  2003, s.119
10 Uşan, Fatih: İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmeleri (Rekabet Yasağı Sözleşmesi), Mercek, 

Nisan 2005, s. 99
11 Sadakat borcu hakkında detaylı bilgi için bkz. : Tuncay, 1043 vd. ; Çelik, Nuri: İş Hukuku 

Dersleri, 24. Baskı, Beta Yayımevi, İstanbul 2011,  138-141; Süzek, 303 ; Mollamahmutoğlu, 
Hamdi: İş Hukuku, 2. Baskı, Turhan Kitapevi, Ankara 2005, s. 363 -366; Demir, Fevzi – 
Demir, Gönenç: İşçinin Sadakat Borcu Ve Uygulaması, Kamu-İş, Cilt:11, Sayı:1, 2009, s.1 vd. 
; Ertürk, Şükran: İş İlişkisinde Temel Haklar, 1. Baskı, Seçkin Kitapevi, Ankara 2002 s.113 
-124
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işyerinin çıkarlarını korumasını ve işverenin söz konusu çıkarlarına zarar ve-
rebilecek her türlü davranıştan kaçınmasını amaçlayan bir yan borçtur.12 İş-
çinin iş sözleşmesi devam ederken işverenle rekabet etmemesi işbu sadakat 
borcunun bir görünümüdür.13 Buna göre işçi sözleşmesi süresince işverenle 
arasında rekabet oluşturacak davranışlardan kaçınmalı, bu kapsamda işve-
rene rakip olarak kendi adına bir iş yapmamalı, rakip bir işveren yanında 
çalışmamalı, işverene rakip bir şirkette ortak olmamalıdır.14

İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin işverenle rekabet etmemesi an-
cak işçi ile işveren arasında bu yönde yazılı bir anlaşma yapılmış olmasına 
bağlıdır.15 Söz konusu anlaşma iş sözleşmesine16 konulacak bir madde ile sağ-
lanabileceği gibi taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir sözleşme ile de yapıla-
bilir.17 Dolayısıyla iş sözleşmesi sona erdikten sonraki dönem için sözleşmeyle 
düzenlenen rekabet etmeme borcu ile sadakat borcundan doğan iş sözleşmesi 
süresince işverenle rekabet etmeme borcu birbirinden farklıdır.18 İş sözleş-
mesi sona erdikten sonraki dönemde uygulama alanı bulan rekabet etmeme 
borcu ihtiyari olması ve kanunda sayılan özellikleri haiz olmaması halinde ge-
çersiz olacağı özelliğiyle sadakat borcunun bir görünümü olan rekabet etmeme 
borcundan ayrılır.19

İş sözleşmesinin devamı süresince işçinin rekabet etmeme borcundan söz 
etmek için taraflar arasındaki iş sözleşmesinde bu yönde bir şart bulunması 
gerekmez. Çünkü iş sözleşmesi devam ederken işçinin işverenle rekabet etme-
mesi iş sözleşmesinin doğasından kaynaklanan sadakat borcundan doğar.20 
Sadakat borcu İş Kanunu ve BK’da özel olarak düzenlenmemiştir.21 Esas ola-
rak temelini MK m. 2’de düzenlenen dürüstlük kuralından alır. BK m. 321/
I22’de de genel bir düzenleme olarak işçinin iş görme borcunu özenle yerine 

12 Tuncay, 1046, 1049;  Y.. HGK. E. 2008/9-517, K. 2008/566, T. 22.09.2008, http://www.
kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2008-9-517.htm, (23.12.2011)

13 Süzek, 304; Narmanlıoğlu, Ünal: İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri I, 3. Baskı, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Yayınları, s. 207; TBK. m. 396/III’te açık bir biçimde düzenlenmiştir.

14 Mollamahmutoğlu, 368; Uşan, Fatih: İş Hukukunda İş Sırrının Korunması (İş Sırrı), 1. Baskı, 
Seçkin Yayınevi, Ankara 2003, s.45

15 Tuncay, 1060; Çelik, 142
16 Fransız hukukunda rekabet yasağı Türk Hukuku’ndan farklı olarak toplu iş sözleşmesi ile ve 

ayrıca iş sözleşmesi sona erdikten sonra da düzenlenebilmektedir. Pélissier, Jean – Supiot, 
Alain – Jeammaud, Antoine: Droit Du Travail, 24éme Édition, Dalloz, 2008, s. 375

17 Süzek, 304
18 Şahlanan, Fevzi: Rekabet Yasağının Geçerlilik Koşulları, Tekstil İşveren Dergisi, Temmuz 

2007, http://www.tekstilisveren.org/ttsis//index.php?option=com_content&task=view&id=13
3&Itemid=197, (23.12.2011)

19 Erdemoğlu, Deniz: İş Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmeleri, Legal İş Hukuku Ve Sosyal 
Güvenlik Dergisi, 21/2009, s. 142-143

20  Mollamahmutoğlu, 367
21 TBK m. 396 işçinin özen ve sadakat borcunu düzenlemektedir. Böylelikle TBK yürürlüğe 

girdiğinde (01.07.2012)  sadakat borcu mevzuatta özel olarak düzenlenmiş olacaktır.
22  BK m. 321/I’in TBK’daki karşılığı 396. maddedir. Söz konusu madde işçinin özen ve sadakat 

borcunu düzenler. Maddenin üçüncü fıkrasında işçinin iş ilişkisi devamında sadakat borcuna 
aykırı olarak ücret karşılığı üçüncü kişi yanında çalışamayacağı ve özellikle işvereni ile rekabet 
edemeyeceği hükme bağlanmıştır.
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getireceği, İş Kanunu m. 25/II’de de “Ahlak Ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan 
Haller Ve Benzerleri” başlığı altında derhal fesih hakkı tanıyan özel durumlar 
sayılmıştır.23 

Çalışmamızın konusunu oluşturan rekabet yasağı sözleşmeleri işçinin iş 
sözleşmesi sona erdikten sonra söz konusu olan ve BK m. 348 – 352 (TBK m. 
444 – 447) arasında düzenlenen rekabet etmeme borcu ile ilgilidir. Aşağıda bu 
borcun içeriği ve hangi hallerde uygulama alanı bulacağı detaylıca incelenecek-
tir.

III. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİ
A. GENEL OLARAK
İş sözleşmesinin devamı süresince işçi sadakat borcu gereği işverenle reka-

bet edemeyecek, bu bağlamda onun iş sırlarını, müşterilerini onunla rekabet 
etmek için kullanamayacaktır.24 Ancak söz konusu rekabet etmeme borcu iş 
sözleşmesi sona erdiğinde kendiliğinden ortadan kalkacak ve işçi eski işvereni 
ile aynı alanda faaliyet gösteren rakip bir şirkette işçi olarak çalışabileceği gibi, 
rakip bir şirkette ortak olabilecek veya aynı alanda kendi adına ve hesabına 
yapacağı bir faaliyetle eski işverenine rakip olabilecektir. Çünkü iş hukuku 
mevzuatında iş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin işverenle rekabet et-
mesini yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır.25 İşte işveren bu durumun 
önüne geçmek istediğinde elindeki imkan; işçinin iş sözleşmesi sona erdiğinde 
kendisiyle rekabet etmemesi için onunla iş sözleşmesi yaparken sözleşmeye 
bu yönde özel bir hüküm koymak (rekabet yasağı şartı) veya işçiyle bu konuda 
ayrı bir rekabet yasağı sözleşmesi imzalamaktır (BK m.348- TBK m.444).26 

Rekabet yasağı sözleşmesi BK m. 348 - 352 (TBK m. 444 - 447) arasında 
düzenlenmiştir. Buna göre işçi ve işveren; işverenin müşterileri ve iş sırlarına 
vakıf olan ve bu bilgileri kullanması işverene zarar verebilecek olan reşit bir 
işçinin, belirli bir faaliyet alanında ve belirli bir coğrafi bölgede iş sözleşme-
si sona erdikten sonra belirli bir süre işverenle rekabet etmemesi için yazılı 
bir sözleşme yapabilecektir. Görüldüğü gibi kanun koyucu sözleşme serbesti-
si ilkesinden uzaklaşarak rekabet yasağı sözleşmesinin geçerliliğini birtakım 
şartların bir arada bulunmasına bağlamıştır.27 Söz konusu şartlardan biri 
gerçekleşmediğinde rekabet yasağı sözleşmesi geçersiz sayılacaktır. Bunun se-
bebi eski işverenin menfaatlerini korurken işçinin ekonomik yönden geleceği-
ni tehlikeye sokmamak, diğer bir ifadeyle sınırlamamaktır.28 Ancak Soyer ve 

23  Soyer, 1047; Demir/ Demir, 2; Savaş, Fatma Burcu: Rekabet Yasağı Sözleşmeleri (Türk 
ve Fransız Hukuklarına İlişkin Mukayeseli Hukuk Çalışması), Legal İş Hukuku Ve Sosyal 
Güvenlik Dergisi, 13/2007, s.104-105

24  Uşan, Fatih: Rekabet Yasağı Sözleşmelerinin Taşıması Gereken Şartlar Ve Bunun Geçerliliği 
Meselesi, (Geçerlilik), Sicil, Mart 2011, s.121

25  Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 100
26 Uşan, Geçerlilik, 121
27 Süzek, 305; Şahlanan, http://www.tekstilisveren.org/ttsis//index.php?option=com_content&ta

sk=view&id=133&Itemid=197, (23.12.2011)
28  Süzek, 305
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Tuncay’ın da belirttiği gibi BK m.349’da rekabet yasağının yer, zaman ve konu 
bakımından sınırlanması gerektiğini düzenleyen hükmü, kısmi butlanla ilgili 
BK m. 20/2 ve hakime cezai şartta indirim yapma hakkını veren m. 161 ile 
beraber değerlendirilmeli ve hakim sözleşmeyi geçersiz saymak yerine sözleş-
mede getirilen sınırlamaları geçerli sınırlara indirme hakkını kullanmalıdır.29 
Uygulamada Yargıtay sadece cezai şart miktarında indirim yapmaktadır.30 
TBK’da bu husus açıkça düzenlenmiş ve rekabet yasağının sınırlandırılmasına 
ilişkin 445. maddenin ikinci fıkrasında hakime somut olayın durum ve koşul-
larını değerlendirmek ve hakkaniyete uygun hareket etmek kaydıyla aşırı şe-
kilde düzenlenen rekabet yasağının süresi ve kapsamını kanuni açıdan kabul 
edilebilir sınırlara getirebilme yetkisi tanınmıştır.

B. GEÇERLİLİK KOŞULLARI
1. Rekabet Yasağının Düzenlenme Zamanı
BK m. 348 ve 349’da sayılan koşullara uygun bir rekabet yasağı sözleşmesi 

yapılabilmesi için öncelikle taraflar arasında mevcut bir iş ilişkisi bulunmalı-
dır. (BK m. 348/I) Esas olan, iş ilişkisi kurulurken, iş sözleşmesi sona erdikten 
sonra işçinin işverenle rekabet etmeyeceğine dair iş sözleşmesine bu yönde bir 
şart konulması veya özel bir rekabet yasağı sözleşmesi imzalanmasıdır. Ancak 
iş sözleşmesi kurulduktan sonra herhangi bir zaman içinde de işçi ile bu şe-
kilde bir rekabet yasağı sözleşmesi imzalamak mümkündür. Kanaatimce bu 
halde anılan sözleşmenin imzalanması Fransız Hukuku’nda olduğu gibi31 işçi-
nin kabulüne bağlı olmalıdır. Zira iş ilişkisinin devamı sırasında, iş sözleşmesi 
sona erdikten sonraki dönem için işçinin rekabet etmeme borcu altına girme-
si çalışma koşullarında esaslı değişiklik oluşturacaktır.32 Çünkü söz konusu 
durum iş sözleşmesini imzalarken mevcut olmayan, bir anlamda gelecekteki 
çalışma özgürlüğünü kısıtlayan işçinin aleyhine bir durumdur. 

BK m. 348 kapsamında bir rekabet sözleşmesi mutlaka iş sözleşmesi ya-
pılırken veya devamı süresince yapılmalıdır. İş ilişkisi kurulmadan önce veya 
sona erdikten sonra yapılan bir rekabet yasağı sözleşmesi (BK m.348) ortada 
mevcut bir iş ilişkisi olmadığından, dolayısıyla işçi ve işveren arasında bağımlı-
lık ilişkisi bulunmadığından geçersiz kabul edilmelidir. Ancak kanaatimce ta-
raflar genel hükümlere göre işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra işverenle 
rekabet etmemesi için bir sözleşme yapabilirler.33 Fransız Hukuku’nda ise iş 
sözleşmesi sona erdikten sonra tarafların işçinin rekabet yasağını düzenleyen 
bir sözleşme imzalamaları mümkündür.34

29 Tuncay, 1066
30 Yargıtay’ın rekabet yasağı sözleşmesinden doğan ve fahiş olan cezai şart tutarında mahkeme 

tarafından indirim yapılması gerektiğini hüküm altına alan örnek bir karar için bkz. :  Y. 
9.HD. E. 2003/23807, K. 2004/22055, T. 05.10.2004, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
files/9hd-2003-23807.htm, (23.12.2011)

31 Savaş, 107
32 Aynı yöndeki görüş için bkz. Şahlanan, http://www.tekstilisveren.org/ttsis//index.

php?option=com_content&task=view&id=133&Itemid=197, ( 23.12.2011)
33 Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 100
34 Dockes, Emmanuel: Droit Du Travail, 3éme Édition, Dalloz, 2008, s.201
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BK m. 348’de “… hizmet akdinde … şart edebilirler.” ifadesi kullanılırken 
TBK m. 444’de bu yönde bir ifadeye yer verilmemiştir. Ancak TBK m. 444/I’de, 
işçinin işverenle rekabet etmemeyi yazılı olarak üstlenebileceğinin belirtilmesi 
“işçi” ve “işveren” kavramları iş ilişkisi kurulduğunda söz konusu olacağından 
yine böyle bir şartın veya sözleşmenin sadece iş ilişkisi içinde kararlaştırılabi-
leceği şeklinde anlaşılmalıdır

2. İşçinin Reşit Olması
BK. m. 348/III’de rekabet yasağına dair şartın geçerli olabilmesi için işçi-

nin sözleşme yapıldığında reşit olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Bura-
da önemli olan rekabet yasağına dair şartı içeren iş sözleşmesi veya rekabet 
yasağı sözleşmesi imzalanırken işçinin o sırada reşit olmasıdır.35 Dolayısıyla 
reşit olmayan bir işçi tarafından imzalanan rekabet yasağı sözleşmesi veya iş 
sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı şartı geçersiz olacaktır. 

Kanun koyucu madde metninde sadece “reşit değil ise” ifadesini kullandı-
ğından 18 (onsekiz) yaşında olmasa bile evlenmeyle veya mahkeme kararıyla 
reşit kabul edilen bir işçinin rekabet yasağını düzenleyen belgeyi imzalayabi-
leceği kabul edilmektedir. Ancak madde metninde özel bir düzenlemeye yer 
verilmediğinden reşit olmayan küçük kanuni temsilcisi vasıtasıyla veya onun 
onayıyla rekabet yasağına dair bir düzenlemenin tarafı olamayacak, olsa bile 
bu şekilde düzenlenen bir rekabet yasağı geçersiz kabul edilecektir.36

Yeni Türk Borçlar Kanunu m. 444/I’ de BK. m. 348/III’ den farklı olarak 
“fiil ehliyeti” ifadesi kullanılmıştır. Dolayısıyla yeni kanun rekabet yasağı söz-
leşmesi yapabilmenin geçerlik koşulunu maddenin içeriğine daha uygun ola-
cak bir biçimde işçinin reşit olması yerine daha daraltarak fiil ehliyetine sahip 
olması şeklinde değiştirmiştir. Fiil ehliyetine sahip olmak için kişinin ayırt 
etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan bir ergin olması gerekir (MK. m. 9 - 16). 
Buna göre işçi rekabet yasağı şartını içeren iş sözleşmesini veya rekabet yasa-
ğı sözleşmesini imzaladığında fiil ehliyetine sahip olmadığında iş sözleşmesi 
sona erdikten sonra rekabet etmeme borcu altında olmayacaktır. Bu durumun 
doğal bir sonucu olarak ayırt etme gücü bulunmayan veya kısıtlı reşit bir kişi 
kanuni temsilcisi vasıtasıyla veya onun onayıyla rekabet yasağına ilişkin bir 
belgeyi imzalamayacaktır.

3. Yazılı Şekil Şartı
BK m. 350 rekabet yasağının yazılı olarak kararlaştırılması gerektiğini 

hükme bağlamıştır. TBK’da bu maddenin karşılığı bir madde bulunmamakla 
beraber m. 444/I de işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra işverenle rekabet 
etmemeyi ancak yazılı olarak üstlenebileceği düzenlenmiştir. Bu doğrultuda 
aynı BK m. 350’de olduğu gibi TBK yürürlüğe girdiğinde de rekabet yasağının 
geçerli olabilmesi için yazılı olarak kararlaştırılması gerekecektir.

35  Savaş, 110
36  Uşan, Rekabet Yasağı, 102; Savaş, 100; Erdemoğlu, 146
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Kanun koyucu BK m. 350 ve TBK m. 444/I’de özel bir şekil şartından 
söz etmediği için rekabet yasağı sözleşmesinin adi yazılı şekilde düzenlenmesi 
mümkündür. Buna göre rekabet yasağını düzenleyen belgenin yazılı şekilde 
yapılmış olması ve tarafların ıslak imzalarını içermesi yeterli olacaktır. Zira 
kanun koyucunun buradaki amacı işçinin korunmasından hareketle yasağın 
içeriği ve koşullarının daha sonra işçi aleyhine değiştirilememesi ve saptanan 
koşullar hakkında işçinin en baştan bilgi sahibi olmasıdır.37 

4. İşverenin Müşteri Çevresine Veya İş Sırlarına Nüfuz Etmiş Olma
Bu koşul işçinin iş ilişkisi süresince yaptığı görev, daha doğrusu işçinin iş-

yerindeki konumu ile ilgilidir. Çünkü işveren herhangi bir pozisyonda çalışan 
bir işçi ile rekabet yasağı sözleşmesi yaptığında bu sözleşme geçerli olmaya-
caktır.38 Yapılan rekabet yasağı sözleşmesinin geçerli olabilmesi için iş ilişkisi 
sırasında işçinin işverenin müşteri çevresi veya iş sırlarına39, daha açık bir 
ifadeyle Yargıtay kararlarında da belirtildiği gibi işyerinde yapılan işin bütün 
detaylarına ulaşma imkanının bulunmuş olması gerekir.40 Bu bağlamda kanun 
koyucu işverenin vasıfsız ve alt pozisyonlarda çalışan işçilerle rekabet yasağı 
sözleşmesi yapmasını bir anlamda engellemiş olmaktadır.41 Dolayısıyla bir ilaç 
veya kozmetik firmasında laboratuarda çalışan ve formülleri bilen bir işçi ile 
yapılan rekabet yasağı sözleşmesi diğer koşulları da içeriyorsa geçerli olacak-
ken, aynı firmada şoför olarak görev yapan biri ile yapılmış rekabet yasağı söz-
leşmesi kural olarak şoförün ticari sır niteliğindeki formüllere erişim imkanı 
olmayacağından geçersiz kabul edilmelidir. Çünkü kanun koyucu işçinin iş 
ilişkisi süresince işveren hakkında öğrendiği işletme organizasyonu veya üre-
tim süreci veya müşterileri ile ilgili özel bilgileri onunla rekabet edecek şekilde 
kullanmasını engellemek istemektedir.42 

İşçi iş ilişkisi süresince işveren hakkında onunla rekabet etmesine imkan 
verecek kadar özel ve/veya ticari bilgi öğrenmemiş veya elde etmemişse, bu du-
rumda yapılmış rekabet yasağı sözleşmesi geçersiz olacaktır.43 Bu nedenledir 
ki işverenin işçiye iş ilişkisi süresince eğitim vermiş olması durumunda işçiye 
verilen eğitimin ona deneyim ve mesleki bilgi kazandırmak dışında o işyerinde 

37 Şahlanan,http://www.tekstilisveren.org/ttsis//index.php?option=com_content&task=view&id
=133&Itemid=197, 23.12.2011; Erdemoğlu, 145

38  Y.9.HD.E.2007/19368, K.2008/15558, T.13.06.2008, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
files/9hd-2007-19368.htm, 23.12.2011

39  TBK m. 444/II’de BK m. 348/II’de kullanılan “esrara nüfuz” ifadesi yerine “üretim sırları ya da 
işverenin yaptığı işler hakkında bilgi edinme” ifadesi kullanılmıştır. Yeni kanundaki dil daha 
anlaşılır olmasının yanında iş sırlarının kapsamını daha somut bir şekilde açıklamıştır.

40 Uşan, Geçerlilik, 122; Y.9.HD., E. 2006/6981, K. 2006/15193, T. 23.05.2006, http://www.
kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2006-6981.htm, 23.12.2011;  Y.9.HD., E. 2007/19368, K. 
2008/15558, T. 13.06.2008, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2007-19368.htm, 
(23.12.2011)

41 Şahlanan,http://www.tekstilisveren.org/ttsis//index.php?option=com_content&task=view&id
=133&Itemid=197,  (23.12.2011)

42  Soyer, 369
43  Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 102
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yapılan özel üretime veya işe ilişkin olması gerekmektedir.44 Aynı şekilde işve-
renin müşterilerinin sadece isim, adres, telefon gibi bilgilerini bilmek rekabet 
yasağı sözleşmesi yapılabilmesi için yeterli değildir. İşçinin söz konusu müşte-
rilerle kişisel ilişki içinde olması, onların gereksinimlerini bilmesi ve işverenin 
yanından ayrıldıktan sonra bu bilgileri kullanması ona ekonomik menfaat geti-
rebilmedir. Dolayısıyla işverenden bir kere mal veya hizmet almış müşterilerin 
BK m. 348 anlamında müşteri çevresine dahil edilmemesi gerekir.45 

5. İşverenin Korunmaya Değer Bir Menfaatinin Olması (Zarara 
Uğrama İhtimalinin Varlığı)

Rekabet yasağı sözleşme ile amaçlanan, iş sözleşmesi sona erdiğinde işçi-
nin işverenin iş sırları veya müşteri bilgilerini kullanarak işverenin piyasadaki 
durumunu tehlikeye düşürmemesidir.46 Bu nedenle işverenin işçiyi kendine 
bağlamak veya işçinin işletmeye olan olumlu katkılarından dolayı işten ayrıl-
masını zorlaştırmak amacı güdülerek yapılmış bir rekabet yasağı sözleşmesi 
geçersiz olacaktır.47 Kanun koyucu burada işçinin işverene zarar verebilme 
ihtimalinin önüne geçmek istemektedir. (BK m. 358/II)  Dolayısıyla işçinin iş-
verenin formülleri veya üretim yöntemleri veya müşteri bilgilerine sahip olması 
ve bu bilgileri iş sözleşmesi sona erdikten sonra kullanması işverenin faaliyet 
gösterdiği piyasadaki durumunu hiç etkilemeyecek, ona hiçbir şekilde zarar 
vermeyecekse, taraflar arasında yapılacak rekabet yasağı sözleşmesi geçersiz 
olacaktır. Burada geçersizlik ile kastedilen butlandır.48 Çünkü işçinin burada 
işverene zarar verme ihtimali olmadığından işverenin korunacak bir menfaati 
söz konusu olmamaktadır.49 

TBK’da işçinin özen ve sadakat borcunu düzenleyen m. 369/IV’te işçinin iş 
göreme borcunu yerine getirirken öğrendiği işverenin üretim ve iş sırları gibi 
bilgileri iş sözleşmesi sona ermiş olsa dahi işverene zarar verme ihtimali var-
sa açıklayamayacağı hükme bağlanmıştır. Böylelikle TBK yürürlüğe girdiğinde 
taraflar arasında yazılı olarak yapılmış bir rekabet yasağı sözleşmesi olmasa 
bile işçi iş sözleşmesi sona erdiğinde işverenin haklı bir yararı varsa onunla 
ilgili iş sırlarını saklamak, dolayısıyla bu bilgileri kullanarak onunla rekabet 
etmemek durumunda olacaktır.

44  Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 103
45 Şahlanan,http://www.tekstilisveren.org/ttsis//index.php?option=com_content&task=view&id

=133&Itemid=197, 23.12.2011Polat Soyer’in bu konudaki görüşü içn bkz. : Manav, Eda: İş 
Hukukunda Rekabet Yasağı Sözleşmelerinin Geçerlilik Koşulları, TBB Dergisi, S. :87, 2010, s. 
336; Savaş, 109; Erdemoğlu, 146-147

46  Soyer, 370
47  Soyer, 371
48  Soyer, 372
49  Süzek, 305
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6. İşçinin Ekonomik Geleceğinin Hakkaniyete Aykırı Olarak 
Sınırlandırılmamış Olması

Rekabet yasağı sözleşmesi yapılması işçinin hayatını kazanmasını engel-
leyecek dereceye varmamalı, onun ekonomik geleceğini haksız şekilde kısıtla-
mamalıdır.50 Aksi halde yapılan rekabet yasağı sözleşmeleri geçersiz olacak-
tır.51 Bu sebeple yasa koyucu iş sözleşmesi sona erdikten sonraki dönemde 
işçinin eski işvereniyle rekabet etmeme borcu altına girebilmesini belirli ko-
şullar altında geçerli kabul etmiş ve bu borcun dürüstlük kuralı çerçevesinde 
aynı Fransız Hukuku’nda olduğu gibi52 yer, zaman ve işin türü bakımından 
sınırlandırılmış olmasını aramıştır.53 Böyle bir sınırlama yapılırken işçinin iş-
verenin yanında çalıştığı süre, yaşı, mesleki bilgisi, başka bir iş yaparak geçi-
mini sağlamasının mümkün olup olmadığı, ekonomik faaliyetinin kısıtlandığı 
iş pazarının ve işin durumu bir arada değerlendirilmelidir.54 Kanunda belirti-
len yer, zaman ve konu yasağının birbirine ve sayılan hususlara uyumlu olarak 
kısıtlanmadığı durumlarda hakim, iyiniyet kuralları ve hakkaniyet gereği aşırı 
olan sözleşme şartlarında indirim yapabilecektir.55

a. Zaman Açısından Sınırlama
BK m. 349’da işçinin rekabet etmeme borcunun ne süre ile kısıtlanması 

gerektiği hükme bağlanmamıştır. Konu Yargıtay kararları ile şekillenmiş ve 
Yargıtay son dönem kararlarında en fazla bir ya da birkaç yılı aşmayacak şe-
kilde rekabet yasağı düzenlenebileceğini hükme bağlamıştır. Gerekçe olarak 
da daha uzun bir rekabet yasağının işçinin ekonomik açıdan zarar görmesine 
neden olabileceği belirtilmiştir.56 Dolayısıyla süresiz olarak kararlaştırılan bir 
rekabet yasağı sözleşmesi geçersiz olacaktır.57

Rekabet yasağı için getirilen süre sınırlaması işçinin iş sözleşmesinin sona 
ermesiyle başlar.58

TBK m. 445, BK m. 349’dan farklı olarak zaman bakımından rekabet ya-
sağının süresinin iki yılı aşamayacağını, ancak özel durum ve koşullar söz ko-
nusu olduğundan yasağın iki yıldan daha fazla bir süre için düzenlenebileceğini 

50  Narmanlıoğlu, 208
51  Uşan, İş Sırrı, 236
52 Dockes, 196 -197; Mazeaud, Antoine: Droit Du Travail, 5éme Édition, 2006, p. 420 vd.; 

Pélissier/Supiot/ Jeammaud, 368-369
53 Tuncay, 1066
54 Uşan, İş Sırrı, 237; Y.9HD. E. 2009/26954, K. 2009/36971, T. 24.12.2009, Legal İş Hukuku 

Ve Sosyal Güvenlik Dergisi, 25/2010, s.361 - 363
55 Uşan, İş Sırrı, 236. Ayrıca bkz.: s. 6, p.2
56  Uşan, İş Sırrı, 237; Y.9HD. E. 2009/26954, K. 2009/36971, T. 24.12.2009, Legal İş Hukuku 

Ve Sosyal Güvenlik Dergisi, 25/2010, s.362; Y.9HD. E. 2007/19368, K. 2008/15558, T. 
13.06.2008, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2007-19368.htm, (07.09.2011) ;  
Y.9.HD., E. 2008/24493, K. 2010/10480, T.15.04.2010, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
files/9hd-2008-24493.htm, (07.09.2011)

57 Uşan, İş Sırrı, 240
58 Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi,104
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hükme bağlamıştır (TBK m. 445/I) Sonuç olarak her olayın kendi özellikleri 
dikkate alınarak işçinin ekonomik geleceği ve işverenin menfaatleri bir arada 
değerlendirilmeli ve MK m. 2 ve TBK hükümlerine göre makul bir zaman sınır-
laması getirilmelidir.59 Örneğin Yargıtay 1999 tarihli bir kararında60 iki yıl için 
tüm Türkiye’de getirilen rekabet yasağını geçersiz sayarken, aynı yıl verdiği baş-
ka bir kararında61 ülke genelinde olmasına rağmen62 altı aylık rekabet yasağını 
geçerli kabul etmiştir. 

Sonuç olarak zaman açısından sınırlama işin ve işin niteliğine göre belir-
lenmelidir. Aksi halde sözleşmede getirilen zaman sınırı geçerli olmayacaktır.63

b. Yer Açısından Sınırlama 
İşçinin rekabet etmeme borcunun mutlaka belirli bir coğrafi alanla sınır-

landırılması gerekir. Söz konusu alan işverenin yaptığı iş ve buna bağlı olarak 
korunması gereken menfaatine göre tayin edilmeli, işverenin fiili olarak çalıştı-
ğı bölgeyi aşmamalı ve her halde getirilen sınırlama işçinin çalışma özgürlüğü-
nü ortadan kaldırmamalıdır.64 Böylece işçinin işverenle rekabet edemeyeceği 
alanın sınırları belirlenmiş olacak ve işçi bu alan dışında istediği ekonomik 
faaliyette bulunabilecektir. Ancak belirlenen rekabet yasağı bölgesinde kana-
atimce işçinin işverenden öğrendiği müşteri bilgileri ve ticari sırları kullan-
madan istediği işi yapabileceği kabul edilmelidir. Zira burada artık işverenin 
korunmaya değer bir menfaati kalmamıştır.

Yargıtay 9.HD’nin yerleşik uygulamasına göre tüm Türkiye’yi kapsayan re-
kabet yasağı sözleşmeleri geçersiz kabul edilmektedir. Bunun sebebi işverenin 
menfaati karşısında işçinin çalışma hakkının adeta elinden alınmış olmasıdır. 
Ancak Yargıtay yabancı uyruklu olan ve çalışma hayatının büyük bir bölümünü 
Türkiye dışında geçirmiş bir işçi bakımından rekabet yasağının ülke ile sınır-
lanabileceğini belirtmektedir.65 

59 Uşan, İş Sırrı, 239
60 Y. 9. HD. E. 1999/8262, K. 1999/12073, T. 06.07.1999, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/

files/9hd-1999-8262.htm, (04.02.2012)
61 Y. 9. HD. E. 1999/5784, K. 1999/9049, T. 18.05.1999, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/

files/9hd-1999-5784.htm, (04.02.2012)
62 Yargıtay Türkiye’de rekabet etmeyi yasaklayan sınırlamalara geçerlilik tanımamaktadır. 

Bunun istisnası yabancı uyruklu olup da çalıma hayatının çoğunu yurt dışında geçiren 
işçilerdir. Bu kapsamda bkz. : Y.9HD. E.2009/26954, K. 2009/36971, T. 24.12.2009, Legal İş 
Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Dergisi, 25/2010, s.362; Y.9HD. E.2007/19368, K. 2008/15558, 
T. 13.06.2008, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2007-19368.htm, (07.09.2011) 
;  Y.9.HD., E.2008/24493, K. 2010/10480, T.15.04.2010, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
files/9hd-2008-24493.htm, (07.09.2011)

63 Y.9HD. E.2009/26954, K. 2009/36971, T. 24.12.2009, Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik 
Dergisi, 25/2010, s.362

64 Uşan, İş Sırrı, 240 -241
65 Y.9HD. E.2009/26954, K. 2009/36971, T. 24.12.2009, Legal İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik 

Dergisi, 25/2010, s.362; Y.9HD. E.2007/19368, K. 2008/15558, T. 13.06.2008, http://www.
kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2007-19368.htm, (07.09.2011) ;  Y.9.HD., E.2008/24493, 
K. 2010/10480, T.15.04.2010, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/9hd-2008-24493.htm, 
(07.09.2011)
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Yer bakımından getirilen rekabet yasağı sınırı coğrafi bir bölge adı veya 
il ismi ile sözleşmede açıkça belirtilebileceği gibi işverenin faaliyet gösterdiği 
alana atıfta bulunularak örtülü bir biçimde de düzenlenebilir.66 Önemli olan 
getirilen sınırlamadan yasağın uygulama alanının tespit edilebilmesidir. Çün-
kü aynı zaman sınırlamasında olduğu gibi yer açısından sınırlama içermeyen 
bir rekabet yasağının geçersiz olacağı kabul edilmelidir.67

c. Konu Açısından Sınırlama
Rekabet yasağının konu açısından sınırlandırılması işverenin fiilen yaptığı 

işlerle ilgili olmalıdır.68 Uygulamada şirketler kuruluş sözleşmelerinde faaliyet 
alanlarını çok kapsamlı belirlemekte, ancak kağıt üzerinde sayılan söz konusu 
işlerin hepsi ile ilgili faaliyet göstermeyebilmektedirler. Bunun için rekabet ya-
sağı şartı düzenlenirken işverenin teorik faaliyet alanı değil, fiili olarak çalıştığı 
alan ve bu alanda işçinin yaptığı somut iş (görevi) dikkate alınmalıdır.69 Söz 
konusu saptamamalar yapıldıktan sonra konu bakımından getirilecek sınırla-
ma işçinin iş sözleşmesinin sona erdiği tarih esas alınarak belirlenmelidir.70 
Böylelikle işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra hangi faaliyetlerde bulu-
nup hangi faaliyetlerde bulunamayacağı açıkça saptanmış olacaktır.71

Rekabet yasağı konu açısından sınırlanırken dikkat edilmesi gereken bir 
diğer nokta getirilen işbu sınırlamanın uygulanabilir olmasıdır. Yasağın kapsa-
mı çok geniş tutulduğunda işçinin çalışma özgürlüğü ve buna bağlı olarak eko-
nomik geleceği kısıtlanacaktır. Bu nedenle yer açısından sınırlama getirilirken 
işverenin menfaati, işçinin yapmış olduğu işin mahiyeti ve işçinin işverenin 
müşteri bilgilerine ve ticari sırlarına ne ölçüde erişim sağladı birlikte değer-
lendirilmelidir.72 Zira yukarıda da ifade edildiği gibi rekabet yasağı şartının 
geçerli olabilmesi için işçinin elde ettiği bilgileri kullanması halinde işverenin 
bundan dolayı bir zarara maruz kalma tehlikesi altında olması gereklidir.

d. Hakimin Müdahalesi
Rekabet yasağının yer, zaman ve konu bakımından sınırlanması gerekli-

liğini düzenleyen BK m. 349 daha önce belirttiğimiz gibi kısmi butlanla ilgili 
BK m. 20/2 ve hakime cezai şartta indirim yapma hakkını veren m. 161 ile 
beraber değerlendirilmelidir. Böylelikle hakim sözleşmeyi geçersiz saymak 
yerine sözleşmede getirilen sınırlamaları geçerli sınırlara indirme hakkını 
kullanabilmelidir.73 Kanun koyucu TBK’da bu hususu açıkça düzenlemiştir. 

66 Uşan, İş Sırrı, 241; Şahlanan, http://www.tekstilisveren.org/ttsis//index.php?option=com_con
tent&task=view&id=133&Itemid=197, (23.12.2011)

67 Y.9HD. E. 2000/522, K. 2000/2892, T. 14.03.2000, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
files/9hd-2000-522.htm, (23.12.2011)

68 Y.9.HD., E. 1999/11359, K. 1999/12864, T.13.09.1999, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
files/9hd-1999-11359.htm, (04.01.2012)

69 Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 105
70 Uşan, İş Sırrı, 247
71 Manav, 350
72 Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 105
73 Tuncay, 1066
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TBK m. 445/II hakime somut olayın durum ve koşullarını değerlendirmek ve 
varsa işverenin üstlenmiş olduğu karşı edimi de dikkate olarak hakkaniyete 
uygun hareket etmek kaydıyla aşırı şekilde düzenlenen rekabet yasağının sü-
resi ve kapsamını kanuni açıdan kabul edilebilir sınırlara getirebilme yetkisi 
tanımıştır. Görüldüğü gibi TBK, sadece işçi açısından getirilen bir taahhüdü 
düzenleyen BK’dan farklı olarak işçinin rekabet etmeme borcu karşı karşında 
işverenin karşı edimde bulunabileceğini düzenlemiştir. Kanaatimce işverenin 
karşı edimi işçinin rekabet etmemesi karşılığında getirilen sınırlara göre tayin 
edilecek makul bir ödeme borcu şeklinde kararlaştırılabilir.

Alman Hukuku’nda aynı Fransız Hukuku’nda74 olduğu gibi işçi aleyhine 
getirilen rekabet yasağının geçerli olabilmesi işveren için bir karşı edim karar-
laştırılmış olmasına bağlanmıştır. Bu kapsamda işverenin rekabet yasağının 
devam ettiği her yıl için işçiye son ücretinin yarısından az olmamak üzere öde-
me yapması gerektiği düzenlenmiştir. Belirtilen şekilde ödeme yapılmadığında 
da rekabet yasağı taraflar için bağlayıcı olmamaktadır.75 TBK düzenlenmesin-
de ise işveren için karşı edim düzenlenmesi taraflara tanınmış seçimlik bir 
haktır. Doğal olarak da rekabet yasağı sözleşmesinde anılan şekilde bir düzen-
leme yapılmaması rekabet yasağının uygulanmasını etkilemeyecek ve sözleş-
meyi geçersiz kılmayacaktır. 

Rekabet yasağı sözleşmesinde yer, zaman ve konu bakımından getirilen 
düzenlemelerin aşırı olduğunun tespitinin taraflarca yapılması mümkün değil-
dir. Böyle bir durumu ancak mahkeme tespit edebilecektir. Bunun için yasa-
ğın uygulanamayacağını iddia eden eski işçi tarafından bir tespit davası açıl-
malı veya işveren tarafından işçinin rekabet yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 
açılan davada işçinin bu konuda itirazını ileri sürmüş olması gerekmektedir. 
76  Böylece hakimin takdir hakkını kullanarak yer, zaman ve konu açısından 
rekabet yasağı sözleşmesinde getirilen sınırlamaları, işçinin ekonomik geleceği 
ile işverenin menfaatlerini gözeterek, makul sınırlara çekmesi gerekecek veya 
somut olayda işçinin çalışma özgürlüğü ortadan kaldırılmışçasına kısıtlanmış-
sa rekabet yasağı sözleşmesini geçersiz sayabilecektir.77 

Sonuç olarak rekabet yasağı için yer, zaman ve konu bakımından getiri-
len sınırlamaların yasal düzenlemeler ve hakkaniyete göre aşırı kabul edildiği 
durumlarda rekabet yasağı sözleşmesi tamamen geçersiz sayılmamalı, sadece 
makul kabul edilebilecek sınırı aşan kısıtlamalar geçersiz kabul edilmelidir.78 
Zira aksi halde işçi ve işverenin menfaatlerini gözeterek hakime yukarıda açık-
lanan takdir yetkisi tanınmış olmasının bir anlamı kalmayacaktır. 

74  Dockes,199-200; Mazeaud, p.423 vd. ; Pélissier/Supiot/ Jeammaud, 370-371
75  Manav, 357, dn. 210
76  Manav, 355
77  Manav, 355-356
78  Tuncay, 1066; Uşan, İş Sırrı, 252 vd.
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C. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNİN İHLALİ
1. Genel Olarak
Rekabet yasağının ihlali BK m. 351’de düzenlenmiştir. Anılan maddeye 

göre ihlal için üç çeşit yaptırım öngörülmüştür. Bunlar işçinin yasağa aykırı 
davranması halinde; a) eski işverenin varsa zararını tazmin etmesi, b) cezai 
şart kararlaştırılmışsa söz konusu cezai şartın ödenmesi ve c) koşulları varsa 
işçinin rekabet yasağını ihlal eden davranışına son verilmesidir.79

BK sadece işçinin rekabet etmeme borcunu düzenlemektedir. Dolayısıyla 
bu şekilde, yani işverene herhangi bir yükümlülük getirmeyen rekabet sözleş-
mesinin işveren tarafından ihlali söz konusu olamayacaktır. TBK m. 445/II, 
BK m. 351’den farklı olarak sadece işçinin rekabet borcunun ihlalini değil, bu 
borç karşısında işverenin de taahhüt altına girebileceğini düzenlemiştir. BK’da 
bu yönde bir düzenleme bulunmadığından, bugün yapılan bir rekabet yasağı 
sözleşmesinde işverenin işçinin rekabet etmeme borcu karşısında yüklendiği 
borcunu yerine getirmemesi BK m. 351 kapsamında değil genel hükümlere 
göre (BK m. 101 vd.) değerlendirilecektir.80 

2. İhlal Halinde Uygulanacak Yaptırımlar
a. Tazminat
İşçinin, rekabet etmeme borcunu ihlal etmesi halinde işverenin bu nedenle 

doğmuş zararını tazmin etmesi, rekabet yasağı sözleşmesinde herhangi bir ce-
zai şart kararlaştırılmadığında söz konusu olur (BK m.351/I-II). Bu halde işçi 
borca aykırı davranışı nedeniyle işverenin zararını BK m. 9681 uyarınca tazmin 
edecektir. Dolayısıyla işveren işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını ve 
bu nedenle zarara uğradığını ispat etmek zorundadır.82 Konuyla ilgili olası bir 
uyuşmazlıkta da, usul açısından işçinin rekabet yasağına aykırı davrandığını 
iddia eden işveren bu iddiasını ispat etmekle yükümlü olacaktır.83 İşveren söz 
konusu iddiasını ispat ettiğinde işçinin tazminat ödememek için rekabet etme-
me borcunu ihlal ederken kusurlu olmadığını ispat etmesi gerekir. Aksi hal-
de işçi işverenin ihlal nedeniyle maruz kaldığı zararını (müspet zarar) tazmin 
etmekle yükümlü olacaktır. Bu durumda işveren ispat edebilmesi koşuluyla 
ayrıca kar kaybını da talep edebilecektir. 84 Belirtmek gerekir ki işçinin kusuru 
olmadan rekabet yasağını ihlal ettiğinin ispatı son derece güçtür. Bu duruma 
örnek olarak işverenin rakibi olan bir şirketin miras yoluyla işçiye intikal et-
mesi gösterilebilir.85

79  Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 107; Erdemoğlu, 152
80  Uşan, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, 107; Uşan, İş Sırrı, 265
81 “Alacaklı hakkını kısmen veya tamamen istifa edemediği takdirde borçlu kendisine hiç bir 

kusurun isnat edilemiyeceğini ispat etmedikçe bundan mütevellit zararı tazmine mecburdur.”
82 Savaş, 117
83 Özdemir, Erdem: İş Sözleşmesinden Doğan Uyuşmazlıklarda İspat Yükü Ve Araçları, 1. Baskı, 

Beta Yayımevi, 2006 İstanbul, s. 159
84 Uşan, İş Sırrı, 265 - 266
85 Savaş, 117, dn.8
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Fransız Hukuku’nda da işçin sözleşmeden kaynaklanan rekabet yasağına 
ilişkin yükümlülüğünü ihlal ettiğinde, işverenin ispatına bağlı olarak bu ne-
denle doğmuş zararını tazmin etmesi gerekmektedir.86

b. Cezai Şart
Cezai şart BK’da m. 158 -161 (TBK m. 189 -182) arasında düzenlenmiştir. 

Bir borcun ifa edilmemesi veya eksik ifa edilmesi halinde ilgili tarafa kararlaş-
tırılan tutarda ödeme yapmasını gerekli kılan bir yan borçtur.87 Cezai şart ta-
rafların iradesinden doğar. Amacı borçluyu borcunu gerektiği şekilde ifa etme-
ye zorlamak, diğer bir ifadeyle borcu garanti altına almaktır. Bu nedenle borç 
ihlal edildiğinde alacaklı bir zarara uğramamış olsa bile borçluya kararlaştı-
rılan tutarda ödeme yapmasının yüklenmesi caydırıcıdır ve borçluyu borcuna 
uydun davranmaya teşvik etmektedir. Buradaki risk cezai şartın sözleşmenin 
güçlü olan tarafının baskısıyla fahiş olarak düzenlenmesidir. 88

İşçinin rekabet etmeme borcunu ihlal etmesi halinde BK m. 351/II’de (TBK 
m. 446/II) yaptırım olarak cezai şart düzenlenebileceği ve söz konusu cezai 
şart tutarını ödemekle işçinin rekabet etmeme borcundan kurtulabileceği hük-
me bağlanmıştır. Ancak bu durum varsa işverenin cezai şart miktarını aşan 
zararını işçiden talep etme hakkını ortadan kaldırmayacak ve işçi söz konusu 
zararı tazmin borcu altında olacaktır. Belirtilen nedenlerle sözleşmede belir-
tilen cezai şartın tutarı belli olmalıdır. Tutarın boş bırakılması halinde cezai 
şart talebi mümkün değildir.89

Rekabet yasağı sözleşmesinde kararlaştırılan cezai şart tutarı işçinin re-
kabet etmeme borcunu ihlal etmesiyle muaccel olur.90 İşbu tutar ödenirken 
işverenin işçinin borcunu ihlali nedeniyle herhangi bir zarara maruz kalıp kal-
madığı, keza işçinin varsa anılan zararın oluşumunda kusuru olup olmadı-
ğına bakılmaz. Ancak cezai şart miktarını aşan zararın tazmini bakımından 
işveren, kararlaştırılan cezai şart miktarı üzerinde bir zararının oluştuğunu ve 
buna işçinin kusurlu davranışının neden olduğunu genel hükümlere göre ispat 
etmek zorundadır. Aksi halde işçi cezai şart tutarını aşan zararı karşılamak 
zorunda olmayacaktır.91

BK m. 161/I’e göre taraflar rekabet yasağı sözleşmesinde cezai şart tuta-
rını istediklerini gibi düzenleyebilirler. Ancak aynı maddenin üçüncü fıkrası 
hakime fahiş olarak düzenlenen cezai şart tutarında indirim yapma hakkını 
vermiştir.92 Fransız Hukuku’nda az rastlansa da hakimin somut olayın koşul-

86 Pélissier/ Supiot/ Jeammaud, 371; 
87 Y.9.HD, E. 2008/2449, K. 2010/10480, T.15.04.2010, http://www.kazani.com/kho2/ibb/

files/9hd-2008-2449.htm ,( 07.09.2011)
88 Özdemir, Erdem: İş Hukukunda Eğitim Karşılığı Öngörülen Cezai Şart,  Çalışma ve Toplum, 

2005/I, s.143 
89 Y.9.HD. E. 2006/27019, K. 2007/13748, T. 0.04.2007, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/

files/9hd-2006-27019.htm, (23.12.2011)
90  Erdemoğlu, 153
91  Savaş, 119
92 Y.9.HD., E. 2003/23807, K. 2004/22055, T. 05.10.2004, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/
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larına göre düşük bulduğu cezai şartı tutarını yükseltmek hakkı vardır.93 Cezai 
şartın indiriminde hakim başta işverenin uğradığı zarar miktarı olmak üzere, 
tarafların maddi durumlarını, işçinin çalışma süresini ve rekabet yasağına ge-
tirilen sınırlamaların uygunluğunu dikkate almalıdır.94 Hakimin söz konusu 
takdir hakkını kullanabilmesi açık olmasa bile işçiden bu yönde bir talep gel-
miş olmasın bağlıdır. Hakim kendiliğinden indirim yapamaz.95

TBK m. 420/I’ de iş sözleşmesinde sadece işçi aleyhine getirilen cezai şar-
tın geçersiz olacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle TBK yürürlüğe girdiğinde 
işçi için rekabet etmeme borcu düzenlenirken işveren için de rekabet yasağı 
süresince belirli bir ödeme yapmasının düzenlenmesi gerekecektir. İşverene 
bu şekilde bir karşı edim yüklenmeyip sırf işçi aleyhine cezai şart getirildiğin-
de, kanaatimce bu şart geçersiz olacak ve işveren koşulları oluşmuşsa genel 
hükümlere göre işçiden ihlal nedeniyle doğmuş zararını talep edebilecektir.

c. İhlal Oluşturan Davranışa Son Verilmesi
BK m. 351/III uyarınca işveren koşulları varsa işçinin rekabet yasağını ih-

lal eden davranışına son vermesini talep edebilir. Bu durum için iki koşulun 
bir arada gerçekleşmesi gerekir. Bunlar söz konusu imkanın rekabet yasağı 
sözleşmesinde açıkça düzenlenmiş olması ve işçinin rekabet teşkil eden dav-
ranışının işverenin menfaatlerini zarara uğratıyor olması veya zarara uğratma 
tehlikesi altına sokmasıdır. Zira maddede işverenin menfaatleri karşısında iş-
çinin rekabet yasağını ihlal eden davranışına son verilmesinin işveren için hak-
lı bir durum oluşturması gerektiği belirtilmiştir.96 Haklı durumun tespitinde 
kesin bir ölçü bulunmamaktadır. Bu nedenle işçinin rekabet yasağına aykırı 
davranışına hangi hallerde son verilmesi gerektiğinin MK m. 2 dürüstlük ku-
ralı çevresinde değerlendirilmesi uygun olacaktır. 97

Rekabet yasağı sözleşmesinde cezai şart kararlaştırılmış olması, aynı za-
manda işçinin rekabet etmeme borcunun ihlalini oluşturan davranışına son 
vereceğinin de sözleşmede düzenlenmesini etkilemez. Dolayısıyla rekabet ya-
sağı sözleşmesinde aykırılık halinde bu iki yaptırımın bir arada uygulanacağı-
nın yazılması mümkündür.98 

BK m. 351/III’ün TBK’daki karşılığı olan m. 445/III dilinin yalın olması 
dışında eski düzenlemeye bir farklılık getirmemiştir.

files/9hd-2003-23807.htm, (23.12.2011)
93  Pélissier/ Supiot/ Jeammaud, 376
94 Y.. HGK. E. 2008/9-517, K. 2008/566, T. 22.09.2008, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/

hgk-2008-9-517.htm, (23.12.2011); Erdemoğlu, 154
95  Savaş, 120, dn. 105 ve 106
96  Uyar, İş Sırrı, 270
97  Erdemoğlu, 152; Savaş, 122
98  Uyar, İş Sırrı, 270
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D. REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
1. Genel Olarak
BK m. 352 rekabet yasağının sona ermesine ilişkin olup işçinin rekabet 

etmeme borcunun üç şekilde sona erebileceğini hüküm altına almıştır. Birinci 
hal işverenin korunacak bir menfaati kalmadığı için yasağın sona ermesidir. 
(BK m. 352/I) İkinci hal işçinin iş sözleşmesinin feshini haklı kılacak bir kusu-
ru yokken işverenin iş sözleşmesini feshetmesidir. (BK m. 352/II) Üçüncü hal 
ise işverenin kusurlu bir davranışı nedeniyle işçinin iş sözleşmesini feshidir. 
(BK m. 352/II) Sayılan üç halde de rekabet yasağı uygulanmaz. 

Rekabet yasağını sona erdiren bir diğer genel durum yasak için öngörülen 
sürenin dolmasıdır. Buradaki süre taraflarca rekabet yasağı sözleşmesi dü-
zenlenirken tayin edilen süre olabileceği gibi fahiş olduğu kabul edilerek talep 
üzerine hakim tarafından makul sınırlara çekilen süre de olabilir. Önemli olan 
yasağın tabi olduğu sürenin kendiliğinden sona ermesidir.99 Yoksa belirli sü-
reli iş sözleşmesinin süresinin dolması veya taraflar arasındaki belirsiz süre-
li bir sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi, anlaşmada rekabet 
yasağı için özel bir düzenleme yoksa işçinin rekabet etmeme borcunu ortadan 
kaldırmaz.100 

Tarafların karşılıklı rızaları uyarınca yapacakları bir anlaşma veya işçinin 
ölümü de rekabet yasağının sona ermesine neden olacaktır. İşverenin ölümü 
ise kural olarak rekabet yasağını sona erdirmeyecektir, çünkü kanun koyucu 
işçinin rekabet yasağı ile esas olarak işletmenin menfaatini korumak istemek-
tedir. 101

2. İşverenin Korunacak Menfaatinin Kalmaması
İşverenin korunacak menfaati kalmaması ile kastedilen; rekabet yasağın-

da belirlenen coğrafi alan ve sürede, işçinin kendisine yasaklanan faaliyetleri 
sergilemesinin artık eski işverenine önemli derecede bir zarar verme ihtimali-
nin bulunmamasıdır. İşverenin işletmesini kapatması, faaliyet konusunu veya 
faaliyet gösterdiği coğrafi alanı değiştirmesi bu kapsamda değerlendirilmeli-
dir.102 Soyer eski işverene ait işletmenin hukuki bir işlemle üçüncü bir kişiye 
devredilmesi halinde de artık işverenin önemli bir zarara maruz kalmasının 
mümkün olmadığından hareketle rekabet yasağı sözleşmesinin artık geçersiz 
olması gerektiğini ifade etmiştir.103 Böyle bir durumda işletmeyi devralan işve-
ren eski işverenle aynı işi işleri yapmaya devam edecekse kanaatimce burada 
rekabet yasağı sözleşmesi kararlaştırılan veya hakim tarafından fahiş olduğu 
gerekçesiyle indirilen süre sonuna kadar varlığını sürdürmelidir. Çünkü reka-
bet yasağı sözleşmesi yapılmasının asıl amacı eski işverenin kişisel menfaatle-

99 Uyar, İş Sırrı, 270
100  Uyar, İş Sırrı, 271
101  Uyar, İş Sırrı, 271
102  Soyer, 373
103  Soyer, 373-374
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rini korumak değil işletmenin menfaatlerini korumaktır.104 Nasıl ki işyerinin 
devri işçiye haklı sebeple iş sözleşmesini feshetme hakkı vermiyorsa (İş Ka-
nunu m. 6), aynı mantıktan hareketle işletme için korunacak bir menfaat söz 
konusuysa rekabet yasağı geçerli olmalıdır.105

3. İş Sözleşmesinin Feshi
Yukarıda ifade edildiği rekabet yasağının sona ermesi, daha doğru ifadeyle 

işçi için uygulanamaz hale gelebilmesi için işçinin iş sözleşmesinin feshini hak-
lı kılacak bir kusuru yokken işverenin iş sözleşmesini feshetmesi veya işvere-
nin kusurlu bir davranışı nedeniyle işçinin iş sözleşmesini feshetmesi gerekir. 
(BK m. 352/II) 

TBK m. 447/II’de “işçinin feshi muhik gösterecek bir kusuru yok iken” 
işverenin iş sözleşmesini feshetmesi ifadesi yerine iş sözleşmesinin “haklı bir 
sebep olmaksızın işveren tarafından” feshi ifadesine yer verilmiştir. Bunun 
sebebi kanaatimce işçinin kusuru olmasa da işverenin işçinin yetersizliğinden 
(performans düşüklüğü gibi) veya davranışlarından kaynaklanan (sık sık has-
talanmak) geçerli bir nedene dayanarak iş sözleşmesini feshedebilmesidir. Hal 
böyle iken mevcut BK uygulamasında işveren ancak işçinin kusurlu bir dav-
ranışına dayanarak iş sözleşmesini feshettiğinde rekabet yasağı hüküm ifade 
ederken, TBK uygulamasında işçi kusurlu olmasa bile işveren geçerli sebeple 
iş sözleşmesini feshettiğinde rekabet yasağı uygulanabilecektir. Kanaatimce 
bu durum rekabet yasağının uygulama alanını işçi aleyhine genişletmektedir. 
Kusuru olmaksızın performans yetersizliği nedeniyle iş sözleşmesi işveren ta-
rafından geçerli nedenle feshedilen işçinin rekabet yasağıyla bağlı olması kanu-
nun amacına ters düşmektedir.

İş sözleşmesinin sona ermesinde her iki tarafın da kusurlu olduğu haller-
de hangi tarafın daha çok kusurlu olduğuna bakılmalıdır. Buna göre işçinin 
kusuru işverenden fazla olduğunda rekabet yasağı uygulanacak aksi halde re-
kabet yasağı uygulanmayacak ve ortadan kalkacaktır.106

IV. SONUÇ
İş sözleşmesi sona erdikten sonra işçinin işverene rakip olarak kendi adı-

na bir iş yapması veya bu kapsamda bir şirkete ortak olması veya rakip bir 
işletmede işe başlaması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Böyle bir durumda 
eski işverenin faaliyet gösterdiği piyasada zarar görmeden işletmesinin sürek-
liliğini sağlamak istemesi karşısında, yaşamını idame ettirmek için ekonomik 
hayatın içinde var olmaya çalışan işçinin menfaatleri zaman zaman karşı kar-
şıya gelebilmektedir. Bu noktada her iki tarafın menfaatlerini korumak için 
kanun koyucunun bulduğu çözüm çalışmamızın konusunu oluşturan rekabet 
yasağı sözleşmeleridir. 

104  Dockes, 198; Pélissier/Supiot/ Jeammaud, 367
105  Aynı yönde görüş için bkz. Savaş, 125
106   Erdemoğlu, 155



252 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

Hukukumuzda işçinin iş sözleşmesi sona erdikten sonra belirli koşul-
lar altında rekabet etmesini yasaklayan rekabet yasağı sözleşmeleri Borçlar 
Kanunu’nda 358 ila 352. maddeler arasında düzenlenmiştir. Çalışmamızda 
söz konusu maddelerden yola çıkarak rekabet yasağı sözleşmelerinin ama-
cı, geçerlilik koşulları ve sona erme biçimleri uygulama ve Yargıtay kararları 
ışığında tespit edildikten sonra mevcut Borçlar Kanunu ile Temmuz 2012’de 
yürürlüğe girecek Borçlar Kanunu hükümlerinin rekabet yasağı sözleşmeleri 
kapsamında karşılaştırılması yapılmıştır.

Her iki kanunun rekabet yasağını düzenleyen maddeleri arasında çok bü-
yük farklar bulunmamaktadır. Öncelikle yeni kanunun dilinin çok daha sade 
ve anlaşılır olduğunu belirtmek gerekir.

Yeni kanun mevcut BK’da olduğu gibi rekabet yasağı sözleşmelerinin yazılı 
yapılması gerektiğini öngörmüş, ancak işçinin reşit olması yerine fiil ehliyeti-
ne sahip olmasını aramıştır. Kanaatimce bu değişiklik son derece yerindedir. 
Zira fiil ehliyetine sahip olmak için kişinin ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı 
olmayan bir ergin olması gerekir. Dolayısıyla eski kanundan farklı olarak yeni 
kanunun rekabet yasağı sözleşmesinin geçerliliğini iş ilişkisinin kurulduğu sı-
rada işçinin ayırt etme gücü bulunmasına da bağlaması maddenin amacına 
daha uygundur.

Bir diğer dikkat çeken değişiklik işçinin rekabet etmeme borcu karşısın-
da işverene karşı edim yüklenebilmesidir. Alman ve Fransız Hukukları’nda 
işverenin karşı edim yüklenmesi rekabet yasağı sözleşmesinin geçerlilik ko-
şullarından biridir. Yeni Borçlar Kanunu işçi aleyhine tek taraflı cezai şart 
getirilmesini açıkça yasakladığından ve kanunda bu konuda rekabet yasağına 
ilişkin olarak bir istisna getirdiğini hükme bağlamadığından, kanaatimce bu 
yeni düzenleme ile örtülü olarak Türk Hukuku’nda da işverenin karşı edim 
yüklenmesi rekabet yasağı sözleşmesinin geçerlilik koşulu haline gelmiştir.

Rekabet yasağının geçerlilik koşullarından bir diğeri yer, zaman ve konu 
açısından sınırlama içeriyor olmasıdır. Mevcut kanun zaman açısından yapıla-
cak sınırlamada bir süre belirtmemiştir. Yeni Borçlar Kanunu ise özel durum 
ve koşullar dışında rekabet yasağı sözleşmeleri için iki yıllık bir sınır getirmiş-
tir (TBK m. 445/I). Ancak maddede özel durum ve koşulların neler olduğunun 
açıklanmaması kanaatimce bir eksikliktir. Çünkü sürenin sözleşmede hangi 
unsurlara göre tayin edileceğinin belirtilmemiş olması uygulamadaki boşluğu 
kanaatimce dolduramamıştır.

TBK ile getirilen bir diğer önemli değişiklik de yer, zaman ve konu açı-
sından fahiş sınırlamalar içeren rekabet yasağı sözleşmelerinde söz konusu 
sınırları makul seviyelere çekme konusunda hakime takdir yetkisi tanınmış 
olmasıdır (TBK m. 445/II). Böylelikle kanunun aradığı sınırları kanuna uygun 
olarak düzenlemeyen rekabet yasağı sözleşmelerini geçersiz saymak yerine, 
işçi ve işverenin menfaatlerine uygun olarak hakimin uyarlama yapabilmesinin 
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önü açılmıştır. Mevcut kanunda hakim takdir yetkisini rekabet yasağının ihlali 
halinde fahiş olarak kararlaştırılmış cezai şart tutarları bakımından kullana-
bilmekteydi.
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SGK TARAFINDAN ÖDENEN FAZLA VE YERSİZ 
ÖDEMELERİN GERİ ALINMASINA YÖNELİK 5510 

SAYILI YASA'DAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Av. Halil Ufuk KÖK1 

I- YERSİZ ÖDEMELERE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMENİN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

506 Sayılı Yasa'da yersiz ve yanlış ödemelerin tahsiline yönelik bir dü-
zenleme bulunmamaktadır. Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceğini düzen-
leyen 506 Sayılı Yasa'nın 121. maddesinde 29.7.2003 tarihli ve 4958 Sayılı 
Kanun'un 47. maddesiyle değişiklik yapılarak “ …. yanlış ve yersiz ödendiği 
anlaşılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımları 84. maddenin son fıkrası 
saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek 
suretiyle geri alınır. Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır.” 
metni eklenerek kurum alacakları yönünden sigortalı ve hak sahiplerine bağ-
lanan aylıklar, gelirler ve istihkaklar bakımından haciz yapılabileceğine dair 
düzenleme yapılmıştır. (506 Sayılı Yasa'nın 84. maddesinin son fıkrası ise yanlış yere alınan 

primlere dayalı sağlanan yardımlara ait giderlerle ilgilidir.) Fakat 506 Sayılı Yasa'nın 121. 
maddesinde de yersiz ödeme halinde iade yükümünün kapsamını belirleyen 
bir düzenleme bulunmamaktadır. 506 Sayılı Yasa'nın 121. maddesine göre 
fazla ve yersiz ödemelerin tahsilinde bu sebeple çeşitli aksaklıklar yaşanmakta 
idi. Uyuşmazlıklarda sebepsiz zenginleşme ve haksız iktisap hükümlerinden 
hareketle iade yükümlülüğünün kapsamı belirlenmekte ve zamanaşımı itirazı 
olması halinde Borçlar Kanunu hükümlerinden hareketle belirleme yapılmak-
ta idi. 5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesi ile 506 Sayılı Yasa'da yer almayan yeni 
bir düzenleme getirilmiş ve 506 Sayılı Yasa'ya dayalı davalardaki belirlemeler-
den hareketle zenginleşmenin kasıtlı ve kusurlu davranıştan veya Kurumun 
hatalı işleminden kaynaklanmasına bağlı olarak iade yükümlülüğünün kapsa-
mı saptanmıştır.

5510 Sayılı Yasa'nın Yersiz Ödemelerin Geri Alınması başlıklı 96. maddesi 
metni aşağıdaki gibidir;

 “Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya ay-
lık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve 
bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı 
tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler;

a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit 
tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödeme-
lerin yapıldığı tarihlerden,

1 SGK İstanbul İl Müdürlüğü Avukatı
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b) Kurum’un hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit 
tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, il-
giliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmi dört ay içinde yapılacak ödemelerde 
faizsiz, yirmi dört aylık  sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde 
ise bu süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, il-
gililerin Kurum’dan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları 
yoksa genel hükümlere göre geri alınır. (13/2/2011 tarihli ve 6111 Sayılı Kanun'un 44. 

maddesiyle, bu bentte yer alan “üç ay” ibaresi “yirmidört ay” ve “üç aylık” ibaresi “yirmidört 

aylık” şeklinde değiştirilmiş)

Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç 
aslına yapılır, kanunî faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiple-
rinin muvafakat etmeleri kaydıyla, aynı dosyadan diğer bir hak sahibine yapı-
lan yersiz ödemelere mahsubunda da uygulanır. 

Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı 
ödeme dönemi başı itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, 
gelir ve aylıktan % 25 oranında kesilmek suretiyle uygulanır.

Yersiz ödemelerin tespiti ile geri alınmasına ve bu maddenin uygulanma-
sına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzen-
lenir.”

Maddenin son bendi uyarınca 27 Eylül 2008 Tarihli Resmi Gazete'de ya-
yımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hak-
kında Yönetmelik çıkarılmıştır.

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 5510 Sayılı Yasa'nın rucuen tazminat hüküm-
lerini düzenleyen 21.,23,39. maddelerinin  uygulanmasında olay tarihinin 
esas alınması gerektiği görüşünü benimsediği ve 01.10.2008 tarihinden önce 
gerçekleşen iş kazası veya rucuen tazminatı gerektirir eylemlerde 5510 Sayılı 
Yasa'nın tatbik edilemeyeceğini kabul ettiği  halde fazla ve yersiz ödemelere 
ilişkin olarak 5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesinin yasanın yürürlük tarihin-
den önce gerçekleşen fazla ve yersiz ödemelere de uygulanabileceğini kabul et-
miştir. 5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesi geriye dönük olaylara yönelik bir dü-
zenleme olduğu için bu çıkarım  yasa metninin doğal sonucudur. Esasen 5510 
Sayılı Yasa'nın rucuen tazminata ilişkin hükümlerinin de geriye dönük uygu-
lanmasını engelleyici bir düzenleme bulunmamaktadır. 5510 Sayılı Yasa'nın 
rucuen tazminata ilişkin en çok uygulanan maddesi olan 21. maddesi Kuru-
mun rucuen tazminat hakkını ayrıca sigortalı ve hak sahiplerinin isteyebileceği 
miktarla sınırladığından ve geniş anlamda idarenin alacağını daralttığından 
5510 Sayılı Yasa'nın 1.10.2008 tarihinden önceki iş kazalarına uygulanması-
na engel oluşturmaması gerekirdi. Yargıtay’ın görüşünün 506 Sayılı Yasa'da 
olmadığı halde 5510 Sayılı Yasa'yla getirilen rucuen tazminat türlerine uygu-
lanması yönünde içtihat oluşturulması daha uygun olabilirdi. Örneğin sigortalı 
işçiler bakımından 506 Sayılı Yasa “ölüm sigortasından” bağlanan aylık ve ge-
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lirlere yönelik SGK'ya rucu imkanı tanımadığı halde 5510 Sayılı Yasa'nın 39. 
maddesi ile 1479 Sayılı Yasa'nın 63. maddesine benzer şekilde sigortalı işçiler 
bakımından da rucuen tazminat hakkı tanınmıştır. Yargıtay’ın rucuen tazmi-
nata yönelik içtihadı biraz da yeni maddenin uygulanmasındaki belirsizliklere 
ilişkin zaman kazanmaya yöneliktir. 

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi, 2009/5653 Esas  2009/8700 Karar sayılı kara-
rında fazla ve yersiz ödemelere yönelik olarak şu belirlemeleri yapmıştır;

“5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesi ile 506 Sayılı Yasa'da yer almayan yeni 
bir düzenleme getirilmiş, sebepsiz zenginleşmenin kasıtlı kusurlu davranış-
tan veya Kurumun hatalı işleminden kaynaklanmasına bağlı olarak istirda-
dı mümkün ödeme miktarları belirlenmiştir. Kapsam belirlendikten sonra, 
ilgilinin Kurumdan alacağı yoksa geri alma işleminin genel hükümlere göre 
yapılacağı öngörülmüştür. 5510 Sayılı Yasa'nın geçici maddelerinde ise, yersiz 
ödemelerin tahsili konusunda önceki hükümlerin uygulanması gereğini öngö-
ren herhangi bir kural yer almamaktadır.

Belirtilen nedenlerle; 5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesi hükmünün, Kuru-
mun yersiz ödemeden kaynaklanan alacakları konusunda süren uyuşmazlık-
lara uygulanması gerekmektedir.

Borçlar Kanunu’nun, somut uyuşmazlıkta iade ile yükümlü olunan tuta-
rın belirlenmesinde genel hüküm niteliğinde bulunan 63. maddesinin de göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir. Bilindiği üzere, iyi niyetli zenginleşen, 
sebepsiz zenginleşme konusunun kendisinden istendiği tarihten önce elinden 
çıktığını iddia ve ispat ettiği miktar nispetinde ret ve iadeyle yükümlü olmaya-
caktır.

Buna karşın; zenginleşen, zenginleşme anında veya sonrasında mal varlı-
ğındaki artışın geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığını biliyor veya bilmesi 
gerekiyor ise kötü niyetli sayılacağında kuşku bulunmamaktadır.

5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesiyle getirilen düzenleme, sebepsiz zengin-
leşmede iade konusuna ilişkin özel bir düzenleme niteliğinde olup; zamana-
şımı hükmü olarak nitelenmesine olanak bulunmamaktadır. Maddenin genel 
hükümlere atfı, 5510 Sayılı Yasa'nın 97. ve diğer maddelerinde fazla veya yer-
siz ödemeden kaynaklanan Kurum alacağı yönünden düzenlemeye yer verilme-
miş olması karşısında fazla ve yersiz ödemeden kaynaklanan Kurum alacağı 
yönünden zamanaşımı konusunun genel hükümlerden hareketle çözümü ge-
rekmektedir.

Ayrıca, sebepsiz zenginleşme hukuksal temeline dayalı davaların da kamu 
kurum ve kuruluşları açısından Borçlar Kanunu’nun 66. maddesinde öngörü-
len 1 yıllık zamanaşımı süresinin başlangıcı, o kurum ve kuruluşların yetkili 
kişi veya organlarının verdiğini, istirdada haklı olduğunu öğrendiği tarih olup 
(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 16.09.1987 t.,1987/9-68 E.,1987/618 K.), davalının ölüm 
aylıklarından kaynaklanan yersiz ödemeleri iade yükümünün 5510 Sayılı 



257SGK Tarafından Ödenen Fazla ve Yersiz... • Av. Halil Ufuk KÖK

Yasa'nın 96. maddesi hükmü uyarınca belirlenmesi gereği üzerinde durulma-
ması, beyan ve taahhüt belgesi içeriğine göre iyi niyetli olan davalının Borçlar 
Kanunu'nun 63. maddesine göre asıl alacak ve faiz yönünden iade yükümünün 
kapsamının irdelenip belirlenmemesi, öte yandan icra inkâr tazminatına yö-
nelik istemin reddine ilişkin bir gerekçe göstermeksizin bu talebi de içerecek 
biçimde fazlaya dair istemin reddine biçiminde hüküm tesis edilmesi, usul ve 
yasaya aykırı görülmüştür.”

Yargıtay 10 Hukuk Daire’nin yerleşik hale gelen içtihadı uyuşmazlığın çö-
zümünü kolaylaştıran yasal düzenlemenin pratik yönünü tamamen ortadan 
kaldırmaktadır. 5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesinde açıkça fazla ve yersiz 
ödemelerde iade yükümlülüğünün kapsamı belirlenmiştir. Kasıtlı veya kusur-
lu davranırlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en 
fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden, 
Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmaktaysa, hatalı işlemin tespit tari-
hinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye 
tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, 
bu sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre sonun-
dan, itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, geri alınmalıdır. Mad-
denin Borçlar Kanunu'ndaki sebepsiz zenginleşme ve haksız iktisaplara ilişkin 
zamanaşımı süreleri gözetilerek tanzim olunduğu çok açık iken Yargıtay’ca 
“iade ile yükümlü olunan tutarın belirlenmesinde genel hüküm niteliğinde bu-
lunan Borçlar Kanunu'nun 63. maddesinin de göz önünde bulundurulması 
gerekmektedir.” görüşünün kabulü yasanın amacına uygun olmamıştır. Daha 
özel nitelikteki 5510 Sayılı Yasa mevcutken ve iade yükümlülüğünün kapsamı 
bu kanunda çok açık bir şekilde belirlenmişken artık iade yükümlülüğünün 
kapsamının genel hükümlere göre belirlenmesi yasanın amacı ile bağdaşmaya-
caktır. Yersiz ödemelere yönelik olarak 5510 Sayılı Yasa'da özel zamanaşımı 
düzenlemesi olmaması sebebi ile zamanaşımının Borçlar Kanunu 66. madde-
sine göre belirlenmesi görüşünün de kabulü mümkün olamayacaktır. Borçlar 
Kanunu 66. maddesinde zamanaşımı süresi 1 ve 10 yıl olarak belirlenmiştir. 
01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Borçlar Kanununun 72. ve 
82. maddelerinde ise bu süreler 2 ve 10 yıl olarak düzenlenmiştir. 5510 Sayılı 
Yasa'da ise Kurum alacakları bakımından zamanaşımı süreleri 93. maddede 
düzenlenmiştir. 5510 Sayılı Yasa'nın 93. maddesinin üçüncü bendinde  “ Bu 
kanuna dayanılarak Kurumca açılacak tazminat ve rucu davaları on yıllık za-
manaşımına tabidir.” hükmü yer almaktadır. Yersiz ve fazla ödemelere ilişkin 
davalar geniş anlamda tazminat davası niteliğinde olduğundan bu davalar ba-
kımından da zamanaşımı süresi 10 yıl olmalıdır. Artık borçlar kanunundaki 
1 yıllık veya 2 yıllık sürelerin uygulanması mümkün olmamalıdır. 93. madde-
nin üçüncü bendinin son cümlesi rucuen tazminat davalarına yöneliktir, fakat 
bendin ilk cümlesi yersiz ödemeler de dahil olmak üzere tüm tazminat dava-
larını kapsamaktadır.
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Kurum uygulamasında yersiz ödeme halinde borçlulara Bütçe ve Muha-
sebe Daire başkanlığınca ihtar yapılmakta, ödeme yapılmaması halinde icra 
takibi yapılmakta, ödeme emrine itiraz edilmesi halinde itirazın iptali dava-
sı açılmaktadır. Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında her bir aylık ödemesi ayrı 
olay olarak kabul edilmekte genel zamanaşımı süresi her bir aylığın ödenme 
tarihinden itibaren ayrı ayrı başlatılmaktadır. Bu sebeple çoğunlukla yersiz 
ödemenin tespit edildiği tarih ile, dava açılma süresi arasındaki süredeki ka-
dar   Kurum alacağı kısmen zamanaşımına uğramaktadır. Yersiz ve fazla öde-
melerde yasal faiz veya geçmiş dönemde kamu alacaklarına uygulanacak yasal 
faiz işletildiğinden  kurum alacağının bir kısmı zamanaşımına uğrasa dahi 
zamanaşımına uğrayan borç tutarı toplam borç tutarının küçük bir kısmını 
teşkil etmektedir. 

2011/58 sayılı genelgede;” sigortalılara yersiz veya yanlış gelir/aylık öden-
diğinin tespiti dosya kontrollerinde veya sigortalıların şifahi müracaatları sıra-
sında yapılan dosya incelemelerinde de ortaya çıkabilmektedir. Bu durumda 
yersiz ödemenin tespit tarihine esas olmak üzere herhangi bir belge bulunma-
dığından, bu tür durumlara özgü olmak üzere dosya memuru, şefi ve müdü-
rünün imzalayacağı bir tutanak hazırlanacak ve tutanağın hazırlandığı tarih, 
yersiz ödemenin tespit tarihi olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi ile yersiz 
ödemenin tespit tarihinin nasıl belirleneceği açıklanmıştır. Bu yönde bir belir-
leme bulunmaması halinde Mahkemelerce genellikle yersiz ödemeye ilişkin ilk 
yazışma tarihi veya yersiz maaş ödemesinin durdurulduğu tarih yersiz ödeme-
nin tespit edildiği tarih olarak kabul edilmektedir.

 Mahkemelerde 5510 Sayılı Yasa'nın 96/ a maddesine tabi yersiz ödeme-
lerin tahsiline ilişkin davalarda borçlunun zamanaşımı itirazında bulunması 
halinde zararın tespit tarihinden önceki 10 yıllık sürenin başlangıç tarihi - za-
manaşımı süresini kesen bir durum varsa bu da dikkate alınarak- belirlenecek 
ve  icra takibi veya dava açılma tarihinden önceki 10 yıllık sürenin başlangıcı 
saptanacaktır. İcra takibi ve dava açılma tarihi her halükarda zararın tespit 
tarihinden sonra olacağından sadece zamanaşımına uğramayan süreler bakı-
mından geriye dönük 10 yıllık tutarların hesaplanması halinde dolaylı olarak 
5510 Sayılı Yasa'nın 96/ a maddesi kapsamında zarar tarihinin tespitinden 
geriye dönük 10 yıllık süre bakımından  da zarar tespiti yapılmış olacaktır.  

Alacağın likit olması durumunda borçlu % 40 oranında icra inkar tazmi-
natı ödemek zorunda kalacaktır. Fakat Kurum'un açmış olduğu davanın reddi 
halinde 5510 Sayılı Yasa'nın 88/18.maddesi uyarınca Kurum aleyhine tazmina-
ta hükmedilemeyecektir. 5510 sayılı Yasa'nın 88/18. maddesi “Kurum'un taraf 
olduğu her türlü dava ve icra takiplerinin kısmen veya tamamen aleyhe netice-
lenmesi halinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununda yazılı tazminat ve cezalar 
Kurum hakkında uygulanmaz” şeklinde olup Kurum lehine yeni bir düzenleme 
içermektedir. 5502 sayılı SGK Kanunun 35/3 maddesine göre kurumun taşınır 
ve taşınmazları, bankalardaki mevduatları dahil her türlü hak ve alacakları 
haczedilemez, hakkında 2004 Sayılı İİK’nun haciz ve iflas hükümleri uygulana-
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maz. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2010/9610 Esas, 2010/22152 Karar sayılı 
kararında bu düzenleme sebebi ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun malları hac-
zedilmeyeceğinden ve cebri icradan amacın haciz yolu ile tahsilatı gerçekleştir-
mek olduğundan hareketle kurum aleyhine icra takibi yapılamayacağı kabul 
edilmiştir. ; fakat daha sonra aynı Daire  2011/24266 Esas, 2011/22886 karar 
sayılı 18.11.2011 tarihli kararı ile görüş değiştirerek “anılan düzenlemenin 
Kurum'un mallarının haczedilemeyeceğine ilişkin olup hakkında takip yapı-
lamayacağı anlamına gelmediği” görüşünü benimseyerek Kurum aleyhine icra 
takibi yapılabileceğini, haciz yapılamayacağını kabul etmiştir.

Özellikle Kurum'un hatasından kaynaklanan yersiz ödemelerde sigortalı 
ve hak sahibinin elinde kalan tutarın belirlenmesinde mahkemeler sıkıntı ya-
şamaktadırlar. 5510 Sayılı Yasa'da olmamasına rağmen Yargıtay içtihatlarına 
göre iyi niyetli zenginleşen, sebepsiz zenginleşme konusunun kendisinden is-
tendiği tarihten önce elinden çıktığını iddia ve ispat ettiği miktar nispetinde 
ret ve iadeyle yükümlü olmayacaktır. İyiniyetli yersiz ödemelerin iadesinde, 
zenginleşen kişinin mal varlığı ve ekonomik durumunun araştırması gereke-
cek, bu durum da yargılama sürecini uzatacaktır. Genellikle sigortalı ve hak 
sahipleri ekonomik olarak zayıf konumda olduklarından yargı makamlarınca 
iyiniyetli zenginleşmelerde sorumluların ellerinde bir tutar kalmadığı ve iade 
yükümlülüklerinin olmadığı yönünde kararlar verilmektedir.  

Bildirilmesi taahhüt edilen durum değişikliklerinin süresinde Kuruma bil-
dirilmemesi nedeniyle gerçekleşen fazla ve yersiz ödemelerde iyi niyetliliğin 
tespitinde sorumlunun taahhütname imzalaması belirleyici olmaktadır. Sigor-
talı veya hak sahibi tahsis talebinde bulunduğunda taahhütname imzalamış 
ise artık durum değişikliğini bildirme yükümlülüğünün olmadığını ileri süre-
meyecektir. Özellikle bu duruma kız çocuklarının yetim aylığı almakta iken 
çalışmaya başlamalarında rastlanmaktadır. Uygulamada karşılaşılan başlıca 
Yersiz Ödeme Şekilleri maddeler halinde aşağıda aktarılacaktır; 

II- BAŞLICA YERSİZ ÖDEME DAVALARI :
1- Kız çocuğunun yetim aylığı almakta iken aylık ve gelir alması
506 Sayılı Yasa'nın 68. maddesinde “18 yaşını, ortaöğrenim yapması ha-

linde 20 yaşını, yüksek öğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmamış olan 
veya çalışamayacak durumda malûl bulunan  ve  Sosyal Sigortaya, Emekli 
Sandıklarına tabi çalışmalarından dolayı gelir veya  aylık almayan çocuklara” 
ölüm-yetim aylığı bağlanacağı düzenlenmiştir.

506 Sayılı Yasa'nın geçici 91. maddesinde ise “ 6.8.2003 tarihinden önce 
hak sahibi kız çocuklarına bağlanan gelir ve aylıklar; bunların evlenmeleri, 
Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalışmala-
rından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları halleri hariç olmak üzere 
geri alınmaz.
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Bunlardan, yukarıda belirtilen haller haricindeki nedenlerle gelir veya ay-
lıkları kesilen veya durdurulan kız çocuklarının gelir ve aylıkları, kesme veya 
durdurma tarihi itibariyle talep şartı aranmaksızın yeniden başlatılır. Gelir 
ve aylığın kesilmesi nedeniyle diğer hak sahiplerine önceki hisselerinden faz-
la ödenen tutarlar, gelir ve aylığı tekrar başlatılacak hak sahibine yapılacak 
ödemeden mahsup edilir. Gelir veya aylığı kesilenlerden tahsil edilmiş olan 
tutarlar aynen iade edilir.

6.8.2003 tarihinden önce ölen sigortalıdan dolayı hak sahibi ana ve baba-
ya; Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalışmaları veya kendi çalış-
malarından dolayı buralardan gelir veya aylık almaları nedeniyle gelir ve ay-
lıkları kesilenlere, gelir ve aylığın kesildiği tarihe kadar yapılan ödemeler geri 
alınmaz. Ana ve babalardan Sosyal Sigortaya, Emekli Sandıklarına tabi çalış-
maları veya buralardan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almaları 
nedeniyle Kurumca tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde talepleri halinde ilgililere aynen iade edilir.

Bu Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce tespit edilen yersiz gelir ve aylık 
ödemelerinde, aynı dosyadan yersiz ödeme yapılan hak sahibi için çıkarılan 
borç tutarından, diğer hak sahipleri için varsa hesaplanan alacak tutarı mah-
sup edilerek tahsil edilir. Diğer hak sahiplerinin itirazı halinde hisseleri hariç 
tutulur. Tahsil edilmiş olan yersiz gelir ve aylık ödemeleri için de ilgilinin bu 
Kanun'un yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde talepte bulunması 
halinde aynı usul izlenir. Fazladan tahsil edilen miktarlar, tahsilat tutarları 
üzerinden ilgililere iade edilir.

1.1.2000 tarihinden önce işten ayrılan ve anılan yıl veya daha sonraki 
yıllarda tahsis talebinde bulunan sigortalılardan, işten ayrıldıkları yılda 360 
günden az malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş oldukları halde 
ortalama yıllık kazancın tespitinde, bu yılın kazançları nazara alınarak hesap-
lanmış aylıkların ödenmesine devam olunur ve yapılan yersiz ödemeler geri 
alınmaz.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkrası gereğince, aylık veya gelirleri ödenme-
ye devam olunacak kız çocuklarının aylık veya gelirlerinin ödenmesine devam 
olunması için sahip olmaları gereken şartları, ilk kez veya yeniden 6.8.2003 
tarihinden sonra haiz olan kız çocukları da aynı esas ve usullerle aylık veya 
gelir hakkından yararlandırılır.

Bu maddenin altıncı fıkra hükmü 31.12.2005 tarihine kadar uygulanır.” 
hükmü yer almaktadır.

Bu düzenleme ile kız çocukları nın ölüm aylıklarının kesilmesi ne denleri 
arasında yer alan Sosyal Si gorta veya Emekli Sandıklarından “gelir veya aylık 
alma” durumu,“kendi çalışmalarından dolayı bura lardan gelir veya aylık 
alma” duru muna dönüştürülmüştür.
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SGK'nın uygulamasının aksine, bu düzenleme uyarınca örneğin 506 Sayılı 
Yasa'nın yürürlük tarihinden önce sadece ev hanımlığına dayalı olarak 1479 
Sayılı Yasa'ya tabi sigor talılığı sebebi ile yaşlılık aylığına hak kazanan kız ço-
cuğunun yetim aylığı almasına engel bulunmamaktadır. Bu konumdaki bir 
kişinin beyan taahhüt belgesinde aylık almaya başladığını davalı kuruma bil-
dirmeye yönelik taahhütte bulunmasına rağmen  bu taahhüde dayalı bildirim-
de bulunmaması da yasal olarak hak kazandığı yetim aylığını almasına mani 
oluşturmayacaktır.

5510 Sayılı Yasa'nın 34/b maddesinde “Bu Kanun'un 5. maddesinin birin-
ci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı 
bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle 
gelir veya aylık bağlanmamış çocuklar” a ölüm aylığı bağlanabileceği belirti-
lerek 506 Sayılı Yasa'daki ifade genişletilmiş, “kendi çalışmalarından dolayı 
bura lardan gelir veya aylık alma” hükmü  “kendi sigortalılığı nedeniyle 
gelir veya aylık bağlanmamış çocuklar” şekline dönüştürülmüştür. Dolayı-
sıyla 5510 Sayılı Yasa'ya tabi ölüm aylığı alan kız çocukları bakımından isteğe 
bağlı sigortalılıkla emeklilik durumu da aylığın kesilmesi sebebi olabilecektir.

Kız çocuklarının iyiniyetli olup olmadığının belirlenmesinde taahhütname 
imzalaması ve bildiririm yapıp yapmaması veya tahsis talep dilekçesinde du-
rumunu gizlemesi belirleyici olacaktır.

Yasa uyarınca yersiz ödeme yapılan hak sahibi için çıkarılan borç tutarın-
dan, diğer hak sahipleri için varsa hesaplanan alacak tutarı mahsup edilerek 
tahsil edilmekte, diğer hak sahiplerinin itirazı halinde hisseleri hariç tutul-
maktadır. 

Mahsup işlemi uygulamada bazı sıkıntılara yol açabilmektedir. SGK yersiz 
ödeme tutarına yasal faiz işletmekte iken mahsup edilecek tutara faiz işletme-
mektedir. Dolayısıyla bu hesaplama şeklinde Kuruma iadesi gereken tutar ile 
mahsup edilecek tutar arasında büyük fark oluşmaktadır. Bu sebeple hak-
kaniyete aykırı bu durumun ortadan kaldırılmasına yönelik olarak Yargıtay 
içtihatları doğrultusunda mahkemelerdeki uyuşmazlıklarda ay be ay yersiz 
ödenen tutardan diğer hak sahibinin hak kazanacağı tutar tenzil olunmakta 
ve bakiye tutara ödeme tarihinden itibaren yasal faiz işletilmektedir. Bu du-
rumda adil bir hesaplama ve makul bir borç tutarı ortaya çıkmaktadır. Çok 
eski tarihlere dayanan yersiz ödemelerde zamanaşımı itirazının olması halin-
de zamanaşımına uğrayan yersiz ödemelerin tahsili mümkün olmadığı halde 
zamanaşımına uğrayan dönemdeki diğer hak sahiplerinin alacağı toplam borç 
tutarından tenzil olunmaktadır. 

2- Boşandığı Eşi İle Fiilen Birlikte Yaşama;
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. 

maddesinin “Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı 
belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişi-
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lere ödenmiş olan tutarlar, 96. madde hükümlerine göre geri alınır” şeklinde 
506 Sayılı Yasa'da karşılığı olmayan yeni bir düzenleme getirilmiştir. Maddede 
muvazaalı boşanma ibaresi geçmediği halde bu maddedeki vakıa muvazaalı 
boşanma olarak nitelenmiştir. Eşinden boşandığı halde fiilen boşandığı eşi 
ile birlikte yaşayan eşe ve çocuklara bağlanan gelir ve aylıklar kesilirken, bo-
şandığı eşi dışında başka bir şahıs ile evlilik birliği olmaksızın fiilen yaşayan 
eş ve çocukların ise gelir ve aylıklarını almaya devam edecekleri, bu durumun 
Anayasa'nın 10. maddesine aykırı olduğu, fiilen birlikte yaşamaya devam et-
meleri nedeni ile aylık ve gelirlerinin kesilmesinin mahkemelerce verilen bo-
şanma kararını uygulamamak anlamına geldiği ve Anayasa'nın 138. maddesi 
4. fıkrasına aykırılık oluşturduğu gerekçesi ile bu madde bakımından Anaya-
saya aykırılık itirazında bulunulmuştur. Anayasa Mahkemesi 2009/86 Esas, 
2011/70 Karar sayılı 28.4.2011 tarihli kararında “Ölüm aylığı alabilmek için 
öngörülen koşulun hakkın kötüye kullanılarak sağlanmak istenmesi sosyal gü-
venlik hakkıyla bağdaştırılamaz. Bunun yanında ölüm aylığı, sosyal güvenlik 
sisteminin aktüeryal yapısıyla doğrudan ilgilidir. Anayasa’nın 65. maddesine 
göre, “Devlet, sosyal ve ekonomik alanlarda Anayasa ile belirlenen görevlerini, 
bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri gözeterek malî kaynaklarının ye-
terliliği ölçüsünde yerine getirir.” Ölüm aylığı alabilmek için boşanarak eşiyle 
birlikte fiilen yaşamaya devam eden kadınlara haksız ve yersiz ödeme yapılma-
sı ile oluşacak maliyetin, SGK’nın aktüeryal dengelerini olumsuz etkilememesi 
için yasa koyucunun bu düzenlemeyi getirdiği” düşüncesi ile oy çokluğu ile 
itiraz reddedilmiştir.

SGK tarafından boşandığı eşi ile birlikte yaşayanlarla ilgili olarak 506 
Sayılı Yasa döneminde çekilen aylıklar için mevzuatta o dönemde bu yönde 
düzenleme olmadığı için borç çıkarılmamakta 5510 Sayılı Yasa'nın yürürlük 
tarihi 01.10.2008 tarihinden sonraki dönemde çekilen aylıklar bakımından 
borç çıkarılmaktadır. Esasen hakkın kötüye kullanılmasına dayalı olarak 
01.10.2008 tarihinden önceki dönemde ödenen aylıkların istenebilmesi de hu-
kuken tartışılabilecek bir durumdur.

Uygulamada boşandığı eşi ile fiilen birlikte yaşamanın ispatında zorluklar 
yaşanmaktadır. Olayın tanıkları Mahkemede, kontrol memurlarına verdikleri 
yazılı ifadeyi olayın neticelerini öğrenince değiştirebilmektedirler. 

5510 Sayılı Yasa'nın Geçici 1. maddesinin 2. Bendinde;” 17/7/1964 tarihli 
ve 506 sayılı, 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı, 
bu Kanunla mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 Sayılı Kanun'lara göre bağlanan 
veya hak kazanan; aylık, gelir ve diğer ödenekler ile 8/2/2006 tarihli ve 5454 
Sayılı Kanun'un 1.maddesine göre ödenmekte olan ek ödemenin verilmesine 
devam edilir. Bu gelir ve aylıkların durum değişikliği nedeniyle artırılması, 
azaltılması, kesilmesi veya yeniden bağlanmasında, bu Kanun'la yürürlükten 
kaldırılan ilgili kanun hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır. Bu dü-
zenleme uyarınca 5510 Sayılı Yasa'dan önce 5510 Sayılı Yasa'nın 56. mad-
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desine eş düzenleme bulunmaması sebebi ile 5510 Sayılı Yasa öncesi gelir ve 
aylığa hak kazananlar bakımından 5510 Sayılı Yasa'nın 56. maddesinin tatbik 
edilemeyeceği, bu kişiler fiilen boşandıkları eşi ile birlikte yaşasalar dahi ay-
lıklarının kesilemeyeceği görüşü bulunmaktadır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 
2011/7225 Esas, 2011/15311 Karar sayılı 3.11.2011 tarihli kararında; genel 
olarak boşandığı eşi ile birlikte yaşamada iyiniyet kuralına aykırılık bulundu-
ğu kabul edilerek 5510 Sayılı Yasa'nın Geçici 1. Maddesinin 2. Bendi ve Geçici 
4. Maddesinin tatbikinin mümkün olamayacağı görüşü benimsenmiştir. Bu 
husus muhtemelen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşındıktan sonra tam 
olarak netleşecektir.

Ceza Mahkemeleri genellikle boşandığı eşi ile birlikte yaşayarak kurumu 
zarara uğratma olayını sabit görürlerse 158/1-e  kapsamında nitelikli dolandı-
rıcılık olarak nitelendirmekte ve cezalandırılmaktadırlar.  

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. 
Maddesi çok yönlü sosyal, ekonomik, etik boyutu bulunan bir düzenlemedir. 
Boşandığı eşi ile fiilen birlikte yaşayanlara yönelik yaptırım öngörüldüğü halde 
dul veya yetim aylığı kesilmemesi için başka birisi ile evli olduğu halde resmen 
evlilik yapılmaması, suç duyurularında genellikle eşinin zorlaması ile muva-
zaalı boşanma gerçekleştiren bayanların sadece cezalandırılması, kişilerin bir 
kısmının ekonomik zorunluluk sebebi le bu yola başvurmakta iken bazı yük-
sek maaş alan bürokrat yakınlarının yüksek aylık ve gelirler sebebi ile bu yola 
başvurması, gerçekten boşanan bazı çiftlerin aynı evi çeşitli sebeplerle birlikte 
kullanmalarının mümkün olabilmesi, çok yönlü tartışılabilecek hususlardır.  

3- Vefat sonrası aylıkların çekilmesi
Yargıtay içtihatlarında kişinin vefatından sonra maaş hesabına yatırılan 

paraların terekeye dahil olmadığı, bu aylıkları çekenlerin iyiniyetli olamayaca-
ğı, çekilen tutarlar terekeye dahil olmadığından mirasçılık sıfatı ile sorumluluk 
olmayacağı, fakat kişinin vefatından sonra hesabına yatırılan paraları miras-
çıların çektiği hususunda karine bulunduğu, bu karinenin aksinin yani aylık-
ların kendileri tarafından çekilmediğinin ispat yükümlülüğünün mirasçılarda 
olacağı kabul edilmektedir. Bu tip davalarda müteveffanın vefat etmeden önce 
kimle birlikte oturduğu, hastalık dönemi geçirmiş ise bu dönemde bankama-
tik kartının kimde bulunduğu, maaşların bankamatikten çekilmesinde haksız 
maaş çekimini gerçekleştireni saptamada belirleyici olmaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Aylığın Ödeme Zamanı ve Esasları” 
başlıklı 164. maddesinin 1. fıkrasında “Memurlara aylıkları her ayın başın-
da peşin ödenir. Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen 
aylık, geri alınmaz.” hükmü yer almaktadır. Fakat emekliler bakımından bu 
maddeye koşut bir hüküm bulunmamaktadır. Bu sebeple vefat eden murisin 
vefatı öncesinde peşin olarak yatan maaşı çekmesi halinde  peşin ödenerek 
hak edilemeyen aylık ve gelirler terekeye dahil olacaktır. Mirasçıların sorumlu-
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luğu bu durumda mirasçılığa dayalı olacak ve mirasçıların  kötü niyetli kabul 
edilmesi mümkün  olmayacaktır.

Çekilen aylıkların terekeye dahil olup olmaması mirasın reddi durumunda 
da önem arz etmektedir. Müteveffanın kendisinin yersiz olarak almış olduğu 
aylıklar terekeye dahil olacağından mirası süresinde reddeden mirasçı yersiz 
ödemelerden sorumlu olmayacaktır. Fakat kişinin vefatından sonra aylıkla-
rının çekilmesinde mirasçılığa dayalı sorumluluk bulunmadığından mirasın 
reddi yersiz ödenen tutardan sorumluluğu ortadan kaldırmayacaktır.

Hak sahipleri ölüm geliri talep edildiği durumlarda Kurumca farklı dos-
yadan ödenen vefat edenin yaşlılık aylığı kendiliğinden kesilmemektedir. Nü-
fus ile tahsis işlemleri arasında online bağlantının sağlanması ile bir kişinin 
nüfusta ölüm kaydı düşüldüğünde aynı anda SGK tahsisinin durdurulması 
vefat sonrası aylık yatırılmasından kaynaklı ihtilafları büyük ölçüde sona er-
direcektir.

Kişinin vefatından sonra aylıklarının bankadan kimliği belirsiz kişiler ta-
rafından çekilmesi olayında aylığın yatırıldığı bankaya da SGK ile aralarındaki 
protokol hükümlerine göre kusuru oranında sorumluluk yüklenebilmektedir. 
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2010/4315 Esas sayılı 2011/15943 Karar sayılı 
28.11.2011 tarihli kararında “ bankaların birer güven kurumları olmaları ne-
deniyle, mevduatları sahteciliğe karşı özenle korumak zorunda olmaları ve bu 
konuda özen borcunun gereği olarak, hafif kusurlarından dahi sorumlu olma-
larına, hiçbir gerekçe ve bahane ile yararlandıkları mevduatı mudilerine iade-
den kaçınamayacakları, davacı Emekli Sandığı Yoklama Yönetmeliğine göre 
davacı kuruma da bir takım edimler yüklendiği  belirtilerek davacı Emekli 
Sandığı ve davalı bankanın aralarındaki sözleşme uyarınca mütarafik kusurun 
belirlenmesine yönelik inceleme yaptırılması gerektiği” belirtilmiştir.

4- Emeklilerin kamu kurumlarında çalışması
5277 sayılı 2005 Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 25. maddesinin (f) fıkra-

sının ikinci ve üçüncü paragrafları ile 5335 Sayılı Yasa'nın 30/2. Maddesi, 
01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5277 sayılı Bütçe Kanunu'nun 25. mad-
desinin (f) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragrafları “...Her hangi bir sosyal gü-
venlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar bu aylıkları kesilmek-
sizin; genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, 
fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından 
kumlan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumlan, bütçeden yardım alan 
kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve 
kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile mü-
essese ve işletmelerinde ve sermayesinin %50’sinden fazlası kamuya ait olan 
diğer ortaklıklarda her hangi bir kadro, pozisyon veya görevde çalıştırılamaz 
ve görev yapamazlar. Diğer kanunların emeklilik veya yaşlılık aylığı almakta 
iken emeklilik veya yaşlılık aylıkları ve/veya diğer tazminatları kesilmeksizin 
atanmaya, çalıştırılmaya veya görevlendirilmeye izin veren hükümleri ile, 5434 
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sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun ek 11. maddesine göre 
alınmış Bakanlar Kurulu kararlan 2005 yılında uygulanmaz.” düzenlemesini 
içermektedir.

Bütçe Kanunu ile yapılan bu düzenleme sonrasında kanun koyucu; bütçe 
kanunlarına bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamayacağına 
ilişkin Anayasa’nın 161. maddesi hükmünü gözeterek, bütçe kanunlarında yer 
almaması gereken hükümlerin temizlenmesi amacıyla çıkardığı 27.04.2005 
tarihinde yürürlüğe giren 5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 29. maddesinin (c) bendi ile; 
5277 Sayılı Kanun'un 25. maddesinde yer alan hükmü yürürlükten kaldırmış, 
ancak, aynı düzenlemeyi anılan kanunun 30. maddesi ile yeniden getirmiş ve 
bu madde 27.04.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5277 Sayılı Kanun'un 25. maddesinin Anayasa'ya aykırılığı iddiası ile açılan 
dava sonucunda, 28.12.2005 gün 2005/146-105 sayılı kararla; anılan madde-
nin (f) fıkrasının ikinci ve üçüncü paragraflarının Anayasaya aykırı olduğuna ve 
iptaline karar verilmiş, aynı yönde yapılan başka bir başvuru üzerine de anılan 
mahkemenin 29.11.2005 gün 2005/6-93 Sayılı kararı ile 5277 Sayılı Yasa'nın 
25. maddesinin (f) fıkrasının, 21.4.2005 günlü 5335 sayılı Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 29. 
maddesinin (c) fıkrasıyla yürürlükten kaldırıldığına ve 25. maddenin (f) fıkra-
sına yönelik Anayasaya aykırılık iddiasına ilişkin konusu kalmayan istemler 
hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiş, aynı düzenlemeyi 
içeren 5335 Sayılı Kanun'un 30. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının Ana-
yasaya aykırılığı iddiasıyla açılan dava sonucunda ise 03.04.2007 gün 2005/52 
Esas 2007/35 Karar Sayılı hükümle, anılan kanun maddesinin Anayasaya ay-
kırı olmadığına ve iptal isteminin reddine karar verilmiştir.

01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve 
Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 105. maddesinde sayılan uygulanmaya-
cak hükümler arasında 5335 Sayılı Kanun'un 30. maddesinin yer almaması, 
Anayasa'nın 153. maddesinin “iptal kararları geriye yürümez” hükmünü içer-
mesi karşısında; her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya 
yaşlılık aylığı alanların, bu aylıkları kesilmeksizin her hangi bir kadro, pozis-
yon veya görevde çalıştırılmayacakları ve görev yapamayacaklarına dair düzen-
lemenin 01.01.2005 tarihinden başlamak suretiyle yürürlükte olduğu Yargıtay 
Hukuk Genel Kurulu’nun 2009/21-168 esas, 2009/218 karar sayılı ilamı ile 
belirlenmiştir.

Emeklilerin yukarıda niteliği belirtilen kamu kurumlarında tekrar çalış-
masında genellikle Kurumun, çalışmayı veya yaşlılık aylığı alma konusunda 
seçim hakkı verdikten sonra aylığı kesmesi gerektiği veya bildirim yükümlülü-
ğünün kişinin çalıştığı kamu kurumunca yapılması gerektiğinden emekli aylığı 
kesilmeksizin kamuda çalışanların iyi niyetli sayılması gerektiği iddia edilmek-
tedir. Fakat Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 2010/6229 Esas, 2011/6522 karar 
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sayılı ilamı ile 5277 ve 5335 Sayılı Kanun'lara aykırılık durumunda 506 Sayılı 
Kanun kapsamında davacının aldığı yaşlılık aylıklarının kesilmesine ilişkin 
Kurum işleminde bir isabetsizlik bulunmadığına, öte yandan, anılan kanunun 
açık hükmü karşısında; Kurumun, çalışmayı veya yaşlılık aylığı alma konu-
sunda seçim hakkı verdikten sonra aylığı kesme  gibi bir yükümlüğü bulunma-
dığına, davacının  sebepsiz  zenginleşmenin haklı bir sebebe dayanmadığını, 
geri vermekle yükümlü olduğunu bilecek durumda olduğuna, her iki dosyanın 
Kuruma ait olması nedeniyle, Kurumun denelim görevi yerine  getirmediği ve 
fuzuli ödemenin Kurumun hatasından  kaynaklandığından bahisle, davacının 
iyiniyetli olduğunun kabulünün de mümkün olamayacağına karar verilmiştir. 
Dolayısıyla emeklilerin kamu kurumlarında çalışmaları halinde  almış olduğu 
aylıkları 5510 Sayılı Yasa'nın 96/ a maddesi uyarınca yasal faizleri ile birlikte 
iade etme yükümlülükleri bulunmaktadır.

31/12/2005 tarihli, 5437 sayılı 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 
31. maddesinde ise “8/6/1949 tarihli ve 5434 Sayılı Kanun hükümleri çerçeve-
sinde emeklilik aylığı almakta iken, 21/4/2005 tarihli ve 5335 Sayılı Kanun'un 
30. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan kamu kurum ve kuruluşlarında 
1/1/2005 tarihinden önce yeniden çalışmaya başlayan ve bu nedenle 5434 Sa-
yılı Kanun'un 99 veya ek 11. maddesi uyarınca T.C. Emekli Sandığı tarafından 
bağlanmış emekli aylıkları kesilen veya kesilmesi gerekenlerden yeniden çalış-
maya başladıklarına dair kurumları tarafından zamanında Sandığa bildirim 
yapılmamış olanlara, 1/1/2005 tarihinden önceki dönem için borç çıkarılmaz; 
aynı dönem için çıkarılmış borçlar tahsil edilmez ve bu durumda olanlardan 
1/1/2005 tarihinden sonra tahsil edilmiş tutarlar, bir yıl içinde talepleri ha-
linde ilgililere faizsiz olarak iade edilir.” hükmüne yer verildiğinden 1/1/2005 
tarihinden öncesi için bu kapsamda çalışanlara borç çıkarılamayacaktır.

5- Başkasının sağlık karnesinin kullanılması
5510 Sayılı Yasa'nın 71/2. maddesi “Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla 

yükümlü olduğu kişilerin kendi adına bir başkasının sağlık hizmeti almasını 
veya Kurumdan haksız bir menfaat temin etmesini sağlaması yasaktır. Bu fi-
illeri işleyenlerden Kurumun uğradığı zararın iki katı kanunî faiziyle birlikte 
müştereken ve müteselsilen tahsil edilir ve ilgililer hakkında 26/9/2004 tarihli 
ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmünü içermek-
tedir. Bu hükümde yersiz ödeme tutarının iki katının ödeneceği belirtilerek 
haksız menfaat temin edenlerin iade yükümlülüğü arttırılmıştır. Bu tutar ceza 
yargılaması sırasında hükmedilen cezai nitelikteki aylık ödemesinden bağım-
sızdır.

6- Yersiz Ödemelerde Suç Duyurusu
5510 Sayılı Yasa'dan önce yersiz ödemelerde Emekli Sandığı tarafından 

tüm haksız aylık çekilme durumunda suç duyurusunda bulunulmakta iken 
SSK tarafından vekaletnameye dayalı haksız maaş çekimlerinde suç duyuru-
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sunda bulunulmakta, bankamatik kartı ile maaş çekilmesi durumunda suç 
duyurusunda bulunulmamakta idi.

5510 Sayılı Yasa sonrası SSK bakımından yersiz ödemelerde suç duyu-
rusunda bulunulmasının kapsamı genişletildi. Fazla veya Yersiz Ödemelerin 
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinin son 
bendi uyarınca “Kurumun yanlış işlem ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve 
bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç tahakkuk ettirilmesine 
neden olan kişiler hakkında, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda 
bulunulmaktadır” Bu maddede maddenin birinci fıkranın (b) bendindeki du-
rum yani “Örneği Kurumca hazırlanan belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen 
durum değişikliklerinin bir ay içinde Kuruma bildirilmemesi,” suç duyurusun-
da bulunulmasında istisna tutulmuş ise de maddenin e) bendi “Gelir ve aylık-
larının kesilmesi gerektiği hâlde durumun gizlenmesi ve/veya bildirilmemesi,” 
durumu b bendini kapsamaktadır. Dolayısıyla kurumun hatasından kaynak-
lanan yersiz ödemeler haricindeki yersiz ödeme hallerinde kural olarak suç 
duyurusunda bulunulmaktadır.

Haksız aylık yada gelir çekilmesinde genellikle sanıklar Ağır Ceza Mahke-
melerinde TCK 158/1-e kapsamında kamu kurumuna karşı nitelikli dolan-
dırıcılıktan yargılanmaktadırlar. Kurum zararının tazmini halinde hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmekte, kurum zararının tazmin 
edilmemesi durumunda para cezası ve hapis cezası öngörülmektedir. Eylemin 
niteliği ve suçun büyüklüğüne göre yaptırımlar değişiklik göstermektedir.

SGK tarafından 2009/36 sayılı genelge ile gelir veya aylık almakta iken ölen 
sigortalı veya hak sahiplerinin ölüm tarihinden sonra hak etmedikleri 3 aylık 
döneme ilişkin gelir ve aylıkların hak sahipleri tarafından bankalardan tahsil 
edilmesi durumunda, yersiz alınan gelir ve aylık miktarları için cari usulde 
işlem yapılmakla birlikte bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulmayacağı 
düzenlenmiştir. Bu 3 aylık süre 2011/58 sayılı genelge ile 1 aya indirilmiştir. 
2009/36 sayılı genelgedeki 3 aylık süre sosyal hayata daha uygundur. Kişinin 
vefatı ile çoğunlukla alışık olunan ve haneye giren bir gelirin ödenmeye devam 
edilmesi bu paranın hak edildiği algısı doğurabilmektedir.

Bankamatikten yersiz aylık ve gelir çekilmesinde de kişinin ayrıca bir hile 
yapmaksızın elinde bulundurduğu banka kartına para yatırılması durumu bu-
lunduğundan bu eylem nitelikli dolandırıcılık kapsamında düşünülmeyebilir.

III. SONUÇ: Yersiz ödemelerin oluşumları, belirlenmeleri, tahsilleri, yargı-
lama süreçlerinin yukarıda belirttiğimiz üzere idari, sosyal, ekonomik ve etik 
bir çok yönü bulunmaktadır. Bu aşamaların her birinde kişilerin ve kamunun 
menfaatini savunan SGK avukatlarına özverili çalışmaları için teşekkür ede-
rim. Umarız yersiz ödemeler hakkındaki değerlendirmelerim  yersiz olmamış-
tır.
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FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 
HAKKINDA YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlere, sigorta-

lılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, 

genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, 5510 sayılı Sosyal 

Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında fazla veya yersiz olarak yapılan her 

türlü ödemenin tespiti, tebliği, takibi ve tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 

Kanunu kapsamında yapılan her türlü fazla veya yersiz ödemeyi kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu'nun 96. maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Fazla veya yersiz ödeme: Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara, 

gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve 

bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen 

Kanun kapsamındaki her türlü ödemeyi,

b) İlgili: Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan işverenler, sigortalılar, isteğe bağlı 

sigortalılar, gelir veya aylık almakta olanlar ve bunların hak sahipleri ile genel sağlık sigorta-

lıları ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişileri,

c) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka-

nunu,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Fazla veya Yersiz Ödemenin Kapsamı, Tespiti, Değerlendirilmesi, 

Tahakkuku ve Tebliği

İlgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışlarından doğan fazla veya yersiz ödemeler

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulamasında;

a) Kuruma verilen veya ibraz edilen belgelerle gerçeğe aykırı bildirimde bulunulması,

b) Örneği Kurumca hazırlanan belgelerle bildirilmesi taahhüt edilen durum değişiklikleri-

nin bir ay içinde Kuruma bildirilmemesi,

c) Kanunda öngörülen şartlar yerine gelmediği hâlde, sahte bilgi ve belgelerle sağlık hiz-

metleri ve diğer haklardan, ödeneklerden yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması, 
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ç) Sahte hizmet kazandırılmak suretiyle sağlık hizmetleri ve diğer haklardan, ödenekler-

den yararlanılması ile gelir veya aylık bağlatılması,

d) Boşanma nedeniyle gelir veya aylık bağlandıktan sonra boşandığı eşiyle fiilen birlikte 

yaşanması,

e) Gelir ve aylıklarının kesilmesi gerektiği hâlde durumun gizlenmesi ve/veya bildirilme-

mesi,

f) Sigortalılar ile gelir veya aylık alanlara yapılan ödemelerden, hak sahipliği sona erme-

sine rağmen her hangi bir kişi tarafından tahsilat yapılması,

ilgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışlarını oluşturur.

(2) Birinci fıkrada sayılan durumların tespit edildiği tarihten geriye doğru en fazla on yıllık 

süre içinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, her bir ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 

hesaplanacak kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

(3) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durum hariç olmak üzere, Kurumun yanlış işlem 

ve ödeme yapmasına sebebiyet veren ve bu suretle adına borç tahakkuk ettirilen ve/veya borç 

tahakkuk ettirilmesine neden olan kişiler hakkında, ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyu-

rusunda bulunulur.

Kurumun hatalı işlemlerinden doğan fazla veya yersiz ödemeler

MADDE 6 – (1) İlgililerin kasıtlı ve kusurlu davranışları dışında kalan, Kurum çalışanları-

nın kasıtlı veya kusurlu davranışı, ihmali, dikkatsizliği ve bilgisizliği gibi sebeplerden kaynak-

lanan yersiz ödemeler Kurumun hatalı işlemlerini oluşturur.

(2) Birinci fıkrada sayılan sebeplerin tespit edildiği tarihten geriye doğru en fazla beş yıllık 

süre içinde yapılan ödemeler, borcun ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde öden-

diği takdirde faizsiz; üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemeler, bu sürenin 

dolduğu tarihten itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

Fazla veya yersiz ödemenin tespiti

MADDE 7 – (1) Fazla veya yersiz ödeme; kontrol, denetim, inceleme, Sayıştayca kesin 

hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilir.

Fazla veya yersiz ödemelerin değerlendirilmesi

MADDE 8 – (1) 5 inci ve 6 ncı maddelerin değerlendirilmesi, daire başkanlıklarında daire 

başkanınca belirlenen şube müdürleri, il müdürlüklerinde ise il müdürünce belirlenecek il mü-

dür yardımcısı, şube müdürü veya merkez müdürü tarafından yapılır. Değerlendirme işlemin-

de, Değerlendirme Onayı (Ek-1) kullanılır.

Alacak takip dosyası

MADDE 9 – (1) Kanun kapsamında yapılan ve Kurumca tespit edilecek her türlü fazla 

veya yersiz ödeme için Borç Tablosu (Ek-2) ve Alacak Takip Tablosu (Ek-3) düzenlenir. 

(2) Değerlendirme sonucu, Kurumun hatalı işlemlerinden doğan fazla veya yersiz öde-

melerin çok sayıda kişiyi ilgilendirmesi durumunda, (ıcabA nabaŞ) Borçlular Tablosu (Ek-4) 

düzenlenir. 
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(3) Yargı kararları ve Sayıştay ilamlarıyla tespit edilen fazla veya yersiz ödemelerden 

kaynaklanan Kurum alacakları için merkezde Strateji Geliştirme Başkanlığınca, taşrada ise 

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğünce alacak takip dosyası oluşturulur. 

(4) Sayıştay denetçileri tarafından düzenlenen sorgular ihbar kabul edilerek, Kurumca 

denetim veya inceleme başlatılabilir.

Fazla veya yersiz ödemeden kaynaklanan alacağın tahakkuk ettirilmesi

MADDE 10 – (1) Düzenlenen borç tablosu üzerinde ilgilinin kasıtlı ve kusurlu davranışı 

sebebiyle yapılan fazla veya yersiz ödemelerin her biri için, ödemenin yapıldığı tarihten hatalı 

işlemin tespit edildiği tarihe kadar kanunî faiz hesaplanır. Yapılan ödemeler ve hesaplanan 

faiz toplamı ilgilisi adına borç kaydedilir. Bu şekilde tahakkuk ettirilecek borçlarda daha sonra 

hesaplanacak faizler için faiz başlangıç tarihi borcun tespit edildiği tarihtir.

(2) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanan fazla veya yersiz ödemeler için de bir ön-

ceki fıkrada belirtilen borç tablosu düzenlenir. Ancak, bu tür alacaklar için borcun tahakkuk 

ettirilmesi sırasında her hangi bir faiz hesaplanmaz. Bu şekilde tahakkuk ettirilen borçlar için 

faiz başlangıç tarihi, borcun ilgiliye tebliğ edildiği tarihi takip eden üçüncü ayın bittiği tarihtir.

(3) Tespit edilen fazla veya yersiz ödemeler muhasebe birimine bildirilir. Bildirilen tutar, 

muhasebe birimince ilgili hesaba kaydedilir.

Fazla veya yersiz ödemelerin tebliği

MADDE 11 – (1) Fazla veya yersiz ödemeden kaynaklanan alacaklar, merkezde ilgili 

birimlerce, taşrada ise sosyal güvenlik kurumu il müdürlüklerince düzenlenen Borç Bildirim 

Belgesi (Ek-5) ile 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilgililere tebliğ edilir. 

(2) Yargılama sonucunda hükme bağlanan ve taraflara tebliğ edilen fazla veya yersiz 

ödemelerden kaynaklanan alacaklara ilişkin kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, takip iş-

lemlerine başlanır. Yargılama sonucunda verilen tazmine ilişkin kararlar, temsile yetkili hukuk 

birimlerine intikal ettirilerek takibi sağlanır.

(3) İtiraz merkezde ilgili birimce, taşrada ise il müdürlüklerince başvuru tarihinden itiba-

ren on iş günü içinde değerlendirme onayını veren merciin amiri tarafından karara bağlanır. 

İtiraz ve itirazı değerlendirme süresi ödeme süresini değiştirmez.

Fazla veya yersiz ödemelerde uygulanacak faiz

MADDE 12 – (1) Fazla veya yersiz ödemelerin geri alınmasında 4/12/1984 tarihli ve 3095 

sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fazla veya Yersiz Ödemenin Tahsili

Fazla veya yersiz ödemelerden kaynaklanan alacağın tahsil şekilleri

MADDE 13 – (1) Kurumca ilgililere fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen öde-

meler, ilgililerin Kurumdan alacaklarından mahsup edilmek, gelir ve aylıklarından kesinti ya-

pılmak suretiyle tahsil edilir. Kurumdan her hangi bir alacağının bulunmaması hâlinde, genel 

hükümlere göre tahsil edilir.
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(2) Fazla veya yersiz ödemeler, öncelikle ve her durumda kişinin varsa Kurumdan birik-

miş aylık, gelir ve diğer her türlü alacaklarının tamamından mahsup suretiyle tahsil edilir. 

Yapılan kesintiler öncelikle borç aslına mahsup edilir ve kalan borç için 10. maddenin birinci ve 

ikinci fıkralarında belirtilen faiz başlangıç tarihinden itibaren kanunî faiz hesaplanır. Bu hü-

küm, ilgiliye hayatta iken yapılan yersiz ödemelerin hak sahiplerinin alacaklarından mahsu-

bunda ve hak sahiplerinin muvafakat etmeleri kaydıyla, aynı dosyadan diğer bir hak sahibine 

yapılan yersiz ödemelerin mahsubunda da uygulanır. 

(3) Sonradan veya yeniden gelir veya aylık bağlanmasına hak kazananların birikmiş is-

tihkaklarından, ölenler dâhil olmak üzere aynı dosyadan aylık veya gelir alan diğer hak sa-

hiplerine Kurumca çıkarılan borç, muvafakat alınmak kaydıyla mahsup edilerek tahsil edilir. 

(4) Fazla veya yersiz ödeme tutarı; ilgilinin Kurumdan tahakkuk etmiş herhangi bir alaca-

ğı yoksa veya alacaklarından mahsup edildikten sonra kalan borcu varsa ve Kurumdan gelir 

ve aylık almaya devam ediyorsa, kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı itibarıyla kanunî 

faizi ile birlikte hesaplanan borç, gelir ve aylıklardan %25 oranında kesilmek suretiyle tahsil 

edilir. 

(5) Birinci fıkraya göre kesinti yapmak suretiyle geri alma süresinin beş yılı aşacağının 

anlaşılması durumunda, ayrıca icraî takibata da geçilir. 

Gelir ve aylıkların hesaplardan yersiz çekilmesi

MADDE 14 – (1) Kurumdan gelir veya aylık almakta iken ölenler adına hesaplarına gön-

derilen ve ilgililer tarafından tahsil edilen tutarlar, hak sahiplerine yapılacak ödemelerden 

mahsup edilir. Bu şekilde tahsil edilememesi hâlinde ise, ödeme tarihi itibarıyla kanunî faizi 

ile birlikte hesaplanacak borç, hak sahiplerine bağlanan gelir veya aylıklarından %25 oranın-

da kesilerek geri alınır. Ancak, tahsil eden kişinin, hak sahipleri dışında başka kişi olduğunun 

tespit edilmesi durumunda, yersiz ödemeler genel hükümlere göre bu kişilerden tahsil edilir.

Fazla veya yersiz ödemelerin taksitlendirilmesi

MADDE 15 – (1) Kurumdan alacağı bulunmayan borçlu ve borçlunun kanunî varisleri ile 

borcu kabul eden şahıslar, borç miktarını def’aten ödeyebileceği gibi taksitle ödeme talebinde 

de bulunabilir. Taksitlendirme talepleri borcu tebliğ eden birimlere yapılır.

(2) Taksitlendirme işlemleri, 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kara-

rıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet-

melik hükümlerine göre yürütülür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 27/9/2006 tarihli ve 

2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kayıtların elektronik ortamda tutulması

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik gereği yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin kayıtlar, 
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Kurum Başkanlığı tarafından belirlenecek şekle ve usule uygun olarak elektronik ortamda tu-

tulabilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 18 – (1) 2/10/1998 tarihli ve 23481 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Türkiye 

Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce İlgililere İstihkaklarından Fazla veya Yersiz 

Olarak Yapılan Ödemelerin Tahsili Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik, 2008 yılı Ekim ayı başında yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.”



YENİ TÜRK TİCARET KANUNU'NA GÖRE TEK 
SATICININ DENKLEŞTİRME İSTEMİ

Av. Hatice Kurban KOÇER

I - GİRİŞ
Tek satıcının denkleştirme isteme hakkı hakkında 2011 yılına kadar açık 

bir hukuki düzenleme bulunmamakta idi. Denkleştirme istemi ilk defa yasal 
bazda henüz yürürlüğe girmemiş olan 13.01.2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ti-
caret Kanunu’ nda düzenleme alanı bulmuştur. Kanun'un 122. maddesinde, 
denkleştirme istemi başlığı altında düzenlenmiştir. Acentalara ilişkin bu hük-
mün, tek satıcılık sözleşmesine de doğrudan uygulanacağı açıkça düzenlen-
miştir.

a) Tanım:
Tek satıcılık sözleşmesinin başlıca unsurları, tek satıcıya belirli bir bölge-

de satış tekeli tanınması, tek satıcının kendi adına ve hesabına hareket etmek 
suretiyle pazarlama, satış ve sürümü artırma faaliyetlerinde bulunması ve söz-
leşmenin çerçeve nitelikte, sürekli bir sözleşme olmasıdır.1 Denkleştirme is-
temi, bizzat tek satıcı tarafından yaratılan ve üreticiye devredilen müşteri çev-
resinin avantajlarından, artık kendisinin yararlanamayacak olması nedeniyle 
ödenen ek bir karşılıktır2. Tek satıcı, bir müşteri çevresi yaratmak suretiyle, 
üretici yararına bir edim ifa etmiştir. Ancak, bu ediminin karşılığı, sözleşme 
süresince tam olarak ödenmemiştir. Denkleştirme istemi, tam olarak karşıla-
namayan bu edim için bir karşılıktır.3 Müvekkilin sözleşmesinin sona erme-
sinden sonra, acentenin oluşturmuş olduğu müşteri çevresinden, her hangi bir 
karşılık ödemeden yararlanacak olması sebebiyle, hakkaniyet gereğince acen-
teye ödenmesi gereken karşılıktır. 

b) Amacı:
Denkleştirme talebinin amacı ve niteliği konusunda öğreti ve yargıda gö-

rüş birliği bulunmamaktadır. Bu konudaki hâkim görüş denkleştirme talebini, 
hakkaniyet düşüncesinden etkilenen, yaratılan müşteri çevresinin bir bedeli 
(Vergütung) olarak tanımlamaktadır. Ancak doktrinde denkleştirme talebini, 
acenteye yardım etme düşüncesine dayandıranlar olduğu gibi, klasik anlamda 
bir malvarlığı zararının giderilmesi olarak kabul edenler de bulunmaktadır. 

1 Tek Satıcılık Sözleşmesinde Müşteri Tazminatı İsviçre Federal Mahkemesinin 22 Mayıs 2008 
Tarihli Kararı (Atf 134 Iıı 497 Vd.) Üzerine Düşünceler, Arş. Gör. Pınar ALTINOK-ORMANCI

2 Aynen alıntı Dr. Cemile Demir Gökyayla, Milletlerarası Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri 
syf.239 “ Renz,s 39;woltwr,s.160;Westphal,N.164”

3 Dr. Cemile Demir Gökyayla, Milletlerarası Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri, s.239
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Bazı yazarlar ise, denkleştirme talebini sebepsiz zenginleşme hükümlerine da-
yandırmaktadır. 4

Tek satıcılık sözleşmesi süresinde tek satıcının emeği sonucu ortaya eko-
nomik değeri olan bir müşteri çevresi çıkar. Sözleşme ilişkisi devam etseydi, 
tek satıcı emeği ile kurmuş olduğu müşteri çevresinden gelir elde etmeye de-
vam edecekti. Ancak, sözleşmenin sonra ermesi ile, müşteri çevresi üreticide 
kalırken, tek satıcının elinden kurmuş olduğu müşteri çevresi elinden alınmış 
olur.  Üretici, hiç emek vermediği müşteri çevresinden tek başına yararlanma-
ya devam eder. Denkleştirme isteminin amacı, meydana gelen bu haksızlığın 
giderilmesidir.

c) Hukuki Niteliği:
Denkleştirme istemini düzenleyen TTK’nın 122. maddesinin gerekçesine 

göre bu maddenin hukuki dayanağı Alman Ticaret Kanunu’nun 89. maddesi 
ile İsviçre Borçlar Kanunu’nun 418. maddesi olduğu belirtilmiştir. Doktrinde 
bu hakkın hukuki mahiyeti hakkında birden çok açıklama mevcuttur. Alman 
öğretisinde savunulan görüşe göre, bu talep acentenin işletmeye yaptığı bir 
katkıdır. Bir görüşe göre de bu talebin dayanağı hakkaniyet ilkesi olduğu için 
sadece mali bir hak olarak nitelemek doğru olmayacaktır. Diğer bir görüşe 
göre, talep acenteyi feshin olumsuz sonuçlarından korur.

TTK md. 122 yeni bir hukuki kurumu getirmemiştir. Bu madde, Yargıtay’ 
ın bu konudaki kanun boşluğunu öğretiye ve uygulamaya atıf yaparak dol-
durması ile yeni bir hukuki kurum oluşturulmamakta fakat ilk kez kanuni 
bir düzenlemeye kavuşturmaktadır. Yargıtay’ ın aşağıda belirtilen kararların-
da acentenin portföy tazminatı kabul edilmiştir. İşbu kararlarda, bir acente-
nin kusur bulunmadığı takdirde kendi döneminde oluşturulan ve uzun süren 
sigorta sözleşmelerinden dolayı sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenen 
primler bakımından acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra mahrum 
kaldığı prim komisyon ücretlerinden dolayı muhik bir tazminat isteyebilece-
ğinin kabulünün gerektiğini ve uzman bilirkişiler aracılığı ile belirlenmesi ge-
rektiğini ve portföy üzerinde her hangi bir hak alacak islenmeyeceğine ilişkin 
acentelik sözleşmesinin 25/2 maddesinin BK 99/2 maddesi nedeniyle geçersiz 
olduğu belirtilmiştir. 

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1996/2189K. 1996/3335 T. 
Uygulama ile doktrinde “portföy tazminatı” olarak adlandırılan bu ala-

cağın tahsil imkânı TTK'nın sigorta hükümlerinde düzenlenmediği gibi, Si-
gorta Murakabe Kanunu’nda bu konuda özel bir düzenleme mevcut değildir. 
Bu durum karşısında uyuşmazlığın davanın niteliği ve davacının sıfatına 
göre, TTK’ nun acentelik hükümleri ile BK’ nun sözleşmenin feshi ile ilgili 
hükümlerine göre çözümlenmesi zorunlu bulunmaktadır.

4 Türk Ticaret Kanunu Ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’na Göre Acentanın Denkleştirme Talebi 
Yrd. Doç. Dr. Rauf Karasu, Aühfd Yıl 2008
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TTK'nın acentelik ücreti ile ilgili 129. maddesinde acentenin sözleşme-
nin devamı süresince ücrete nasıl hak kazanacağı açıklandıktan sonra yine 
aynı dönem içinde ücretin ödenme şekli ve zamanı da 131. maddede düzen-
lenmiş bulunmaktadır. Ancak, dava konusu alacak fesihten sonraki döne-
me ilişkin bulunduğundan sözleşme dönemine ilişkin bu hükümlerin dava 
konusu olayda uygulanması mümkün değildir. Fesihten sonraki komisyon 
alacağı ( tazminatı borcu ) adı altında TTK’nın 134. maddesinde düzen-
lenmiş bulunmaktadır. Anılan maddenin ilk fıkrasına göre acente ancak, 
sözleşmenin feshi halinde, başlanmış işlerin tamamlanmamasından dolayı 
uğradığı zararın tazminini isteyebilmesi mümkündür. Aynı maddenin ikinci 
fıkrasında ise ancak, ölüm, iflas veya hacir altına alınma sebebiyle sözleş-
menin sona ermesi hallerinde acentenin münasip bir tazminat isteyebile-
ceği hüküm altına alınmıştır. Görüldüğü gibi TTK’nın da sözleşmenin 
feshine kusurlu davranışlarıyla neden olan acentenin tazminat adı 
altında komisyon alacağını tahsil edebileceğine ilişkin bir düzenle-
me mevcut değildir. Bu hak ancak fesihte kusuru bulunmayan acente 
veya haleflerine tanınmıştır.

Eski Ticaret Kanunu’muzun 844. maddesinin tekrarından ibaret olan 
134. maddesinin bu düzenleme şekli Türk doktrininde eleştiriliyor ise de bu 
eleştiri gerekçesi modern düzenlemelerin dikkate alınmadan eski hükmün 
tercih edilmesine ve acentenin kusuru bulunmayan diğer hallerin dikkate 
alınmadan düzenlemenin eksik yapıldığına ilişkin bulunmaktadır. Yoksa, 
sözleşmenin feshinde acentenin kusurlu olması halinde, acentenin tazminat 
talep edebileceğine ilişkin herhangi bir görüş ileri sürülmüş değildir (Bkz. 
Dr. Karayalçın, Ticaret Hukuku, Ank., 1968, sh. 534, vd.; Dr.S.Arkan, Ticari 
İşletme Hukuku, Ank., 1993, sh. 199,vd). Adı geçen yazarların eleştirilerine 
dayanak yaptıkları yabancı düzenlemelerden İsviçre B.K.nun 418. mad-
desinde dahi acentenin portföy tazminat hakkı geniş ve ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenirken son cümlede, sözleşmenin acentenin kusuru se-
bebiyle feshi halinde hiçbir tazminatın ödenmeyeceği de açık bir şe-
kilde hükme bağlanmış bulunmaktadır (Bkz.Dr. F.Tekil, Ticari işletme 
Hukuku, İst. 1990, sh. 227).

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1996/6699 K. 1996/9192
Mahkemece toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, acenteye öde-

necek sigorta komisyonunun tahsil edilen net prim üzerinden hesaplanma-
sı gerektiği, davacının istediği komisyon alacağının fesihten sonra düzen-
lenen zeyilnamelere dayandırıldığı, davacının düzenlenmesinde ve buna 
bağlı olarak prim tahsilinde hiçbir katkısı olmayan zeyilnameler nedeniyle 
komisyon talebinin yersiz olduğu, Yargıtay uygulamasının dahi bu yolda 
olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş olup, davacı vekilinin 
temyizi üzerine dairemizin 20.4.1996 tarih 1996/2084- 4544 karar sayılı, 
kararı ile acentelik sözleşmesinin feshine dayanarak yapılan 25/2. madde-
sinde, davacı acentenin kusurunun söz konusu edilmediği, dolayısıyla söz-
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leşmenin feshinde kusurunun söz konusu edilmediği, dolayısıyla sözleşme-
nin feshinde kusurlu bulunmayan acentenin, acentelik döneminde akdettiği 
uzun süreli inşaat all risk sigorta sözleşmelerinden prim komisyon alacağı 
üzerinde portföy tazminatına hak kazandığı, sözleşmenin sonradan zeyil-
name ile uzatılmasının yeni bir sözleşme değil, poliçenin günün koşullarına 
uyarlanmasına yönelik hukuki işlem olduğu, olaya kıyasen uygulanması 
mümkün bulunan TTK’nın 134/2. maddesi uyarınca hakkaniyete uygun bir 
portföy tazminatının uzman bilirkişiler aracılığı ile saptanması ve hükmet-
mesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. 

II- TEK SATICININ DENKLEŞTİRME İSTEMİ
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda, Alman ve İsviçre hukuklarından 

farklı olarak, hükmün, tek satıcılık sözleşmesine kıyas yolu ile uygulanması 
değil, 122 md. 5 fıkrasındaki düzenleme ile doğrudan uygulanması öngörül-
müştür. Tek satıcının denkleştirme istemi de yeni bir hukuki kurum değildir. 
Yargıtay 2000 yılında verdiği bir kararla, tek satıcının denkleştirme isteminde 
bulunma hakkına ilişkin bir yasal düzenleme bulunmamasına karşın öğreti 
ve uygulamada “portföy tazminatı” adı ile denkleştirme isteme hakkı olduğu 
kabul edilmiştir.

YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ E. 1999/7724 K. 2000/3470 T. 
4.5.2000
Tek satıcılık sözleşmesinin haklı nedenle feshi haricinde sözleşmede ön-

görülen veya makul bir sürede feshi halinde müşteri çevresini kaybeden ve 
ekonomik bakımdan güç durumda kalan tek satıcının bu nedenle tazminat 
isteyebileceğine dair yasal bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, öğreti ( 
Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku, Özel Borç ilişkileri C.I/1 İstanbul 1988, 
S.59,60;İşgüzar, Hasan; Tek satıcılık sözleşmesi Ankara 1989, S.177; Ya-
vuz, Cevdet: Türk Borçlar Hukuku 1.Cilt İstanbul 1989 S.29; Tekinalp Ünal; 
Türk Hukukunda Acentanın Portföy Akçası Talebi, Prof. Dr.Ali Bozere Arma-
gan, Ankara 1998, S:17 ) ve uygulamada ( 11.H.D, 25.12.1996, 6699/9192 
) bu konuda boşluk bulunduğu Portföy tazminatı istenebileceği kabul edil-
mektedir. Davacı ilk sözleşmenin yapıldığı 5.3.1956 tarihinden sözleşmenin 
feshedildiği 31.7.1997 tarihine kadar davalı firmanın ürettiği Drager marka 
tıp ürünlerini Türkiye pazarına tanıtarak bu markanın yayılmasına katkıda 
bulunmuştur. Bu şekilde müşteri çevresini tamamen veya önemli ölçüde ge-
nişleten tek satıcının sözleşmenin haklı bir neden haricinde sona erdirilmesi 
durumunda tek satıcıya münasip bir tazminat ödenmesi hakkaniyet gere-
ğidir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, tek satıcı tarafından sağlanan 
müşteri çevresi göz önüne alınarak davacının talep edebileceği müşteri taz-
minatının miktarı yönünden konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor 
alınarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir karar vermekten ibarettir.

Tek satıcılık sözleşmeleri sona erdirildiğinde, tek satıcı yarattığı artı değeri 
denkleştirme istemi ile alma hakkını kazanma hakkı artık yasal düzenlemeye 
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kavuşmuştur. Münhasır bayilik ve benzeri sözleşmeler gibi sürekli borç ilişkisi 
doğuran bir sözleşmede de koşullar var ise müşteri tazminatının kabul edile-
ceği görüşü artık kanuni düzen içine girmiştir.

a) Tek satıcının denkleştirme talep edilmesi için gereken şartlar:
Ticaret Kanunu’nun 122. maddesi ve yine müşteri tazminatının varlık ne-

deninin aşağıdaki sebeplerin varlığına bağlandığı nazara alındığında; eğer bu 
sebepler var ise bu tazminatın tanınması gerektiği söylenebilir.

MADDE 122- (1) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra;

a) Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme iliş-
kisinin sona ermesinden sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa,

b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun ta-
rafından işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre 
içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı 
elde edeceği ücret isteme hakkını kaybediyorsa ve 

c) Somut olayın özellik ve şartları değerlendirildiğinde, ödenmesi hak-
kaniyete uygun düşüyorsa, acente müvekkilden uygun bir tazminat isteye-
bilir.

•	 Üreticinin, tek satıcının kurduğu müşteri çevresinden veya müşteri çev-
resindeki önemli artıştan sözleşmenin feshinden sonra da yararlanıyor olması 
gerekir.5

•	 Tek satıcının, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle bir kayba uğraması 
gerekir.6

•	 Somut olayın koşulları ve hakkaniyet denkleştirme tazminatını haklı kıl-
malıdır.

İlk koşul; üreticinin tek satıcının kurmuş olduğu ticari ilişkilerden sözleş-
menin sona ermesinden sonra da menfaat elde etmeye devam etmesi gerekir. 
Bu menfaat, üreticinin tek satıcının kazandırdığı müşterilerle yapacağı sözleş-
melerden elde edeceği kazançtır. Üretici, tek satıcı tarafından yaratılan müş-
teri çevresinden, gelecekte de yararlanmaya devam edecekse, bu menfaatin 
gerçekleştiği sonucuna varılır. Çünkü sözleşmenin sona ermesiyle, sözleşme 
bölgesinde üreticinin mallarını satma ve sürümü artırma hak ve yükümlülüğü 
de sona erecek ve tek satıcı müşterilerine ilişkin bilgi ve belgeleri üreticiye tes-
lim edecektir. İşte, üretici, ya bizzat kendisi satış yapmak suretiyle ya da böl-
geyi yeni bir dağıtıcı yerleştirerek o bölgedeki müşteri çevresinden bir menfaat 
elde etmeye devam edebilecektir.

İkinci koşul, tek satıcının sözleşmenin sona ermesi nedeniyle bir kayba 
uğramasıdır. Bu koşul 122. Maddenin gerekçesinde; sözleşme devam etseydi, 
tek satıcının üreticiye kazandırdığı yeni müşteriler dolayısıyla alacak olduğu 
ücreti kaybetmesi olarak açıklanmıştır.

5 Tasarı.m.122/I.b.a;HGB & 89 b Abs 1 Satz 
6 Tasarı.m.122/I.b.b;HGB & 89 b Abs 1 Satz 1 Nr.2
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Üçüncü ve son koşul; denkleştirme tazminatı verilmesinin hakkaniyete de 
uygun olması aranmaktadır. Denkleştirme sisteminin ödenmesinin hakkani-
yete uygun olması bağımsız bir koşuldur. Hakkaniyete uygunluk gerçekleşme-
den, denkleştirme istemi talep hakkı doğmaz7. Her somut olayda hakkaniyet 
koşulunun gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi gerektiği ve sözleşme-
nin hangi sebeple sona erdiği, sona ermede tek satıcının bir kusurunun bulu-
nup bulunmadığı hususları ile sözleşme süresi ve bu süre boyunca tek satıcı-
nın göstermiş olduğu gayretin nazara alınması ve tek satıcılık sözleşmesi ile 
ilgili olan bütün koşulların dikkate alınması gerekmektedir. 

d) Denkleştirme tazminatı hesaplaması:
Tazminat hesabı konusunda yeni yasada aşağıdaki hüküm getirilmiştir. 

Bu hükümdeki formülün emredici olup olmadığı öğreti ve içtihatlarca açığa 
kavuşturulacak bir konudur. Ancak kanun gerekçesinde, kanuni formülün tek 
satıcı yönünden asgariyi ifade ettiği, tek satıcı aleyhine olan başka bir hesap 
tarzının kabulünün mümkün olmadığı açıklanmıştır.

Madde 122- (2) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı 
yıllık komisyon veya diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi 
daha kısa bir süre devam etmişse, faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas 
alınır.

e) Denkleştirme İsteminin talep edilemeyeceği haller:
Tek satıcılık ile benzeri diğer tekel hakkı veren sürekli sözleşme ilişkileri-

nin sona ermesi halinde tek satıcı lehine denkleştirme tazminatı talep edilebil-
mesi için öncelikle sözleşmenin tek satıcının kusuru dışında bir nedenle sona 
ermesi gerekir. Nitekim bu husus yukarıda belirtilen Yargıtay kararında da 
kabul edilmiştir. Sözleşmenin tek satıcının kusuru dışında bir nedenle sona 
ermiş olması gerekir. 8Buna göre, ya önemli sebeple tek satıcı sözleşmeyi sona 
erdirmeli ya da sözleşme üretici tarafından haksız olarak sona erdirilmiş veya 
sürenin dolması nedeniyle sona erdirilmiş olmalıdır.  

Madde 122- (3) Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, 
acente sözleşmeyi feshetmişse veya acentenin kusuru sebebiyle sözleşme 
müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilmişse, acente denkleştirme is-
teminde bulunamaz. 

Buna göre; sözleşme, tek satıcı tarafından feshedilirse, denkleştirme iste-
mi talep edilemez. Sözleşme üretici tarafından feshedilmişse, ancak fesih için 
tek satıcının kusurlu bir davranışı önemli sebepse, tek satıcı yine denkleştirme 
istemi talep edemez. Üretici ile tek satıcı arasındaki bir sözleşme uyarınca, 
üçüncü bir kişi tek satıcı yerine sözleşme ilişkisine dahil olmuşsa, te satıcı 
yine denkleştirme istemi talep edemez. Ancak, böyle bir sözleşme tek satıcı-
lık sözleşmesinin sona ermesinden önce yapılamaz. 9 Buna göre, ya önemli 

7 Dr. Cemile Demir Gökyayla, Milletlerarası Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri, s.260
8 Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel ilişkileri, syf.60; Ünal Tekinalp, Türk Hukukunda 

Acentanın Portföy Akçası, Syf 11
9 Dr. Cemile Demir Gökyayla, Milletlerarası Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri, s.263-264
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sebeple tek satıcı sözleşmeyi sona erdirmeli ya da sözleşme üretici tarafından 
haksız olarak sona erdirilmiş veya sürenin dolması nedeniyle sona erdirilmiş 
olmalıdır. 10

f) Denkleştirme istemi talebinde bulunma süresi:
Denkleştirme istemi talebi her hangi bir şekil şartına tabi değildir. Tek 

satıcının talebinde miktar gösterme zorunluluğu da yoktur. Denkleştirme iste-
minden önceden vazgeçme geçersiz kılınmıştır. Talepten vazgeçme, hile düze-
yinde olmamak veya kanunu dolanmak anlamı taşımamak şartıyla geçerli ola-
cağı kanunun gerekçesinde belirtilmiştir. Ayrıca; denkleştirme isteminin talep 
edilebilmesi için bir yıllık süre getirilmiştir. Bu süre; sözleşme ilişkisinin sona 
ermesinden itibaren işlemeye başlar. 

Madde 122- (4) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denk-
leştirme istem hakkının sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren bir yıl 
içinde ileri sürülmesi gerekir.

Kanun gerekçesinde, bir yıllık sürenin zamanaşımı süresi mi hak düşürü-
cü süre mi olduğu sorununun açık bırakıldığı belirtilmiştir. Buna sebep ola-
rak da, hukuk geliştirme olanaklarının önünün kapatılmaması gösterilmiştir. 
Alman öğretisinde, bir yıllık sürenin hak düşürücü süre olduğu görüşü ha-
kimdir. Bunun sebebi olarak hükmün niteliği gösterilir. 6102 Sayılı Kanun 
yürürlüğe girdikten sonra mahkemelerin 122. Maddeye dayanarak verecekleri 
kararlar 1 yıllık sürenin niteliğini belirleyecektir. Ancak, kanundaki bu boş-
luk Yargıtay’ın vereceği kararlar ile dolacaktır. Ancak, bu süreçte uygulamada 
farklı sonuçlar ile karşılaşılması kaçınılmazdır.

III- SONUÇ
Müvekkilin acentenin kurduğu müşteri çevresinden veya müşteri çevresin-

deki önemli artıştan sözleşmenin feshinden sonra da yararlanıyor olmasına 
karşın acentenin sözleşmenin sona ermesi nedeniyle uğramış olduğu maddi 
kaybı gidermek için hakkaniyete uygun tazminat talebine denkleştirme talebi 
denir.

Ticaret Kanunu’nun 122. maddesinde belirtilen koşullar meydana geldi-
ğinde üretici denkleştirme talebinde bulunabilir. Üreticinin, tek satıcının kur-
duğu müşteri çevresinden veya müşteri çevresindeki önemli artıştan sözleşme-
nin feshinden sonra da yararlanıyor olması ve tek satıcının, sözleşmenin sona 
ermesi nedeniyle bir kayba uğraması gerekir. Ayrıca; somut olayın koşulları ve 
hakkaniyet denkleştirme tazminatını haklı kılmalıdır.

Sözleşmenin tek satıcının kusuru dışında bir nedenle sona ermiş olması 
gerekir. Buna göre, ya önemli sebeple tek satıcı sözleşmeyi sona erdirmeli ya 
da sözleşme üretici tarafından haksız olarak sona erdirilmiş veya sürenin dol-
ması nedeniyle sona erdirilmiş olmalıdır. Ayrıca; denkleştirme isteminin talep 
edilebilmesi için bir yıllık süre getirilmiştir. Bu süre; sözleşme ilişkisinin sona 
ermesinden itibaren işlemeye başlar.

10 Prf.Dr. Ercüment Erdem, Tek satıcılık szölşmesinde Denkleştirme talebi sayda 91-120
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nı, PTT'leri banka şubesi olarak kullanma olanağı, Kargo teslimatı, vs hizmet-
lerle donattığını söylese de, asli görevi olan posta dağıtımını, adalet teşkilatının 
kanayan yarası, tebliğ ve tebligat işlerini gereği gibi yerine getirebilmek için 
hiçbir tedbiri almayı gerekli görmediği gibi, iyileştirilmesi için de hiçbir gayret 
veya çalışma yapmamaktadır.

Açılan bir dava, yapılan bir icra takibinde adliyeden çıkarılan bir tebligat, 
normal de olsa, APS de olsa 10 günden erken tebliğ edilememekte, 30-60 gün-
den önce dosyalarına geri dönememektedir. Bu da bilindiği üzere, işlerin uza-
masına, tebligat  parçası dönmediğinden duruşmaların ertelenmesine, usulü-
ne uygun yapılmayan tebligatlar nedeni ile aynı sürecin tekrar yaşanmasına ve 
hızlandırılması için bir sürü yasa değişikliği yapılan adalet  hizmetinin ağırlaş-
masına, yavaşlamasına, hatta durmasına neden olmaktadır.

Adliyenin ve mahkemelerin hızlı çalışmasının önündeki en büyük engel  
PTT teşkilatının  ve tebligatla görevli  personelinin eğitimsiz, yetersiz, sayıca 
az olmasıdır.

Hızlı posta diye 15.00 TL ödediğimiz bir tebligat bile, şehir içinde en erken 
10 günde tebliğ edilebilmekte, tebligat parçasının mahkemesine veya icrasına 
iadesi ise 60 günü bulmaktadır. Bu verdiğimiz paralara karşı alamadığımız 
hizmetin bedeli ise, gerek hak arayan vatandaşlar ve gerekse bu hakkı koru-
maya çalışan biz avukatlar için çok ağır olmakta, zaman kaybı, davanın uza-
ması emek ve mesaimizin boş işler için harcanmasına, tebligat peşinde zama-
nımızı geçirmemize sebep olmaktadır.

Bu işin PTT aracılığı ile yapılması kanun gereği olması nedeni ile PTT bu 
konuda tekeldir. Ancak bu ayrıcalığı ve tekeli kötü yönetmekte, kötü kullan-
makta ve neticede insanların mağduriyetine neden olmaktadır.

Yeni çıkarılan HMK ile Adalet hizmetinin hızlandırılmasının amaçlandı-
ğı söylenmektedir. Ancak sadece Adliyedeki işlerin hızlandırılması davaların 
kısa zamanda sonuçlanmasına maalesef yeterli olmamaktadır. Adaletin hız-
landırılması, gerekli bildirimlerin, tebligatların, teskerelerin ve bilgi isteme 
yazılarının ilgililerine zamanında ulaştırılmasına ve ulaştı bilgisinin hızlı bir 
şekilde mahkemelere dönmesine bağlı olduğu kadar, bilgi ve belge isteme ya-
zısı gönderilen gerek resmi ve gerekse özel kurumların da bu bilgileri en kısa 
zamanda mahkemelere göndermesine bağlıdır.

1 İstanbul Barosu Avukatlarından
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Yeni  yasa ile getirilen ön inceleme aşamasında, dava dilekçesi, cevap di-
lekçesi ve cevaba cevap dilekçesi aşamalarının geçmesinden sonra dosyanın 
hakimlikçe ele alındığı ve ancak bundan sonra duruşma günü tayin edileceği 
dikkate alındığında ilk duruşma günü için, en az 90-120 gün, 3 ay ila 4 ay 
geçmesi gerekmekte, ancak bundan sonra 2-3 ay sonrası için duruşma günü 
verilebilmektedir. Bu da davanın açılmasından itibaren ilk duruşmanın en er-
ken 6 ay sonra yapılabileceği anlamına gelmektedir.

Adaletin hızlandırılması için gerek PTT'nin tebliğ işlemlerini ve geri dö-
nüşünü,  gerekse özel ve resmi kurumların istenen bilgi ve belgeleri özenle 
cevaplaması ve öncelikle mahkemelere ulaştırması için gerekli çalışmayı ve 
düzenlemeyi yapıp gerekli önlemleri almak da Adalet Bakanlığı'nın görevidir.

Hatta; Adalet Bakanlığının, yıllardır iyileşemeyen bu  yarayı tek başına te-
davi etmesi de mümkün olmadığından, en azından tebligatların muhataplarına 
ulaşmasının hızlandırılması için Ulaştırma Bakanlığı ile bir çalışma yapması 
ve gerekli önlemlerin ve yasal düzenlemelerin birlikte kararlaştırılıp hayata 
geçirilmesi gereklidir.

Bu genel anlatımın sonunda, İstanbul Adalet Sarayındaki PTT nin çalışma 
alanı, çalışan sayısı ile her gün 20.000-40.000 tebligatın kabulü, ulaştırılma-
sı, geri dönenlerin mercilerine dağıtımını yapmasının mümkün olmadığı açık 
olarak görülmektedir.

En azından ve acil olarak, Adliye binasındaki PTT hizmet biriminin geniş-
letilmesi, çalışanlarının artırılması öncelikli bir gerekliliktir.

Görünen odur ki, bu dar alanda, az çalışanla, insanlar fedakarca gayret 
göstermekte, ancak insanüstü çabaları yeterli olmamaktadır.

Adliye personeli günlük tebligat ve postalarını verebilmek için yerlerini bı-
rakarak alt kata kadar inmekte, burada gönderilerini teslim edebilmek için 
çoğu zaman 1-2 saat beklemektedir. Bu da kalemde yapılması gereken işlerin 
zaten sayıca eksik personelle yürütülmesine ve kalem işlerinin aksamasına 
neden olmaktadır.

Ayrıca; Adliye içerisine acil olarak bir Posta işleme (ilgili PTT'lere göre, 
postanın ayrılması ve gönderilmesi) merkezinin de hayata geçirilmesi gerek-
mektedir.

Çünkü, personel yetersizliği nedeni ile adliye PTT'sinden alınan gönderiler, 
ancak birkaç günde bir Posta İşleme Merkezine gönderilmekte ve ilgili posta 
merkezlerine dağıtım da buradan en az 1 haftada yapılabilmektedir. Tüm bun-
lar gönderilerin gidecekleri yerlere geç ulaşmasına ve aynı yolu kat ettiği için 
geç dönmesine neden olmaktadır.

Bu konuda Baromuz aracılığı ile gerekli Bakanlıkları, Barolar Birliğini, 
Adalet Sarayı Adalet Komisyonunu uyarmak ve acil olarak yapılabilecekler için 
gereken  çalışmanın yapılmasının sağlanmasının, geçici de olsa bir iyileştirme 
imkanı sağlayacağı kanısındayım.



AVUKATLIK MESLEĞİNE FARKLI YAKLAŞIMLAR

Esra GÜLTEKİNER1

1. Giriş
Avukat, kişilerin hakkını savunmayı meslek edinen ancak bunu ifa edebil-

mek için öngörülen şartları taşıyan kimsedir. Öngörülen şartlar farklı hukuk 
sistemlerinde değişse de, ilk olarak bu mesleği icra edecek kişinin hukuk fa-
kültesi bitirmesi beklenir. Avukatlar, adil sistemlerde yargının temel bir par-
çasını oluşturur. Ancak avukatlık mesleği, her hukuk sisteminde aynı şekilde 
temellendirilmez. 

Bu makalede, ABD ve İngiltere’de avukatlara bakış açısı ile Kara 
Avrupası’nın bakışı arasındaki temel farklardan bahsedilerek pozitif hukuk-
taki düzenlemelerden örnekler verilecektir. Ayrıca, bu farklılıkların temel se-
beplerine değinilerek hangisinin modern dünyanın gereklerine daha iyi cevap 
verebildiği bu bilgiler ışığında yorumlanarak sonuca bağlanacaktır.

2. İngiliz ve Amerikan Hukukunun Avukatlara Bakışı
İngiliz hukukunun temeli olan Gelenek Hukuku olarak Türkçeye çevrilen 

Common Law sisteminin hukuk anlayışı Türkiye’nin de örnek aldığı Kara Av-
rupası sisteminden oldukça farklıdır. Common Law sisteminde hukuk tek-
niğinin, kanunlara ya da kanunların yorumuna ya da yaşama ilişkin vakıala-
rın kavramsal olarak belirlenmesine göre değil, mahkeme kararlarına ve olay 
gruplarına dayandığı görülmektedir2. Kendine özgü bir hukuk sistemi olan 
Common Law sisteminin avukatlara bakışı da diğer sistemlerden, özellikle 
Kara Avrupası hukuk sisteminden farklıdır. 

İngiliz hukukunda hukuk diplomasına sahip kişiler, Solicitor ve Barrister 
olarak görev yapabilirler. Solicitor olacaklar önce öğrenci olarak Law Society’e 
kaydolup, Legal Practice Course (LPC) adı verilen bir programı başarmak zo-
rundadırlar ve daha sonra iki yıl süreyle bir hukuk bürosunda staj yapmak 
durumundadırlar3.Solicitor avukatlar; dava açmak isteyen tarafın görüşme 
yaptığı ve hukuki tavsiyeler alabileceği konusuna göre uzman kişiler olup ilk 
derece hukuk mahkemelerinde müvekkillerini temsil eden avukatlardır4. Bu 
avukatların ücretleri saat başına ücretlendirme esasına göre belirlenir ve da-
vanın niteliğine göre değişebilir. Yabancı ülke vatandaşları İngiltere’de Solici-
tor olarak çalışabilmekte ve hukuk danışmanlığı yapabilmektedir. Bunun yanı 

1 İstanbul Barosu AB Hukuku Komisyonu Üyesi. 
2 Özhan, Egemen Özge. Anglo-American Hukuku ile Kıta Avrupası Hukukunun Mahkeme 

Teşkilatı ve Yargılama Usulünün Karşılaştırılması Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi. 
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1181.htm

3 Yrd. Doç. Dr Yiğit Sayın ders notları. 
4 http://www.musavirlikler.gov.tr/haberdetay.cfm?HaberID=6498&dil=TR&ulke=LON , 2011
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sıra, Barrister avukatlar; mahkeme önünde savunma yapan ve mahkeme sa-
lonunda aktif rol üstlenen avukatlardır5. Mezuniyet sonrası Barrister adayları, 
Bar Professional Training Course (BPTC)adında bir kurs almakla yükümlü-
dürler. Barrister adayları bir yıl süren bu zorlu kursun sonunda gene bir yıl 
sürecek olan staj bölümüne geçerler6. Pratikte, İngiltere’de hukuk eğitimi al-
mamış ve Common Law sistemini tam anlamıyla çözememiş kişilere Barrister 
olarak denklik verilmemektedir. Dava açmak isteyen taraf istisnai hallerde, 
solicitor’lar aracılığıyla  barrister’larla irtibata geçebilir. Barrister avukatlar, da-
vanın konusuna göre yüksek meblağlı veya kamuya ilişkin önemli davalara 
bakan avukatlardır. Barrister avukatların vekâlet ücretleri de tıpkı solicitor 
avukatlar gibi saat başına ücret esasına göre belirlenmektedir. Anglo-Sakson 
hukukunda Barrister olmak oldukça zordur. Özellikle, İngiliz vatandaşı olma-
yanlar ve İngiltere’de yaşamayan hukukçular arasında bunu pratikte başara-
bilen yoktur. Bununla beraber, İngiliz hukukunda üç yıllık hukuk fakültesini 
bitirdikten sonra yukarıda sözü edilen kurslara katıldıkta sonra (bu kurslar 
ücretlidir) staj yükümlülüğünü yerine getiren herkes avukat olabilmektedir. 
Buradan anlaşıldığı gibi, İngiltere’de avukat olmak Kara Avrupası sistemini 
kullanan pek çok ülkeye nispeten daha kolaydır ve avukatlık sınavı gibi bir 
durum söz konusu değildir.

Anglo-Amerikan sisteminde avukat olabilmek için öncelikle dört yıllık bir 
lisans eğitimi tamamlayarak üç yıllık hukuk fakültesi bitirmek gerekmektedir. 
Mezuniyet sonrasında çalışmak istenilen eyaletin barosunun uyguladığı sınava 
girilir ve başarılı olunursa avukat olmaya hak kazanır. Amerika Birleşik Dev-
letleri eyaletlere bölündüğünden, her eyaletin barosunun sınavı ayrı zorluk ta-
şımakta ve bazı eyaletlerin sınavlarını başarı ile vermek tüm eyaletlerde çalış-
ma hakkını kazandırmaktadır7. Bazı eyaletlerde hukuk fakültesi okumadan, 
hâkimin yanında belirli süre çalışan kişilerin baroya kayıt olmak için kabul 
edilmeleri de olasıdır. Diğer bir istisna da, iyi hukuk fakültelerinden iyi bir 
ortalama ile mezun olan kişiler baro sınavına girmeden baroya kaydolabilme 
hakkını elde edebilmektedirler. Yabancıların ABD’de bulunan eyalet barola-
rına orada yüksek lisans yapmaları şartıyla veya herhangi bir baroya kayıtlı 
olduğunu belgelemeleri şartıyla sınavlarına girmelerine izin vermektedirler8.

Anglo-Sakson avukatlık anlayışında avukatlık mesleki faaliyeti ticari nite-
likte görülmekte ve avukat bir işletme sahibi sayılmaktadır9. Bununla beraber 
bu sistem ayrıntılı aşamalardan oluşmakta ve yargı örgütü için nitelikli eleman 
yetiştirmeyi hedeflemekte olduğundan Anglo-Sakson hukukçuları uygulama-
ya yönelik olarak yetiştirilirler10. İngiltere’de avukatların eğitimlerine ve çalış-

5 http://www.musavirlikler.gov.tr/haberdetay.cfm?HaberID=6498&dil=trulke=lon, 2011
6 Yrd. Doç. Dr Yiğit Sayın ders notları. 
7 Yrd. Doç. Dr Yiğit Sayın ders notları.
8 Yrd.Doç.Dr. Yiğit Sayın Ders notları.
9 Av. Güner, Semih. Avukatlık Hukuku, 2002, s. 11
10 Şehirali, Feyzan Hayal. İngiltere’de Avukatlık Mesleği. Ankara Barosu Dergisi, 1996/3, s. 442
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ma sistemlerine büyük önem verilmekte, yargı örgütü için nitelikli elemanlar 
yetiştirilmesi amacıyla ayrıntılı sistemler uygulanmaktadır11. İngiltere’de ve 
Amerika’da avukatlığın uygulamada kamusal boyutu ikinci plana itilmekte ve 
hatta ortadan kalkabilmektedir12. Bu anlayışta, avukatlar piyasanın ekono-
mik koşulları içinde mesleklerini icra etmekte ve avukatlık şirketleri açarak 
veya şubeleşerek mesleki faaliyetlerini sürdürmekte bunun sonucu olarak bü-
yük hukuk firmaları ortaya çıkmaktadır13. Bu hukuk firmalarının dünyanın 
pek başkentine yayılması sonucu başka ülkeleri de kapsayıcı bir tekel ortamı 
yaratılmaktadır. Bu firmalara bağlı yüzlerde avukatın çalışması İngiltere ve 
Amerika’da oldukça rekabetçi bir piyasanın ortaya çıkmasına sebep olmakta-
dır. Bu sebeple avukatlıkta uzmanlaşma ve tanınma kaçınılmaz olmaktadır14. 
Amerikan hukuk anlayışı da bu yönde olup avukatlar sadece iş sahibinin çıka-
rını savunmakta ve bu çıkar adalet anlayışı ile çatışsa bile avukatı ilgilendirme-
mektedir15. Anglo-Sakson anlayışı Kara Avrupası’nın yerleşik avukatlık anla-
yışından farklıdır ve aralarındaki çatışma dolayısıyla bu hukuk sistemlerinde 
karşılıklı değişimler gözlenmektedir. 

3. Kara Avrupası’nın Avukatlığa Bakışı
Kara Avrupası hukuk sistemi Türkiye’nin de dâhil olduğu, modern hukuk 

sistemleri arasında en yaygın olanıdır. Bu hukuk sistemi yazılı hukuk kuralla-
rına sahiptir ve içtihatların bağlayıcı bir özelliği bulunmaz. Kara Avrupası Hu-
kuku temelini Roma Hukukundan alır ve bin yılı aşan bir sürenin birikiminin 
sonucudur. Kara Avrupası sistemini uygulayan ülkelerin hukuk eğitimleri de 
teoriktir ve kamu hukuku-özel hukuk ayrımı vardır. Önemli bir örnek olarak 
Almanya’da hukuk eğitimi İngiltere ve Amerika gibi ücretli olmayıp teorik ve 
daha zordur. Müfredatları tüm üniversitelerde hemen hemen aynıdır ve tüm 
üniversitelerin itibarları hemen hemen aynıdır16. Hukuk eğitimi dört yıldır ve 
bu süre zarfında öğrencilerin üniversitelerdeki ağırlık alanı sınavlarına hak 
kazanmaları ve devlet sınavı için zorunlu olan derslerden başarılı olmaları 
gerekmektedir17. Hukuk eğitimi alan adaylar iki zorlu sınavdan geçtikten son-
ra avukatlığa hak kazanmaktadırlar. İlk sınav geçildikten sonra iki yıllık bir 
staj devresi vardır. Bu stajın sonunda bir sınava daha girilir ve bu sınavda 
alınan başarı kişinin hukuk bilgisinin yeterliliğini göstermektedir. Başarılı bir 

11 Bkz. Şehirali, s.  427. 
12 Bkz. Güner, s.11
13 Bkz. Güner, s. 11
14 Bkz. Güner, s. 11
15 Bkz. Güner, s. 11
16 Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın ders notları, Almanya’da, hukuk fakültelerinin neredeyse tamamı 

ücretsiz (son yıllarda Hamburg’da kurulan Bucerius özel üniversitesi hariç) ve kontenjanları 
da bir hayli yüksek. Fakültelerde teorik derslere ağırlık veriliyor ve müfredat bakımından 
da birbirinden çok farklılık göstermiyor. Bunun sonucu olarak da mezun olunan fakültenin 
isminin pek de bir önemi olmuyor. İş bulmada vs. fakülte isminden çok birazdan üzerinde 
duracağım avukatlık-hukukçuluk sınavlarından alınan puanların önemi çok daha fazla.

17 Demirel, Naim. Almanya’da Hukuk Eğitimi. Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
IV/2, 2009.S. 135. 
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avukat olmanın kanıtı, bu sınavdan iyi derece ile geçmektir. AB ülkeleri ve 
İsviçre vatandaşları Almanya’da belirli alanlarda hukukçuluk yapabilmekte-
dirler18. AB üyesi olmayan ülkeler içinse özel düzenlemeleri mevcuttur ancak 
yabancı hukukçular Almanya’da yalnızca danışmanlık yapabilirler. Bir diğer 
önemli örnek olarak, Fransa’da hukuk eğitiminin ardından iki yıllık bir hukuk 
lisansüstü eğitimi yapan avukat adayları baro sınavı geçtikten sonra baroya 
kaydolabilirler. On sekiz aylık bir staj döneminden sonra yemin edilerek avu-
katlığa hak kazanılır. Yabancı hukukçular, denklik sınavını vererek Fransa’da 
avukatlık yapabilmektedirler19. Bu hukuk sistemlerinde yabancı hukukçuların 
denklik vermeleri zor olsa da, Kara Avrupası hukuk sisteminin mantığını an-
lamış olduklarından, Anglo-Sakson hukuk sistemini kullana ülkelere nispeten 
gittikleri ülke hukukuna daha kolay adapte olabilmektedirler.

Kara Avrupası Hukuk sistemlerinin kökleri Roma Hukukuna dayandığın-
dan, avukatlık bu topraklarda bin yıldır var bir meslektir. Avukatlık onursal 
bir meslek olarak görülür ve ücret karşılığı yapılması da Roma temellidir20. 
Kara Avrupası anlayışı etrafında avukatlık kamu hizmeti olarak kabul edil-
mekte ve benzer kurallar çerçevesinde yapılmaktadır. Avukat bir yandan kendi 
bürosunda kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyeti yapmakta bireyden 
aldığı ücret karşılığında ona hukuksal yardım sunmakta ancak aynı zamanda 
bir kamu hizmetini yerine getirmektedir21. Bu sistemlerde yargılama faaliyeti 
savcının kamu adına suçlayıp bir anlamda devletin avukatlığını yaptığı, avuka-
tın da savunduğu tezler ileri sürdüğü, yargıcın ise yasalar çerçevesinde karar 
verdiği bir etkinlik olarak kabul edilir22. Üçlü ilişki yumağı içinde kurumsal 
yetki kullanan avukat yargıya yardımcı olmanın ötesinde yargılamanın kurucu 
öğesi olarak adalet dağıtımında görev almaktadır23.Bu temel anlayış doğrul-
tusunda avukat ülkede hukuk kurallarının üstünlüğünü savunan hukuk ku-
rallarının tam olarak uygulanmasında görev alan adaletin gerçekleşmesi için 
çalışan bir meslek mensubu olarak görev yapmaktadır24. 

4. Türk Hukukunun Avukatlığa Bakışı
Türk Hukuk sisteminde avukat olmak Kara Avrupası hukuk sistemlerini 

kullanan ülkelere nispeten daha kolaydır. Türk Hukuk sisteminde dört yıllık 
Hukuk fakültesini bitiren herkes bir yıllık zorunlu stajını yaptıktan sonra Ba-
roya kayıt olabilmekte ve avukatlık ruhsatı alabilmektedir. Bu haliyle, Kara 
Avrupası sistemini kullanan diğer ülkelere nispeten Türkiye’de avukat olmak 

18 Yrd. Doç. Dr. Yiğit Sayın ders notları, AB üyesi ülke vatandaşları ile İsviçre vatandaşları kendi 
ülkelerinde avukatlık belgesine sahip iseler Almanya’da uluslararası hukuk, Alman hukuku ve 
kendi ülke hukuklarına ilişkin hukuki yardımda bulunabilir ve bunun için bir ofis açabilirler. 
Bunun için eyalet barosuna kaydolmaları gerekmektedir.

19 Yrd.Doç.Dr. Yiğit Sayın ders notları.
20 Bkz, Güner s. 11
21 Bkz. Güner, s. 11
22 Bkz. Güner, s. 11.
23 Bkz. Güner, s. 11.
24 Bkz. Güner, s. 11.
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daha kolaydır ancak hukuk eğitimi bu sistemdeki diğer ülkeler gibi zor ve 
teoriktir. Avukatlık Kanunu madde 2’ye göre25, avukat “kamu hizmeti gören 
serbest meslek mensubu kişidir.” Türk hukukunda vergilendirme sistemi ola-
rak serbest meslek gibi hareket eden avukatlar, işlerinin mahiyeti gereği kamu 
hizmeti görmektedirler (savunma hakkı). Avukatların üzerinde açık bir Devlet 
denetimi olmasa da, avukatların meslek odası olan Baro’nun bir denetimi ve 
yaptırımı vardır. Türk Hukukuna göre avukatlığın iki yönlü bir işlevi bulun-
maktadır. Avukat taraf temsilcisi olarak faaliyet göstermenin yanı sıra, yar-
gılama faaliyetlerine katılarak “yargının bir çalışanı” olmak sıfatıyla, adaletin 
gerçekleştirilmesi çabasına da ortak olmaktadır26. Türk Hukukunda da savcı-
yargıç-avukattan oluşa üçlü bir ilişki vardır ve muhakeme sav-savunma-yargı 
üçlemesinden oluşur ve bu diyalektik içinde sav ve savunma çatışma içindedir, 
yargı organı ise nötr (tarafsız) olmak durumundadır27. Ancak Türkiye’de avu-
katlık yapabilmek yalnızca Türk vatandaşlarına tanınmış bir haktır28. Daha 
önce de değinildiği gibi, Avukatlık Kanunu madde 3’te düzenlendiği şekliyle, 
Türk vatandaşı, hukuk eğitimi almış ve bir yıllık stajını tamamlamış herkes 
avukat olmaya hak kazanmaktadır. Türkiye’de avukatın dosya tutma yüküm-
lülüğü olup (Av. Kan. Md 52) reklam sayılabilecek her türlü teşebbüsten de 
uzak durmaları gerekmektedir (Av. Kan. Md 55). Bunun yanı sıra, Türk Huku-
kunda ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren bir suçtan dolayı suçüstü 
yakalanmak hali dışında avukatın üzeri aranamaz (Av. Kan. Md. 58). Ceza 
Muhakemesi Kanunu’nda da benzer düzenlemeler vardır. Avukatların büroları 
ancak mahkeme kararı ile ve savcı hazır bulunacak şekilde aranabilir (CMK 
md 130). Baro başkanı veya onu temsil eden bir avukat aramada hazır bulun-
durulur ve bu durumda bile sıkı kurallar mevcuttur.

25 Madde 2. Avukatlığın amacı; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki 
mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk 
kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel 
kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır. Avukat bu amaçla hukuki bilgi ve tecrübelerini 
adalet hizmetine ve kişilerin yararlanmasına tahsis ederek kamu hizmeti gören serbest meslek 
mensubu kişidir. 

Yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi 
teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara 
görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorundadır. Kanunlarındaki özel hükümler 
saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine 
sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekâletname ibrazına bağlıdır. Derdest 
davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir.

26 Özkan, Meral Sungurtekin. Avukatlık Hukuku. İzmir, 2006. S.2. 
27 Kayhan, Fahrettin. Avukatlık Kimliği ve Avukatın Yargı Sistemi İçindeki Yeri. Kasım, 2010, 

Ankara, s. 3
28 Bu durumun bir istisnası Türk Vatandaşlığı Kanunu md 29’da düzenlenir. Madde 29 

Bu kanun gereğince Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, kayıp tarihinden başlayarak 
yabancı muamelesine tabi tutulur. Ancak, doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup da 
sonradan İçişleri Bakanlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını 
kazanan kişiler ve bunların kanuni mirasçıları, Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliği ve 
kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla ülkede ikamet, seyahat, çalışma, 
miras, taşınır ve taşınmaz mal iktisabı ile ferağı gibi konularda Türk Vatandaşlarına tanınan 
haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.
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Türk Hukukunda avukatın avukatlık kanunundan doğan bazı yükümlü-
lükleri vardır. Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına ya-
kışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık 
unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye 
Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla yükümlüdürler (Av. 
Kan. Md 34). Buradan anlaşıldığı üzere, Türk Hukukunda avukatlar üzerinde 
belirli belirsiz bir baskı vardır. Meslek etiği ile bağdaşmayan işler yapan veya 
avukat unvanının gerektirdiği gibi davranmayan avukatların Baro tarafından 
cezalandırılması söz konusudur. Ancak meslek etiğinin ne olduğu veya avu-
katlık unvanının gerektirdiği davranışlar açık değildir. Bunun yanı sıra, avu-
katların sır saklama yükümlülüğü vardır ve gerek avukatlık görevi, gerekse, 
Türkiye Barolar Birliği ve barolar organlarındaki görevleri dolayısıyla öğren-
dikleri hususları açığa vurmaları yasaktır (Av. Kan. Md. 36). Türk Hukukunda 
avukatların hapis hakkı vardır (md 39) ve avukatlık sözleşmelerinin de geçer-
liliği mümkün olduğunca geniş yorumlanır ve ücretlerinde de daha az serbest 
bırakılmışlardır (Av. Kan md. 163-164). Türk hukukunda avukatla temsil zo-
runlu değildir ve mesleki sigorta henüz gelişmemiştir. Avukatlık ruhsatname-
sini alan herkes (kaç yıl avukatlık yaptığına bakılmaksızın) her derecedeki 
mahkemede avukatlık yapabilir (yüce divanda dahi) ve avukat vekâletnamesi 
noter tarafından hazırlanır. 

5. Pozitif Hukuktaki Düzenlemeler
Anglo-Sakson hukukunun ve Kara Avrupası sisteminin29 uygulamada bazı 

farkları belirgindir. Anglo-Amerikan hukuk sisteminde maddi vakıalar ve bun-
lara ait deliller birlikte incelendiğinden avukatlar bir maddi vakıanın varlığını 
ancak bunun delili olduğu takdirde iddia edebilirler30. Dolayısıyla yargılama-
dan, hatta ön yargılamadan, önce avukatlar delillerin toplanması için çalışır-
lar. Bu sebeple gerek tanıkların, gerek bilirkişilerin ortada bir dava olmaksızın 
avukatlar tarafından sorgulanması normal olarak kabul edilir31. Kara Avrupası 
sistemine dâhil olan Türk Hukukunda avukatlar önce dava açmakta ve maddi 
vakıaları dava sırasında sunabilmektedir. Common Law’da bazı hukukî kurum-
lar, yargılama usulleri ve gelenekler son derece farklı olup Kara Avrupası’ndaki kurumlarla 
karşılaştırılırken de zorluklarla karşılaşılmaktadır. Ayrıca burada bir Medenî Kanun, Tica-
ret Kanunu, Medenî Yargılama Usulü Kanunu olmadığı gibi, hukukî kavramların sistematik 
olarak düzenlenmiş olması da söz konusu değildir32. Anglo-Sakson sisteminde avuka-

29 Kara Avrupası sistemi de benimsemiş ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Verilen 
münferit örnekler sahibi olduğu ülkenin adıyla anılacaktır. 

30 Referans: Demirkapı, Ertan. Anglo-Amerikan Hukukunda Bilirkişilik Kurumunda Yeni 
Eğilimler. S. 43, CAPPELLETTI Mauro/JOLOWICZ, J.A.: Public Interest Parties And The 
Active Role of The Judge in Civil Litigation, Milano-Newyork 1975, s. 260.

31 Referans: Demirkapı, s. 43, Capelletti, s. 260. 
32 Özhan, Egemen Özge. Anglo-Amerikan Hukuku ile Kıta Avrupası Hukukunun Mahkeme 

Teşkilatı ve Yargılama Usulünün Karşılaştırılması Olarak İncelenmesi. Ankara Üniversitesi. 
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1181.htm
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tın iş sahibi ile özdeşleşmemesi ilkesi önem taşımamaktadır33. Bu bağlamda, 
Anglo-Sakson hukukunda Avrupa’nın da örnek aldığı, kişiler ile avukatlarını 
ilgilendiren çözüm yolları mevcuttur. Türk Hukuk Sisteminde örnek almaya 
başladığı alternatif çözüm yolları (ADR)  Anglo-Sakson hukukunun farklılığını 
ortaya koymaktadır. 

Anglo-Sakson sistemlerinde reklam yasağı Kara Avrupası sistemlerine göre 
daha yumuşatılmıştır. 1977’de Amerikan Yüksem Mahkemesi (Supreme Court) 
tarafından verilen bir kararda avukatların hizmetlerini tanıtım yoluyla duyurabi-
lecekleri kabul edilmiştir. Karara konu olan olayda John Bates isimli bir avukat 
içinde fiyatları da içeren bir hizmet broşürü hazırlayarak kamuya sunmuştur. 
Amerikan Yüksek Mahkemesi avukatların katı kontrollere tabi olmaması gerek-
tiğine hükmetmiştir34. Reklam yapmanın genel kanının tersine avukatlığın itiba-
rını zedelemeyeceğini düşünen Yüksek Mahkeme kişilerin bilgiye ulaşma hakkı-
nın da bu kontrollerle kısıtlandığına karar vermiştir. Bu kararın üzerinden otuz 
yıldan fazla süre geçmiş olması dolayısıyla, bu gün Anglo-Sakson sistemlerinde 
avukatların reklam yasağı konusunda oldukça rahat oldukları düşünülebilir. 
Rekabet hukuku alanında Avrupa genelinde avukatlık mesleğine uygulanmakta 
olan kısıtlayıcı kurallar bulunmaktadır35. Türk Hukuku Kara Avrupası hukuk 
sistemleri arasında en kısıtlayıcı olanıdır. Türk Avukatlık Hukuku Meslek Ku-
ralları, her şeyden evvel dominant yapısı ile özellikle de reklam yasağı ve avuka-
tın kendi web sayfasını düzenleme konusunda hak vermekten öte, yasaklamaya 
giden yönüyle göze çarpar36. Bununla beraber, Avrupa’daki diğer ülkeler bu 
konuda yavaş yavaş avukatların lehine olacak düzenlemelere yönelmektedir-
ler. Federal Anayasa Mahkemesi verdiği kararlarında avukatlar için var olan 
reklam yasağını yumuşatmıştır37. Mahkeme, gösterişi ve aşırılı ile ortaya çıkan, 
mesleğin mahiyetiyle bağdaşmayan ve hizmetlerin gerçeğe uygun bir şekilde bil-
dirilmesi ile ilgisi olmayan reklamları yasaklamaktadır38. Almanya’da yalnızca 
aldatıcı reklam yapma yasağı mevcuttur. Avukatın reklam hakkının esasını, Al-
man Avukatlık Kanunu- BRAO’nun 43. Maddesi oluşturmaktadır ve bu hükme 
göre avukatlara faaliyetlerini şekil ve içerik olarak amaca ve gerçeğe uygun bir 
şekilde kamuya bildirme ve somut olayda kendilerine vekâlet verilmesine yö-
nelik aldatıcı olmayan reklam yapabilme hakkı tanınmıştır39. Fransa’da da bu 

33  Bkz Güner, s. 11
34 Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350 (1977), “The organized bar traditionally took the 

position that a lawyer was not permitted to actively publicize his services. In effect, it was 
presumed that every lawyer had an established clientele, or that a lawyer’s reputation for good 
work would inevitably lead others to seek out the lawyer’s services. Under this approach, direct 
publicity for lawyers was strictly controlled.”

35 Uluslararası İlişkiler Ve Ab Merkezi, Http://Eski.Barobirlik.Org.Tr/Ui/Birim/Belgeler/Uzmanlık-
Reklam%20%E2%80%93Rekabet%20Ve%20Ortaklıklar.Pdf 

36 Rumpf, Christian. Türk Hukuku ile Mukayese Edildiğinde Almanya’da ve Avrupa’da Avukatların 
Reklam Yapma Hakkı, Ankara Barosu Dergisi, 2010/1, s. 145

37 Bkz Rumpf, s. 145
38 Bkz. Rumpf, 2. 148
39 1994 yılında revize edilmiştir. Bkz. Rumpf s. 147. 
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durum kamuya gerekli bilgiyi aktardığı sürece ve avukatın kendiliğinden danış-
manlık teklif etmediği sürede kabul edilmiştir40. Görüldüğü üzere, Avrupa’nın 
bu konudaki genel anlayışı Anglo-Sakson hukukuna kaymaktadır41.

Kara Avrupası hukukunda avukat istediği işi alma yahut reddetme hakkı-
na sahip olmakta ve avukatlık faaliyetinin yanında gelir getirici başka bir işle 
meşgul olamamaktadır42. Türk Hukukunda avukatların (Av. Kan. Md 11) ücret 
karşılığı başka işler yapmasının avukatlığın onuruyla bağdaşamayacağı düzen-
lenmiştir. Kara Avrupası hukuku avukatların şube açmaları ve mesleklerini ti-
cari boyuta taşımaya Anglo-Sakson hukukuna göre daha geç adapte olmuştur. 
Amerika Birleşik Devletlerinde avukatlık, (deyiş yerinde ise) bir “ticarî iş/ticarî 
işletme olarak” değerlendirilmekte ve yüzlerce avukattan oluşan (ve pek çok 
sayıda çok uluslu nitelikli) avukatlık şirketleri faaliyet göstermektedir43. Türk 
Hukukunda 2001 yılına kadar avukat ortaklığı şeklinde avukatların çalışma-
sı mümkün olamıyordu. Ancak, İngiliz ve Amerikan hukukunun bu konuda 
serbest olması, dünyaca ünlü hukuk bürolarının bulunması Avurpa bakış açı-
sını da değiştirdi ve bu konuda düzenlemelere gidildi. Türkiye 2001 yılında 
mesleki çalışmalarını aynı büroda birlikte veya avukatlık ortaklığı şeklinde 
de yürütebileceklerini kabul etti (Av. Kan. Md. 44). Bilindiği üzere, Kara Avru-
pasında ve özellikle Almanya’da hukuk öğretimi, hâkimlik mesleği göz önüne 
alınarak düzenlenmiştir. Buna karşılık hukuk öğretimi açısından, Amerika 
Birleşik Devletlerinde (hâkimlik değil) avukatlık mesleği ön plândadır44. Bu-
nun avukatlık yaşamındaki uzantısı da şöyledir: Kara Avrupası Hukukunda 
(özellikle Almanya, Fransa gibi ülkelerde) avukatlık, adalet mekanizmasının 
bir organı olarak telâkki edilmekte ve hatta buradan hareketle avukatlığın bir 
kamu hizmeti olduğu belirtilmekte ve buna bazı hüküm ve sonuçlar ilave edil-
mektedir45. Daha önce de belirtildiği gibi, Kara Avrupası hukukunda avukatlık 
ticari boyutlara taşınamaz, güven ilişkisine dayalı olup asıl amaçları hukuki 
sorunların çözümünde rol oynamaktır. 

Anglo-Sakson hukuku ile Kara Avrupası sistemlerinin pozitif hukuktaki 
bir diğer farkı da Habeas Corpus kurumudur. Habeas Corpus, gelenek huku-
kunda, bir mahkeme ya da yargıçça çıkarılan ve gönderildiği kişi ya da kurum-
dan gözaltında tuttuğu kişiyi belirli bir amaçla mahkeme önünde hazır bulun-
durmasını isteyen yazılı ve yargısal emirdir46. Habeas Corpus, Anglo Sakson 

40 Bkz. Rumpf, s. 156
41 İspanya’da tarafsız, gerçeğe uygun, şekil ve içerik olarak takdire değer ve meslek kuralları ile 

uyum içindeki reklamlar yasal kapsamdadır. Rumpf, s. 163
42 Bkz Güner, s. 12
43  Yılmaz, Ejder. Bir Meslek Olarak Dünden Yarına Doğru Avukatlık. Ankara Üniversitesi HFD , 

s. 204
44 Tuğrul Ansay, Amerika Birleşik Devletlerinde ve Federal Almanya’da Hukuk Öğretimi 

(Hukuk Öğretimi Sempozyumu, Ankara 1993), s. 17. İrfan Yazman/Coşkun San, Almanya’da 
Hukukçuların Yetiştirilmesi, Ankara 1969.

45  Yılmaz, Ejder. Bir Meslek Olarak Dünden Yarına Doğru Avukatlık. Ankara Üniversitesi HFD , 
s. 203

46  http://tr.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus 
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hukukunun kişi hürriyetini korumak amacıyla geliştirdiği bir kurumdur. Kıta 
Avrupası hukukunda, Anglo Sakson Habeas Corpus ile tam olarak karşılaştı-
rılabilecek bir kurum bulunmadığı belirtilmelidir47. Buna karşın Habeas Cor-
pus kurumunun temelinde yer alan, kişi hürriyetinin özellikle idare tarafından 
keyfi bir şekilde kısıtlanmasının önlenmesi düşüncesi, Kıta Avrupasında da 
etkili olmuş ve burada temel hak ve hürriyetler, anayasa ve kanun metinlerin-
de formüle edilmek suretiyle güvence altına alınmışlardır48. Bu kuruma yakın 
olarak, Kara Avrupası Hukukunda da kanunlar yürütme organı memurlarının 
yakaladıkları veya tutukladıkları kişilerin alıkoyma sürelerini düzenlemiş ve 
hangi suçla tutulduklarının kendilerine bildirilmesi gerekliliğini düzenlemiş-
tir.

6. Farklılıkların Temel Sebepleri
Anlaşıldığı üzere, İngiliz hukuku gerek Fransız hukuk çevresine dâhil olan 

Kıta Avrupası hukuk düzenlerinden gerek Alman hukuk çevresine dâhil olan 
Kıta Avrupası hukuk düzenlerinden oldukça farklıdır ve farklılığın temeli, İn-
giliz hukukunun çok uzun bir tarihî süreçten beri yüksek mahkemeler tara-
fından yaratılan olay hukukuna, nadir olarak da, yine mahkemeler tarafından 
ele alınmış alanlarda düzenlenen kanun metinlerine dayanmasında yatmak-
tadır49. Ayrıca bu hukuk sisteminde dikkatli bir biçimde yaşamsal ilişkiler 
gözlem altına alınarak sorunlar tartışılmakta kararlar soyut ve sistematik bir 
biçimde değil, somut ve tarihsel bakış açısıyla gerekçelendirilmektedir50. Çün-
kü hukuk, medeniyet kadar eskidir ve her hukuk sistemi kurallar şeklinde 
ortaya çıkmış bir medeniyettir51. 

Anglo-Sakson hukukunun tersine, Kara Avrupası Hukukunda şimdi var 
olan avukatlığı ticari faaliyet olarak görmenin meslek onuru ile bağdaşmayaca-
ğı fikrinin temelleri Roma Hukukuna dayanmaktadır. Roma Hukukunda da-
vada taraf yanında hazır bulunma veya vekillik, tamamen ücretsiz bir iş olarak 
kabul ediliyordu ve hatta Ovide’nin ifadesi gibi “güzel kadınların güzelliklerini 
satmaları ne kadar utanç verici ise, bir tanığın tanıklığını, bir hâkimin hükmü-
nü, bir avukatın yardımım satması da o kadar utanç vericidir.”52 Roma Huku-
ku yazılı belgelere önem vermiş, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı yapmış ve 
tarihin değişik zamanlarında farklı isimlerle adlandırılan avukatların örgüt-
lenmesine izin vererek bugünkü Kara Avrupası sisteminin mantığını oluştur-
muştur. Bununla beraber İngiliz hukuku, bulunduğu yer gereği Roma Huku-
kundan az etkilenmekle beraber, İngiltere tarihinden ve sosyolojisinden büyük 

47  Feyzioğlu, Metin. Anglo Sakson ve Anglo Amerikan Hukuk Düzenlerinde Habeas Corpus 
Kurumu. Ankara Üniversitesi HFD, s. 665 

48  Bkz Feyzioğlu, s. 666. 
49 Bkz Özhan, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1181.htm 
50 Bkz Özhan, http://www.turkhukuksitesi.com/makale_1181.htm
51 Somer, Pervin. Umumi Hukuk Tarihinin Konusu ve Önemi Üzerine Kısa Bir  Değerlendirme. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:4 Sayı:8Güz 2005/2 s.223
52 Referans: Erem, s.2; ayrıca bkz. Nur Centel, Ceza Muhakemesi Hukukunda Müdafi, İstanbul
1984, s.22-23. - Bkz Yılmaz, s. 195. 
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ölçüde etkilenerek gelişmiştir. 1215 Magna Carta ile başlayan egemen otoriteyi 
kontrol altına alma hareketi demokrasi ile beraber Anglo-Sakson hukuk sis-
temini de geliştirmiş ve bugün dünyanın en demokratik addedilen, oldukça 
sağlam temeller üzerine kurulmuş olan hukuk sistemini oluşturmuştur. Ayrı 
olarak, İngiliz ve Amerikan toplum yapısı ve ekonomi anlayışları da bu farklı-
lığın temelini oluşturmuştur. Liberal ekonominin ön planda tutulması, Devlet 
merkezli ekonomiye sahip Avrupa ülkelerinde hukukunda tutucu kalmasına 
sebep olmuştur. İngiliz ve Amerikan halkının yeniliklere daha açık olması da 
hukuk sistemlerinin modernleşen dünya ile beraber hızlı gelişmesine vesile 
olmuştur. 

Türk Hukuk sistemi de 1926’da aldığı İsviçre Medeni Kanunu ve Borçlar 
Kanunu ve devamla diğer Avrupa ülkelerinden aldığı kanunlar ile Kara Avrupa-
sı hukuk sistemine dâhil olmuştur53. Türkiye’nin adapte olduğu hukuk sistemi 
Roma-Germen temellidir ve biz de bu sistemin mantığını ancak Roma Huku-
kuna bakarak anlayabiliriz54. Önemli bir örnek olarak, “İtalya’ya baktığımız-
da M.Ö. 753’de Roma devletinin kurulusu ile başlayan bir sürecin kesinti-
siz devam ettiği görülür. Gelenek ve görenekler zamanla hukuk kurallarına 
dönüşmüş ve nihayet bunu modern kanunların yapılması izlemiştir. Aynı 
örneği İngiltere için vermek mümkündür. Her iki ülkede de hukuki müesse-
seler ve hukuki düşünce yapısı gelişim bakımından dikey düzlem içerisinde 
kesintisiz aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya hareket edebiliriz. 
Doğaldır ki İngiltere ve İtalya Milli Hukuk Tarihi Açısından istisnai ülkeler-
dendir. Nitekim bu yüzden de 19. yüzyıla kadar Roma Hukuku ve Common 
Law adı altında sadece iki hukuk sisteminin varlığı kabul edilmektedir.”

7. Karşılıklı Etkileşimler
Yıllar içinde her iki hukuk sisteminin de birbirinden etkilendiği ve pa-

ralel düzenlemelere gittiği görülmektedir. Kara Avrupası hukukunun reklam 
yasağını yumuşatması veya arabuluculuk kurumu oluşturarak Anglo-Sakson 
hukukundaki Alternative Dispute Resolution kurumuna yaklaşması bunun 
somut örnekleridir. Değişim yalnızca Kara Avrupası sistemlerinde olmamak-
tadır elbette:

Common Law hukukçuları için özel hukuk anlayışı özel hukuk ile kamu 
hukuku arasındaki sınırı, hukuk dünyasını iki parçaya bölen ekvatora ben-
zeten kıta Avrupası hukukçularına göre nispeten yabancıdır. Common Law 
aynı şekilde sözleşme hukuku, haksız fiil hukuku, taşınmaz hukuku veya 
aile hukuku gibi hukuk alanlarını tanımakta ve kullanmakta iken, geniş 
kapsamlı bir özel hukuk düşüncesi, bu hukuk sisteminde ya hiç bilinme-
mekte ya da yararsız görülmektedir. Otuz yıl önce Tony Weir  “nothing 
turns on it” ifadesini kullanmıştır. Bugün de Dicey&Morris’in ders  kitabında 
“hukukî ve ticarî konular (civil and commercial matters)”  şeklinde, İngiliz 

53  Bkz. Somer, s. 226. 
54  Bkz Somer, s. 226. 
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hukuk sisteminde teknik terim olarak yer almayan bir  kavramı kullandığı 
görülmektedir Diğer yandan kitap, bu genel anlayışın. Common Law sis-
teminde tartışılmasına ve uyarlanmasına yol açabilecek yeni gelişmelere 
işaret etmektedir55. 

Avukat Semih Güner’e göre, yaklaşık 25 yıldır süren bu mücadele ağırlık 
Amerikan modeline doğru kaymaktadır ve temeli 1200-1300’lü yıllarda atılan 
Kara Avrupası avukatlık anlayışı, teknolojinin ve ekonomik gelişmelerin ışığı 
altında kendini yenileyemezse yeni bir anlayış ve yapılanma içine giremezse 
Amerikan avukatlık anlayışının egemenliğini kabul zorunda kalacaktır56. Ulus-
lararası ilişkilerin hızla gelişmesi ve bir anlamda “Dünyanın küçülmesi” ve bu 
arada Amerikan Hukukunun Avrupa ülkelerindeki ve özellikle Avrupa Toplu-
luğu üzerindeki etkilerinin artması sonucunda, bugün Almanya’da, avukatlık 
mesleğinin bir değişim sürecine girmek üzere olduğu, en azından bunun tar-
tışma konusu haline getirildiği görülmektedir57. “Bu nedenlerle Almanya’da 
bugün, avukatlık mesleğinin fonksiyonunda değişim olup olmadığı ve “avu-
katlık mesleğinin adaletin (yargının) bir organı mı, yoksa bir hizmet mesleği 
mi” olduğu sorusu güncel olarak yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Tar-
tışmalar henüz kesinlik kazanmamış olmakla birlikte, avukatlığın adalet 
mekanizmasının bir organı olduğu yolundaki klâsik görüşün gerilediğini 
söyleyebilmek mümkündür.”58. 

Ülkeler arası iletişimlerin artması ve öncelikle Avrupa’da olmak üzere sı-
nırların yavaş yavaş ortadan kalkması birbirinden çok farklı bu iki hukuk 
sistemini birbirine yaklaştırmıştır. Anglo-Sakson hukukunun uyum sağladığı 
gibi59 Türk Hukuk sistemi de bu globalleşmeye uyum sağlamıştır. Daha önce 
bahsedildiği gibi, 2001 yılında avukatlık ortaklıklarının sui generis bir şirket 
türü olarak kabul edilmesi ve henüz tasarı halinde olan ve yasalaştırılmayı 
bekleyen Arabuluculuk Yasa Tasarısı bunun en güzel örnekleridir. Bu geliş-
meler, Türk hukukunun avukatlara bakış açısını değiştirmekte ve geleneksel 
baskılardan yavaş yavaş uzaklaşılmaktadır. Türkiye’de henüz Anglo-Sakson 
hukuku gibi özgürleşme sağlanamasa da, Avrupa’daki değişimlere bakarak, 
yakın zamanda Türk Hukuku için de aynı durumun söz konusu olabileceğini 
söyleyebiliriz. Türkiye henüz reklam yasağı konusunda çok katı olsa da, yakın 
zamanda Avrupa’ya uyum sağlaması ve avukatların lehine düzenlemelere gi-
dilmesi beklenmektedir (av. tr uzantılı internet sitelerine izin verilmesi bunun 
kanıtıdır.) 

55  Referans: Basedow, Jürgen,  Doç Dr. Arzu Oğuz Çevirisi. AÜHFD, 2003, s. 1. 
56  Bkz. Güner, s. 11. 
57  Bkz. Yılmaz, s. 203. 
58  Bkz. Yılmaz, s. 204. 
59 “Modern habeas corpus hukuku, yukarıda da belirtildiği üzere içtihat hukukuyla ve emrin 

etkisini arttırmak amacıyla zaman zaman çıkarılan kanunlarla düzenlenmiştir. Bu kanunların 
en önemlileri 1679 ve 1816 Habeas Corpus Kanunları ile 1960 Adaletin İdaresi Kanunu’dur.” 
Bkz. Feyzioğlu, s. 675. 
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8. SONUÇ
Avukatlık mesleği, hukukun gelişimine paralel olarak devamlı gelişen ve 

amacına uygun düzenlemelere ihtiyaç duyan bir meslektir60. Bu sebeple her 
geçen yıl modernleşen dünya ile beraber gelişmesi ve değişmesi beklenilen bir 
durumdur. Ancak kanaatim, birbirine yaklaşan hukuk sistemleri arasında 
Anglo-Sakson ve Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinin daha baskın olacağı yö-
nündedir. Türk Hukukunda da, içtihatların önem kazanması (örneğin Yargıtay 
kararları) buna bir örnektir. Diğer taraftan dünyaca ünlü hukuk firmalarının 
İngiltere ve Amerika merkezli olması ve şu anda İngiltere’de yasalaşmayı bek-
leyen Tesco Law61 İngiliz Hukukunun baskınlığını ortaya koymaktadır. Elbette 
ki, Anglo-Sakson hukukunda da, Kara Avrupası hukuk sitemine uygun de-
ğişimler gözlenmiş ve bazı “acts” (yasalar) çıkarılmıştır. Ancak, genel olarak 
bakıldığında, Kara Avrupa’sının daha fazla etki altında kaldığı gözlenmektedir. 
Sağlam temelleri ve köklü demokrasisiyle Anglo-Sakson hukuku Kara Avru-
pası hukukunu etkilemeye devam edecektir. Ancak Feyzioğlu’nun da dediği 
gibi, Anglo-Sakson veya Anglo- Amerikan hukuklarının daha baskın olması, 
bu hukuk sistemlerinin Kara Avrupası hukukunda daha üstün olduklarını 
göstermez. Kara Avrupası hukuku da tutarlı ve etkili bir sisteme sahiptir ve 
bu hukuk sistemleri arasında bir tercih yapılamaz. Asıl önemli etken, han-
gi hukuk sisteminin en iyi olduğu değil, ülkelerin bunun demokratik ve kişi 
haklarını gözeterek uygulayıp uygulamadığıdır62. Avukatlardan da aynı tutum 
beklenmektedir.
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KESİNLEŞMEMİŞ TENFİZ İLAMINA 
DAYANILARAK İHTİYATİ HACİZ TALEP 

EDİLEBİLİR Mİ?

Av. Cüneyt UYAR

Bilindiği gibi, ilamların “takip konusu yapılabilmesi için” kural olarak 
kesinleşmiş olması gerekli değildir. Yani ilam hakkında “temyiz yoluna” baş-
vurulmuş olması (HMK. mad. 361 vd.), o ilamın takip konusu yapılmasına 
(icraya konulmasına) engel teşkil etmez, söz konusu ilamın temyiz edilmesi de 
icrayı durdurmaz.

I- İstisnai olarak, bazı ilamların kesinleşmeden takip konusu yapılama-
yacakları belirtilmiştir. “Kesinleşmeden takip konusu yapılamayacak 
olan”  ilamlar şunlardır:

a- Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar (HMK. mad. 
350/2, 367/2) 1 

b- Kişiler hukuku ve aile hukukuna ilişkin kararlar (HMK. mad. 350/2, 
367/2) 2.  Ancak “nafaka hükümleri” kesinleşmesi beklenmeden hemen ic-
raya konabilir. (İİK. mad. 36/IV, HMK. 367/1 c:33 ) 

c- Yabancı mahkeme ilamlarının tenfizi hakkındaki kararlar (MÖ-
HUK. mad. 57/II) 

d- Sayıştay ilamları (Sayıştay Kanunu mad. 64)

e- Vergi mahkemesi ilamları (2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 
mad. 28/1)

f- “Ticaret sicili memurunun teklifi üzerine, sicilin bağlı olduğu 
mahkemece, tescil konusunda verilen kararlar” (TK. mad. 35/IV) ile “il-
gililerin ticaret siciline yapılacak tescil veya tadil yahut terkin talepleri 
üzerine, sicil memurluğunca verilen karara yönelik -sekiz gün içinde- 
yapacakları itiraz üzerine mahkemece verilecek kararlar” (TK. mad. 36/
III).

g- Ceza ilamlarının yargılama masraflarına ilişkin hüküm fıkrala-
rı (5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun mad. 
4; 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu, mad. 
244)

h- Deniz Müsadere Mahkemesi Kararları (3894 sayılı Denizde Zabt ve 
Müsadere Kanunu mad. 131/I)

1 Önceki kanunda bknz: HUMK. mad. 443/IV
2 Önceki kanunda bknz: HUMK. mad. 443/IV
3 Önceki kanunda bknz: HUMK. mad. 443/III
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i- Menfi tesbit davasını kazanan ve lehine tazminata hükmedilen 
borçlu, menfi tespit ilamı kesinleşmedikçe tazminat ve yargılama giderleri için 
ilamlı icra takibi yapamaz (İİK. mad. 72/V).4 5

j- Kira bedelinin tesbitine ilişkin kararların da -kesinleşmeden- takip 
konusu yapılamayacağı 12.11.1979 tarih 1/3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı6 
ile kabul edilmiş olduğundan hukukumuz bakımından, herhangi bir kanun 
hükmüne dayanmasa da, bu kararların da icraya konabilmesi için kesinleşmiş 
olmaları gerekmektedir.7

k- HUMK 5368 henüz yürürlükteyken, hakem kararlarının da kesinleş-
meden icrası mümkün değildi. Yeni HMK ile birlikte hakem kararları verildiği 
anda icra edilebilir hale getirilmiştir (HMK. mad. 439/4). Yapılan değişiklikle 
tahkim kurumunun teşviki ve tahkim yargılamasının süratli şekilde sonuçlan-
dırılması amaçlanmıştır. 9 

l- Yabancı hakem kararlarının iptali için dava açılmış olması, bunların 
icrasını kendiliğinden durduracağından yabancı hakem kararları, “hakem 

4 PEKCANITEZ, H./ATALAY,O./SUNGURTEKİN, Ö., M./ÖZEKES, M.  İcra ve İflas Hukuku, 
2011 s: 400

5 “Olumsuz tesbit davasının kabulü” (borçlu lehine sonuçlanması) durumunu düzenleyen 
İİK. mad. 72/V, “icranın iadesi” konusunu -genel olarak- düzenleyen İİK. mad. 40 hükmüne 
paralel bir hükümdür. “Olumsuz tesbit davasının kabulü”ne ilişkin ilamın kendisi ancak 
kesinleştikten sonra uygulanabileceğinden, bu ilamın eklentisi niteliğinde olan “tazminat” ve 
“yargılama giderleri”nin de talep edilebilmesi için, ilamın kesinleşmesini beklemek gerekir.

 Bu konuyla ilgili olarak şu hususu da hemen vurgulayalım ki; son kararlarında yüksek 
mahkeme (12. HD. 27.6.2003 T. E: 12501, K: 15403; 12. HD. 27.6.2003 T. E:12502, K: 
15419) -herhangi bir ayrım yapmadan- “olumsuz tesbit davalarının kabul veya reddine 
ilişkin kararların kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını” belirtmektedir… (Bu 
konudaki ayrıntılı açıklamalar için bknz: http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_
Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Aciklama=116 veya UYAR, T.  İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C: 2, 
2004, s: 3171 vd. - Yargıtay Kararları için bknz: UYAR, T. age., s: 2899 vd. veya http://www3.e-
uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=49&Id_Karar=58272) 

6 “…. kira farkının mahkemede dava edilebilir veya icrada takip edilebilir hale gelmesi için 
miktarının kesin olarak belli olması gerekir. Bu belirlilik ise ancak tesbite ilişkin kararın 
kesinleşmesi ile oluşabilir ve kiracının edayı yerine getirme borcu da ancak o zaman gelmiş 
sayılabilir…....Kiranın tesbitine ilişkin mahkeme karan ile tesbit edilen kira farkı alacağının 
ifa zamanının gelmiş sayılması için, sadece alacaklının borçludan edada bulunmasının 
isteyebileceği zamanın gelmiş olması yeterli olmayıp aynı zamanda o kararın kesinleşmesi 
gerektiğine Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 12.11.1979 günü yapılan 
ikinci toplantısında salt çoğunlukla karar verildi.” şeklindeki kararın tam metni için 
bknz: http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=49&Id_
Karar=58520 veya (RG. 13.1.1980 T. No: 16868)  

7 Herhangi bir yasa hükmüne dayanmayan bu çözüm şeklini kabul etmiş olan anılan İçtihadı 
Birleştirme Kararı -ve aynı çözümü benimseyen önceki tarihli Yargıtay kararları-  doktrinde 
eleştirilmiştir. (Bknz: KURU, B. Hukuk Muhakemeleri Usulü, C:2, 2001 s:2062 vd. - UYAR, 
T. age., s: 3170 veya http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_
Madde=189&Id_Aciklama=116 - UYAR, T. Para ve Teminat Verilmesine İlişkin İlamların 
İcrası (Yasa D. 1980/4, s: 503 vd.)

8 “Hakemlerin verdiği karar temyiz müddeti geçince mahkeme reisi veya hâkim tarafından 
tasdik olunur. Tasdik keyfiyeti karar zirine ve zaptı mahsusuna yazılır. Hakem kararları ancak 
bu suretle kabili icradır.”

9 Bknz HMK. mad. 439. madde Gerekçesi.
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kararları”ndan farklı olarak kesinleşmeden icra edilemezler (4686 sayılı Mil-
letlerarası Tahkim Kanunu mad. 15).

Yabancı mahkeme kararlarının tenfizine ilişkin kararlar da yukarıda 
sayılan istisnalar arasında yer aldığından, bu kararların icraya konulabilme-
si  (takip konusu yapılabilmesi) için kesinleşmiş olmaları gereklidir (MÖHUK. 
57/II). 10 Kanunun lafzıyla, bu kararların temyiz edilmesi, “yerine getirmeyi” 
durdurur.

Yabancı mahkeme kararlarına dayanarak -bunlara ilişkin tenfiz kararları 
henüz kesinleşmeden- ihtiyati haciz istenmesi durumunda uygulamada yaşa-
nacak sıkıntılara değinmeden önce kısaca “ihtiyati haciz” kurumuna değine-
lim.

II- İhtiyati Haczin Koşulları:
 Hukuki niteliği11 doktrin ve uygulamada oldukça tartışmalı olan ihti-

yati haciz, alacaklının, bir para12 alacağının zamanında ödenmesini güvence 
altına almak için mahkeme kararı ile borçlunun mallarına (önceden) geçici 
olarak el konulmasıdır. 13

İİK. mad. 25714, hangi koşulların gerçekleşmesi halinde, mahkemeden 

10 Yerine getirme ve temyiz yolu MADDE 57- (1) Tenfizine karar verilen 
yabancı ilamlar Türk mahkemelerinden verilmiş ilamlar gibi icra olunur. 
(2) Tenfiz isteminin kabul veya reddi hususunda verilen kararların temyizi genel hükümlere 
tabidir. Temyiz, yerine getirmeyi durdurur. 

11 İhtiyati haczin hukuki niteliği hakkında doktrindeki tartışmalar için bknz: UYAR, T. İcra ve 
İflas Kanunu Şerhi, C: 10, 2009, s: 16868 vd. veya http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_
Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403 Buna göre; yabancı doktrinde ihtiyati haczin 
“vaktinden evvel yapılan peşin bir icra” (Bknz: REICHEL, A. Naklen, BERKİN, N. İflâs 
Hukuku, 1972, s: 404, dipn. 4) - “bir muhafaza tedbiri ve bir nevi ihtiyat haczi” (BRÜSTLEIN, 
A. - RAMBERT, P. Naklen, BERKİN, N. age. s: 405, dipn. 5) -  “yardımcı ve fer’i bir muhafaza 
tedbiri” (BONNARD, H. Naklen, BERKİN, N. age. s: 405, dipn. 6) -  “cebri bir teminat” (EGGER, 
A. Naklen, BERKİN, N. age. s: 405, dipn. 7) - “muvakkat bir emniyet tedbiri” (OVERBECH, 
N.  Naklen, BERKİN, N. age. s: 405, dipn. 8)  - “muvakkat haciz” (GREDER, M. - JORNOT, 
G. Naklen, BERKİN, N. age. s: 405, dipn. 9) olduğu belirtilirken, doktrinimizde de ihtiyati 
haczin, “muhafaza ve emniyet tedbiri” (BERKİN, N. age. s: 408 - BERKİN, N. İhtiyati Haciz, 
1962i s: 15) - “ihtiyati tedbirin özel bir türü” (KURU, B. İcra ve İflas Hukuku, C: 3, 1993, s: 
2495 - KURU, B. El Kitabı, 2006, s: 880 - POSTACIOĞLU, İ. İcra Hukuku Esasları, 1982, s:708 
- ANSAY, S. Ş. Hukuk - İcra ve İflâs Usulleri, 1960, s:312 - AKYAZAN, S. İhtiyati Hacizler ve 
Hacze İştirak Dereceleri, s:3 - POSTACIOĞLU, Ş. İhtiyati Haczi Tamamlayan Merasimle İlgili 
Bazı Meseleler (Ege Huk. F.D. 1980/1, s:51) - ÖNEN, E. İhtiyati Haczin Kaldırılması Davası, 
(AHFD. 1980, S:1-4, s:252) -  “himaye tedbiri” (BELGESAY, M. R. Teorik ve Pratik Adliye 
Hukuku, 1945, C: II, s:30) - “bir para alacağının geçici olarak teminin amaçlayan bir tedbir” 
(ÜSTÜNDAĞ, S. İcra Hukukunun Esasları, s:403) - “asıl cebri icra işlemine yardımcı, güvence 
sağlayan koruyucu nitelikte bir kurum” DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. Öğretide ve Uygulamada 
İhtiyati Haciz, 2011, s:1 - “geçici bir hukuki koruma” (ÖZEKES, M. İcra İflas Hukukunda 
İhtiyati Haciz, 1999, s:12) olduğu ifade edilmiştir...)

12 Teminat alacakları için ihtiyati haciz alınabileceği hakkındaki görüş için bknz: KURU, B. İcra 
Ve İflas Hukuku El Kitabı, 2004, s: 883 – MUŞUL, T. İcra ve İflâs Hukuku, 2005, s: 842 vd. 

13  KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2004, s: 880
14  İİK. mad. 257 (İhtiyati haciz şartları):
 Rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, 

borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz 
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ihtiyati haciz kararı verilmesinin istenebileceğini düzenlemiştir. İhtiyati haciz 
talebinin koşullarını “alacaklıya ilişkin koşullar” ve “alacağa ilişkin koşullar” 
olarak iki grupta incelemek mümkündür.15 Buna göre; 

A- Alacaklıya ilişkin koşullar:
a) İhtiyati haciz isteminde bulunan kişinin “alacaklı” sıfatını taşıması ge-

rekir.

b) Alacaklının medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bir kişi de 
olması gereklidir.

c) Alacaklının borçlu hakkında cebri icra talebinde bulunma yetkisine 
de sahip olması gerekir.

Kamu idarelerinin kamu alacaklarına ilişkin ihtiyati haciz istekleri hakkın-
da özel bir yasa olan 6183 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında 
Kanun” hükümleri (mad. 13-16) uygulanır. Gemi ve yük alacaklılarının ihtiyati 
haciz istemleri ise İİK. mad. 257/IV ve V. fıkrada özel olarak düzenlenmiştir.16 

B- Alacağa ilişkin koşullar:
a) Hakkında ihtiyati haciz istenen alacak (borç) para alacağı (borcu)17 olmalı-

dır. 

mallarını ve alacaklar ile diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. 
Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyatî haciz istenebilir: 
1. Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa; 

 2. Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadiyle mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi 
kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli 
işlemlerde bulunursa;

 Bu suretle ihtiyatî haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder.
 Gemi alacaklıları, donatanın yalnız mahdut ayni surette mesul olduğu hallerde, ancak 

mesuliyete mevzu teşkil eden mal ve haklara ihtiyatî haciz koydurabilirler. Donatanın aynı 
zamanda şahsen mesul olduğu haller bundan müstesnadır. Şu kadar ki, donatanın şahsi 
mesuliyeti bir miktar ile mahdut ise gemi alacaklıları ancak bu miktar için donatanın diğer 
mallarını haczettirebilirler.

 Yük alacaklıları hakkında da yukarki fıkra hükmü kıyas yoliyle tatbik olunur.
15 Bknz:http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_

Aciklama=403 veya UYAR, T. age. C: 10, s: 16872 vd.
16  Buna göre; Donatanın sınırlı ayni olarak sorumlu olduğu hallerde, gemi alacaklıları, donatanın 

ancak sorumluluğuna konu olan mal ve haklara yani gemi ve navlun üzerine ihtiyati haciz 
koydurabilirler. Buna karşı, donatanın gemi ve navlun dışında kalan alacakları üzerine ihtiyati 
haciz koyduramazlar. Donatanın kişisel olarak sorumlu olduğu hallerde, alacaklılar, donatanın 
gemi ve navlun haricindeki her türlü mal, hak ve alacaklarını ihtiyaten haczettirebilirler. 
Donatanın kişisel sorumluluğunun bir miktar ile sınırlı olduğu hallerde ise alacaklılar, 
ancak bu miktar için donatanın gemi ve navlun dışındaki mal, hak ve alacaklarını ihtiyaten 
haczettirebilirler. (Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. age. C: 10, s: 16876 veya http://www3.e-
uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403)

17 4949 Sayılı Kanun'la İİK.’nun 257. maddesinde değişiklik yapılmış ve “…bir para borcu için” 
ihtiyati haciz kararı istenebileceği belirtilmiştir. Bu suretle, ihtiyati haciz’in, ihtiyati tedbir’den 
farklı olarak, “sadece para alacakları için öngörülmüş bir tedbir olduğu” vurgulanarak yanlış 
uygulamaların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. (Ayrıntılı bilgi için bknz: PEKCANITEZ, H./
ATALAY, O./SUNGURTEKİN, Ö. M./ÖZEKES, M. age. s: 449 dipnot 445 - http://www3.e-uyar.com/
fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_Aciklama=403)  veya UYAR, T. age. C: 
10, s: 16876 
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b) Alacağın rehinle temin edilmemiş (güvence altına alınmamış) olması 
gereklidir.

c) Alacağın vadesi gelmiş olmalıdır. Vadesi gelmemiş borçtan dolayı ih-
tiyati haciz verilmesi, ayrık olarak öngörülmüş bir yoldur. Gerçekten, ancak şu 
hallerde, henüz muaccel olmayan yani vadesi gelmemiş bulunan bir borç için 
ihtiyati haciz istenebilir (İİK. mad. 257/II): Borçlunun belirli yerleşim yeri 
olmaması ve borçlunun, yükümlülüklerinden kurtulmak maksadı ile; 
aa) Mallarını gizlemesi, bb) Mallarını kaçırmaya hazırlanması, cc) Kaçmaya 
hazırlanması, dd) Kaçması, ee) Alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlem-
lerde bulunması hallerinde de vadesi gelmeyen bir borçtan dolayı ihtiyati 
haciz  -ayrık olarak- istenebilmektedir.18

Şimdi kesinleşmemiş tenfiz ilamına dayalı olarak ihtiyati haciz kararı veri-
lebileceğini belirten Yargıtay kararlarına göz atalım:

III- Yüksek Mahkemenin İçtihatları:
1) Yargıtay 11. HD’nin  06.04.2009 tarih ve E: 1287, K: 4167 Sayılı 

Kararı:19

İhtiyati haciz kararına itiraz edenler vekili, “müvekkilleri aleyhine 
verilen ihtiyati haciz kararının yasal olmadığını, Yozgat Asliye 2. Hukuk 
Mahkemesi’nde açılan tenfiz davasında verilen ve henüz temiz aşamasında 
olup, kesinleşmeyen ilama dayalı olarak ihtiyati haciz kararı verilemeyece-
ğini, zira MÖHUK 57. Maddesi uyarınca, tenfiz kararlarının kesinleşmeden 
infaz kabiliyetinin olmadığını ve müvekkillerinin mal kaçırma ihtimalinin 
bulunmadığını” ileri sürerek, “ihtiyati haciz kararının itirazen kaldırılması-
nı” talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, “Yozgat 2. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nin 2008/410-429 sayılı ilamına ilişkin olarak verilen ihtiyati ha-
ciz kararının yasal olduğu” gerekçesiyle “itirazın reddine” karar verilmiştir.

Kararı ihtiyati hacze itiraz edenler vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içersindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerek-
çesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya 
aykırı bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati hacze itiraz edenler vekilinin 
tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda  açıklanan nedenlerden dolayı , ihtiyati hacze itiraz 
edenler vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun 
bulunan hükmün ONANMASINA …. 06.04.2009 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi. 

18  Ayrıntılı bilgi için bknz: DEYNEKLİ, A. /SALDIRIM, M. age. s:41 vd. - PEKCANITEZ, H./
ATALAY, O./SUNGURTEKİN, Ö. M./ÖZEKES, M. age. s: 455 vd. – ÜSTÜNDAĞ, S. age. s: 409 
- ÖZEKES, M. age. 1999, s: 142 vd. 

19  DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s: 761 
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2- Yargıtay 19. HD.’nin 21.10.2009 tarih ve E: 2009/7952, K: 
2009/9703 Sayılı Kararı:20

İhtiyati haciz isteyen vekili, “hakkında tenfiz kararı verilen hakem mah-
kemesi kararına istinaden ihtiyati haciz talebinde” bulunmuş, istem uygun 
görülerek mahkemece “teminatsız olarak ihtiyati haciz kararı” verilmiştir. 

İhtiyati hacze itiraz eden vekili, “5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk 
ve Usul Hukuku Hakkındaki Kanunun 57. maddesine göre tenfiz isteminin 
kabul ve reddine ilişkin kararların temyizinin genel hükümlere tâbi olduğu-
nu, temyizin kararın yerine getirilmesini durduğunu belirterek ihtiyati hac-
zin kaldırılması” talebinde bulunmuştur. 

Mahkemece, “tenfiz kararının temyiz edilmesinin yürütmeyi durduraca-
ğı açık olmakla birlikte ihtiyati haczin icra takip işlemi olmaması nedeniy-
le ihtiyati haciz kararı verilebileceği, tenfiz kararının kesinleşmesine gerek 
bulunmadığı, tenfizine karar verilen ilamların Türk mahkemelerinde veril-
miş ilamlar gibi icra olunacağı, alacağın ilama dayalı olması karşısında 
muaccel olmadığının kabul edilemeyeceği” belirtilerek “itirazın reddine” ka-
rar verilmiş, hüküm ihtiyati hacze itiraz eden vekilince temyiz edilmiştir. 

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, 
delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, ihtiyati hacze iti-
raz eden vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle 
usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, 21.10.2009 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.  

IV- Değerlendirme ve Uygulamadaki Sıkıntılar:
Yüksek mahkemenin verdiği ilk karar henüz “kesinleşmemiş yabancı 

mahkeme kararına” dayalı ihtiyati haciz kararı istenebileceğine ilişkindir. 
İkinci kararında ise henüz “kesinleşmemiş yabancı hakem kararına” da-
yalı ihtiyati haciz kararı istenebileceğine hükmetmiştir. Yukarıda yer alan içti-
hatlar dışında “yabancı hakem kararlarına dayalı ihtiyati haciz istemleri” 
ile ilgili olarak; Yargıtay'ın;

- “… Anılan maddede ihtiyati haczin vadesi gelmiş ve rehinle temin edil-
memiş bir para borcu için istenebileceği düzenlenmiş olduğu gibi, vadesi 
gelmemiş borçlar için de istenebilme koşulları ayrıca gösterilmiştir. Davacı 
taraf “tenfiz ile birlikte ihtiyati hacze karar verilmesini” istemiştir. Tenfiz 
kararının amacı, yabancı ülkelerde hukuk davalarına ilişkin olarak verilmiş 
ve o devlet kanunlarına göre kesinleşmiş bulunan ilamların Türkiye’de icra 
olunabilmesini sağlamaya yöneliktir. Buna göre, yabancı mahkeme veya 
hakem heyeti tarafından verilen bir kararla tespit edilen alacak hakkında 
tedbir niteliğinde bulunan ihtiyati hacze karar verilmesi için yabancı kara-
rın tenfizi koşulunun aranmasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü ihtiyati 

20 Yukarıdaki karar ve “yabancı hakem kararlarına dayalı ihtiyati haciz istemleri”ne ilişkin diğer 
kararlar için bknz: DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s: 762 vd. 
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haciz kararı ile sadece borçlunun mal ve haklarına geçici olarak el konul-
maktadır. Öte yandan, 4886 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6’ncı 
maddesinde de belirtildiği üzere tahkim yargılamasından önce veya tahkim 
yargılaması sırasında ihtiyati hacze karar verilmesi mümkün bulunduğuna 
göre, kararın verilmesinden sonra da ihtiyati hacze karar verilebilir. Bu iti-
barla mahkemece, İİK 257 maddesinde yazılı şartlar göz önüne alınarak, 
davacının ihtiyati haciz isteminin değerlendirilmesi gerekirken, yazılı ge-
rekçe ile istemin reddine karar verilmesi doğru görülmediğinden, kararın 
davacı yararına bozulması gerekmiştir.”21

- “Tenfiz kararı kesinleşmeden ifa edilemez ise de, bu karara dayana-
rak ihtiyati haciz istenmesine yasal bir engel bulunmamaktadır. İhtiyati 
haczi tamamlayan merasimin gerçekleşip gerçekleşmediği sonraki bir aşa-
ma olup hükme gerekçe yapılamaz.”22 şeklinde kararları da bulunmaktadır.

Yüksek mahkemenin bu içtihatları oldukça düşündürücüdür. Çünkü bir 
an için “kesinleşmemiş tenfiz kararına dayanarak mahkemece ihtiyati haciz 
kararı verilebileceğini” kabul etsek de, “ihtiyati haczi tamamlayan merasim” 
(İİK. mad. 264) sırasında alacaklının ciddi sorunlarla karşılaşacağı muhak-
kaktır. Gerçekten, -henüz kesinleşmemiş tenfiz kararına dayanarak- mah-
kemeden aldığı ihtiyati haciz kararını uygulatan alacaklı, daha sonra, 7 gün 
içinde -elindeki kesinleşmemiş tenfiz ilamını icra dairesine vererek- “takip 
talebi”nde bulunup borçluya örnek 4-5 “icra emri” göndermek isteyince, ten-
fiz ilamının kesinleşmediğini gören icra müdürü alacaklının takip talebini ka-
bul edip borçluya örnek 4-5 “icra emri” göndermekten kaçınacaktır. Yüksek 
mahkemenin23 “icra müdürünün takibe konu ilamın kesinleşip kesinleş-
mediğini kendiliğinden gözetmeyeceğine” ilişkin içtihadı uygulamada pek 
bilinmediğinden, icra müdürü muhtemelen borçluya icra emri göndermeye-
cektir. Yani verilen ihtiyati haciz kararının ömrü, İİK. mad. 264/I’in öngördüğü 
-ihtiyati haciz borçlunun hazır bulunduğu sırada yapılmışsa haciz tarihinden, 
yokluğunda yapılmışsa haciz tutanağının borçluya tebliğinden itibaren hesap-
lanacak olan- 7 günle sınırlı olacaktır.

Eğer bu içtihadı bilen ve uygulayan icra müdürü “takip konusu ilamın ke-
sinleşmediğini kendiliğinden dikkate almadan” borçluya icra emri gönderirse, 
icra emrini alan borçlu icra mahkemesine başvurarak “takip dayanağı ilamın 
kesinleşmediğinden icraya konulamayacağını” bildirip “takibin iptalini” 
sağlayabilecektir.24 

21  Bknz: 11. HD. 21.04.2005 T. E: 2004/4309, K: 4022 (DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s: 762 
vd.)

22  Bknz: 19. HD. 30.11.2004 T. E: 5775, K: 13391 (DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s: 764 
vd.)

23 12. HD. 31.10.2003 T. E: 2003/17351, K: 2003/21363 (Kararın tam metni için bknz: http://
www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Karar=62000)

24 Tenfiz kararlarının kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağına ilişkin kararlar: 12. 
HD. 01.05.2003 T. E: 2003/6719, K: 2003/9760 - 12. HD. 15.05.2001 T. E: 2001/7742, K: 
2001/8565 - 12. HD. 20.02.2001 T. E:2001/ 2296, K: 2001/3187 - 12. HD. 02.10.1997 T. E: 
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Bu nedenle, alacaklıyı, daha sonra icra mahkemesince iptal edilebilecek 
bir takip yapmaya yönlendirmenin ne kadar isabetli bir görüş olduğu tartış-
maya açıktır…

Yukarıda -ilk bölümde25- belirttiğimiz gibi hakem kararları artık (yeni 
HMK ile birlikte) kesinleşmeden icra edilebileceğinden dolayı (milli tahkime 
ilişkin) bu konuya açıklık getirilmiştir. Ancak mevcut yasal düzenlemeye göre 
yabancı hakem (ve mahkeme) kararlarında kanımızca sıkıntı devam etmekte-
dir. Tenfizi istenen kararın yabancı hakem kararı olması durumunda 4686 
sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu da dikkate alınmalıdır. Her ne kadar 
4686 Sayılı Kanun'un “İhtiyati tedbir veya ihtiyati haciz” başlığını taşıyan 6. 
maddesi “ihtiyati haczin tahkim yargılamasından önce veya yargılama sıra-
sında istenebileceğini” ve son fıkrası26 “mahkemenin vereceği ihtiyati haciz 
kararının hakem veya hakem kurulu kararının icra edilebilir hale gelme-
siyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu tarafından reddedilmesi 
halinde kendiliğinden ortadan kalkacağını” belirtmekteyse de, aynı kanunun 
15. maddesinin verilen ihtiyati haciz kararının ömrünün kısa olabileceğine 
yol açacağı kanaatindeyiz. “İptal davası ve hakem kararlarının icra edilebi-
lir hale gelmesi” başlığını taşıyan bu maddede “İptal davasının açılmasının 
kendiliğinden hakem kararının icrasını durduracağı” belirtilmiştir. Bilindiği 
gibi hakem kararlarına karşı sadece iptal davası açılabilir ve taraflarca hakem 
kararının “icra edilebilir” olduğuna ilişkin belge istenebilmesi için iptal dava-
sının reddine ilişkin kararın kesinleşmesi gerekmektedir. 

Gerek yabancı mahkeme gerekse yabancı hakem kararlarına dayana-
rak -tenfiz ilamı kesinleşmeden- ihtiyati haciz verilebileceğinin kabul edilmesi 
durumunda, artık kesinleşmeden takip konusu yapılamayan diğer ilamlar için 
de ihtiyati haciz talep edilmesi ve takibe geçilmesi gündeme gelecektir.  Sonuç 
olarak kesinleşmeden takip konusu yapılamayacak olan tenfiz kararına (ya da 
takip konusu yapılamayacak olan başka bir ilama, örneğin; kesinleşmemiş bo-
şanma veya taşınmaza elatmanın önlenmesine ilişkin ilamda yer alan yargıla-
ma giderlerinin tahsili için yapılan takipte) dayanarak ihtiyati haciz kararı alın-
ması ve uygulanması, uygulamada problemler yaratacak bir çözüm şeklidir. 

Buna olanak tanıyan yüksek mahkeme kararlarında gerekçe olarak “ihti-
yati haczin koşullarını düzenleyen madde hükmünün bunu engellemediği-
nin ve ihtiyati haczi tamamlayan merasimin gerçekleşip gerçekleşmediği 
sonraki bir aşama olduğundan hükme gerekçe yapılamayacağının” belir-
tilmesi de kanımızca yanlış anlaşılmaya müsaittir. Çünkü bir karar verilirken 

1997/9301, K: 1997/9886 (Kararların tam metni için bknz: http://www3.e-uyar.com/fEUyar/
app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=189&Id_Karar=61932 )

25 Bknz: Yuk. I-I
26 Tahkim yargılaması öncesi veya tahkim yargılaması sırasında taraflardan birinin istemi 

üzerine mahkemece verilen ihtiyati tedbir ya da ihtiyati haciz kararı, hakem veya hakem kurulu 
kararının icra edilebilir hale gelmesiyle ya da davanın hakem veya hakem kurulu tarafından 
reddedilmesi halinde kendiliğinden ortadan kalkar.
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sonraki aşamaların da değerlendirilmesi ve verilen kararın uygulanabilir ol-
ması zorunludur. 

“İhtiyati haczin icra takip işlemi olmaması nedeniyle ihtiyati haciz ka-
rarı verilebileceğini, tenfiz kararının kesinleşmesine gerek bulunmadığını, 
tenfizine karar verilen ilamların Türk mahkemelerinde verilmiş ilamlar gibi 
icra olunacağını, alacağın ilama dayalı olması karşısında muaccel olmadı-
ğının kabul edilemeyeceğini” belirten içtihada da benzer nedenlerle katılamı-
yoruz. Şöyle ki, her ne kadar ihtiyati haciz yüksek mahkemece “icra takip 
işlemi” olarak kabul edilemese de27 icra hukukunda önemli sonuçlar doğuran 
bir kurum olduğu tartışmasızdır. Tenfizine karar verilen ilamların Türk Mah-
kemelerince verilmiş ilamlar gibi icra olunabilmesi de ancak kesinleşmesi ha-
linde gerçekleşecektir. 

Kanunda “ilamların kesimleşmeden icraya konulabilmesi” ilke olarak ka-
bul edilmişken, bazı ilamların istisnai olarak diğerlerinden ayrılması ve kesin-
leşmelerinin aranması bu ilamlara konu alacak ve hakların diğerlerine göre 
ayrıcalıklı olmasındandır. Bu ilamların kesinleşmeden icra edilmeleri duru-
munda telafisi güç ve hakkaniyete aykırı sonuçların ortaya çıkabileceği düşü-
nülmüştür. Yabancı mahkeme (ve hakem) kararlarının icra edilebilmesi için 
kesinleşmelerinin aranması da devletin hükümranlık haklarının gereği ve 
kamu düzenine ilişkindir. 

Taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin (örneğin; taşınmaz satış vaadi 
sözleşmesi28) veya kişiler hukuku ve aile hukukuna (örneğin boşanma29) iliş-

27  Doktrindeki egemen görüş ise -Yargıtayın aksine- ihtiyati haczin bir “icra takip işlemi” olduğudur 
(Bknz:http://www3.e-uyar.com/fEUyar/app_Result.aspx?Id_Kanun=1&Id_Madde=335&Id_
Aciklama=403  veya UYAR, T. age. C: 10, s: 16869 vd. - POSTACIOĞLU, İ. age. s: 709 - KURU, 
B. İcra ve İflâs Hukuku, C.3, s: 2510 - KURU, B. El Kitabı, s: 888 - BERKİN, N. age. s: 408 
- BERKİN, N. İhtiyati Haciz, s: 15 - UMAR, B. İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel 
Teorisi, 1973, s: 196 vd. - BACANAK, A. İhtiyati Haciz ve Hacze İştirak Derecesi “ABD.1971/4, 
s: 222” - ATAHAN, N. K. İhtiyati Haciz Müessesesinin Uygulamadaki Şekli (ABD. 1973/1, s:26 
- DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, M. age. s: 5, dipnot: 8 - ÖZEKES, M. age. 1999, s: 254 - ALTAY, 
S. Konkordato ve Yeniden Yapılandırma Hukuku, C: 1, s: 236 – KARSLI, A. İcra Hukuku Ders 
Kitabı, 2010, s: 666 - Aynı doğrultuda: Adalet Bakanlığı HİGM. 24.10.1967 T. 23/67 sayılı 
Mütalaası için bknz: UYAR, T. age. C:3, 2005, s:3696 vd - Aksi görüş için ise bknz:  ANSAY, 
S. Ş. Hukuk -İcra ve İflâs Usulleri, s: 312 - BELGESAY, M. R.  age. s: 30 - ÖNEN, E. İhtiyati 
Haczin Kaldırılması Davası “AHFD. 1980, S:1-4, s:251 vd.” (Bu görüşe göre; ihtiyati haciz, dar 
ve teknik hukuki anlamda bir icra takip işlemi sayılmaz. İhtiyati haciz, asıl cebri icra işlemine 
yardımcı olan, güvence sağlayan, koruyucu nitelikte bir kurum, ancak bunun da ötesinde, 
bizzat icra takip işlemine dönüşebilmeye elverişli bir icra çeşididir...) 

28  Bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkündür: “‘Tapu kayıtlarının iptali ve tescil’ 
davaları”,”Mülkiyet hakkına dayalı olarak verilmiş olan elatmanın önlenmesine, tapu iptali ve 
tescile, taksime vb. ilişkin ilamlar”, “‘Şuf’a davası sonucunda alacaklı adına şuf’alı hissenin 
tescili’ne dair ilamlar,” “Gemi siciline kayıtlı bulunan gemi üzerinde rehin hakkı tanınmasına 
ilişkin ilamlar”,“‘İntifa hakkı’na ilişkin ilamlar”,“‘Mesken iken pansiyon haline dönüştürülen 
bağımsız bölüm ve eklentisinin eski hale dönüştürülmesi’ne ilişkin ilamlar”, “Cebri tescil 
davası sonucunda verilen ilamlar”, “Taşınmaza ilişkin ‘tavzih’ kararları”,“Taşınmazdaki 
mülkiyet uyuşmazlığını da gideren istimlak ilamları” uyuşmazlık konusu ilam kesinleşmeden 
icra edilmezse de ihtiyati hacize de konu olamazlar.

29 Bu konuda örnekleri çoğaltmak mümkündür: “ ‘Küçüklerin haklarının korunması amacıyla’ 
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kin uyuşmazlıklarda -uyuşmazlık konusu para olmadığı için- ihtiyati haciz is-
tenemeyeceğinden zaten bahsettiğimiz sıkıntı yaşanmayacaktır. Ancak yaban-
cı mahkeme (hakem) kararları, Sayıştay ilamları, Vergi mahkemesi ilamları, 
Ceza ilamlarının yargılama masraflarına ilişkin hüküm fıkraları, borçlu lehine 
(aleyhine) tazminata hükmedilen menfi tesbit davalarında, ihtiyati haciz kararı 
da istenebileceğinden, benzer sıkıntıların bu ilamların icraya konulmasında da 
yaşanacağı söylenebilir. Örneğin; menfi tespit davasını kazanan borçlu, lehine 
hükmedilen tazminat ve yargılama giderleri için ihtiyati haciz istediğinde (daha 
doğrusu; verilen ihtiyati haciz kararı uygulandıktan sonra -7 gün içinde- icra 
takibi yapmak istediğinde) menfi tespit ilamı kesinleşmedikçe tazminat ve yar-
gılama giderleri için ilamlı icra takibi yapılmayacağından, aynı sorunla karşı 
karşıya kalınacaktır. Tapu kayıtlarının iptali ve tescil davasını kazanan alacak-
lı, her ne kadar ihtiyati hacze konu alacak sadece “bir para alacağı” olabileceği 
için ihtiyati haciz isteyemese de, ilamda yer alan avukatlık ücreti (yargılama gi-
derleri ve eklentileri) için ihtiyati haciz istenmesi mümkün olduğundan, bu tür 
uyuşmazlıklarda da uygulamada sıkıntılar yaşanması muhtemeldir. Çünkü bu 
ilamların eklentileri de kesinleşmeden icra edilemezler.

V- SONUÇ
İcra ve iflas hukuku, alacaklının hakkına hızlı kavuşması kadar borçlunun 

ve üçüncü kişilerin menfaatlerinin de korunmasını amaçlar. Alacaklı ile borç-
lunun karşıt menfaatlerinin dengelenmesi ise oldukça güçtür.30 İhtiyati haciz 
prosedürünün de başında, ağırlıklı olarak alacaklı lehine olan menfaat denge-
si, ihtiyati haciz kararından ve özellikle uygulanmasından sonra, borçlu lehine 
ağırlık kazanmaktadır.31 Geçici bir himaye sağlayan ihtiyati haczin uzun süre 
devamı da uygun görülmemiştir.32 Bu sebeplerden ötürü, uygulamada yuka-
rıda değindiğimiz sıkıntıları doğuracak kimi konuların aydınlatılması faydalı 
olacaktır. Elbette “ihtiyati haczin alacağa ilişkin şartları” arasında -7 günlük 
sürede- “takip konusu yapılacak olan ilamın kesinleşmeden icra edilebilecek 
olan ilamlardan olması” yer almamaktadır. İhtiyati haciz kararının verilmesi, 
özellikle günümüz borçlularının hızlı hareket ederek mal kaçırma, kanun boş-
luklarından yararlanma ve yargılamayı oyalama konularındaki eğilim ve başa-

kayyımlığa dair verilen ilamlar, “Kooperatifler Kanunu uyarınca verilen ‘kooperatiften 
çıkarma’ kararları” -“‘Adi ortaklığın feshi ile tasfiyesine karar verilmesi’ne ilişkin ilamlar”-
“Şahsın hukukuna ilişkin -tüzel kişiliğin organları ile ilgili- ilamlar”, “‘Vesayete ilişkin 
kararlar”,“‘Markaya tecavüzün men’i’ hususunu içeren ilamlar”, “Haksız rekabetin 
önlenmesine ilişkin ilamlar” “‘Çocuklarla kişisel ilişki kurulmasına’ ilişkin ilamlar”, “babalık 
davası sonucunda verilen ilamlar” kişiler hukukuna ve aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar 
olup kesinleşmeden icra edilmezlerse de bu uyuşmazlıklar sırasında ihtiyati haciz istenmesi 
gündeme gelmeyecektir. 

30 Günümüzde -özellikle mal beyanı, karşılıksız çek vb. konularda- yapılan yeni düzenlemelerle, 
alacaklının elinden birer birer silahlarının alındığını ve bu dengenin borçlu lehine büyük 
ölçüde bozulduğunu söylemek mümkündür. 

31 Bknz: ÖZEKES, M. age. s: 23
32 Bknz: BERKİN, N. İhtiyati Haciz, s: 81, ÖZEKES, M. age. s: 23 vd., DEYNEKLİ, A./SALDIRIM, 

M. age. s: 158 vd.  
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rıları dikkate alındığında, hakkaniyete daha uygun da görülebilir. Ancak yü-
rürlükteki düzenlemede, kesinleştikten sonra takip konusu yapılabilecek olan 
ilamların, takip tarihinde kesinleşmiş olması gerektiğinden ve aksi takdirde, 
takip konusu ilam takip sırasında kesinleşmiş dahi olsa, yapılan takibin iptali 
gerektiğinden, bahsi geçen durumlarda ihtiyati haciz kararı verilmesinin sağ-
lıklı olmayacağı kanısındayız.

“İhtiyati haciz kararı” verilirken, “ihtiyati haczi tamamlayan merasim”den 
tamamen bağımsız olarak bir değerlendirme yapılması, beraberinde açılan ta-
kibin şikayet yolu ile iptalini doğurabileceğinden, İİK. 257 vd.’nda konuya 
açıklık getiren bir düzenleme yapılması yerinde olacaktır. Tahkimi teşvik ama-
cıyla hakem kararlarını “verildiği anda icra edilebilir” hale getiren yeni HMK’da 
olduğu gibi, kesinleşmeden icra edilebilecek olan ilamların yeniden gözden 
geçirilmesi ve ilgili kanunlarda düzenlenmesi de faydalı olacaktır.



YENİ ANAYASA TARTIŞMALARI KAPSAMINDA 
YÜRÜRLÜKTEKİ ANAYASA'NIN DEĞİŞTİRİLEMEZ 

MADDELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Av. Hayri YILDIRIM1

Son birkaç yıldır yürürlükteki Anayasa, birçok bakımdan eleştirilmekte 
ve yeni Anayasa yapılması istenilerek metin teklifleri ve değişiklik istekleri su-
nulmaktadır.

Yeni bir Anayasa yapılması yönündeki bazı tekliflerde yürürlükteki Ana-
yasanın “değiştirilemez” nitelikteki maddelerinin de yer almaması istenilmek-
tedir. Öte yandan sanki bu istekleri desteklemek amacıyla, Onuncu Yıl Marşı, 
Gençliğe Hitabe, Andımız ve Türklük kavramının, topluma ters düştüğü iddia 
edilmektedir. Bütün bu itiraz ve teklifler arasında sosyal güvenlik, adalet, sağ-
lık eğitim konuları aynı derecede tartışılmazken, çoğunlukla yukarıda belirtti-
ğimiz hususlar tartışılmaya ve reddedilmeye çalışılmaktadır.

Dolayısıyla, insan, yeni bir Anayasa isteğinin aslında yürürlükteki 
Anayasa'nın başlangıç metni ile değiştirilemez maddelerinin ortadan kaldırıl-
masının amaçlandığından şüphelenmektedir. Ki zaten bu değiştirilemez mad-
deler kaldırılacak olursa, herhalde arkasından Onuncu Yıl Marşı, Gençliğe Hi-
tabe ve Andımız da toplumdan silinmeye kalkışılacaktır ki zaten bunların de-
nemesi de yapılmaktadır! Bundan sonrası ise artık malûm bir süreç olacaktır! 

İşte bu yazıda, yürürlükteki anayasada yer alan değiştirilemez maddelerin, 
1921 Anayasası'ndan bu yana gelişimi ele alınıp, bazı yabancı örneklerle de 
incelenmeye çalışılmıştır.

1) ÖNCEKİ ANAYASALAR
Cumhuriyet tarihimizde, 1981 Anayasası'ndan önce 1921, 1924 ve 1961 

anayasaları yürürlükte olmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk anayasası 1921 
anayasasıdır. Ondan sonra 27 Mayıs 1960 darbesi ile 1961 anayasası yapıl-
mış, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra da 1981 anayasası yapılmıştır. Osmanlı 
dönemindeki ilk anayasamız 1876 anayasasıdır. 1876 anayasası padişah ta-
rafından atanmış kişilerce hazırlanıp, yine padişah fermanıyla ilân edilmiştir.

1.1) 1921 Anayasası:
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası, 1921 Anayasasıdır. 1921 Anaya-

sası (Teşkilatı Esasiye Kanunu), Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan ve 
yürürlüğe sokulan ilk anayasadır. 

1921 Anayasası, 23 Nisan 1920’de ilk Büyük Millet Meclisi toplantısından 
yaklaşık dokuz ay sonra 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilmiştir. Yani Heyeti 

1 Mersin Barosu Avukatlarından
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Temsiliye, bir yandan işgalci Yunan ve işgalci devletler ile savaşırken, diğer 
yandan yeni döneme hukukî bir nitelik kazandırır.

1921 Anayasası şu şekilde hazırlanmıştır: 18 Eylül 1820’de Bakanlar Ku-
rulu, hazırladığı “Teşkilatı Esasiye Kanunu Layihası”nı Meclis Genel Kurul’una 
sunmuştur. Genel Kurul’da bu layiha, incelenip görüş bildirilmek üzere bir 
Özel Komisyon’a havale edilmiştir. Özel Komisyon bir rapor hazırlamış ve 18 
Kasım 1920’de görüşmeler başlamıştır. 20 Ocak 1921 tarihinde de metin ka-
bul edilmiştir.

1921 Anayasası, kısa bir anayasadır. Genel olarak demokratik karakterde 
görülen bir anayasa olmakla birlikte, bir devletin ihtiyaçlarını karşılamaya ye-
terli değildir. Ek madde ile birlikte toplam 24 maddeden ibarettir. 1921 anaya-
sası, esas olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapısı ve ülkenin idaresine 
yönelik hükümlerden oluşmuştur. 

1921 Anayasası'nın her ne kadar hemen birinci maddesinde “hâkimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir” diye belirtilmiş fakat Cumhuriyet’in nitelikleri ye-
terince ifade olunmamıştır. “Millî Hâkimiyet”in yanı sıra, “Türkiye Devleti” adı 
ilk defa bu anayasada (3.maddede) kullanılmıştır. Bu anayasa ile Büyük Millet 
Meclisi ve Türkiye Devletini Büyük Millet Meclisi’nin yönetmeye yetkili olduğu 
kanunlaşmış olur. Bu husus o dönemde çok önemlidir. Çünkü böylece, İstan-
bul’daki Saltanat idaresi sona ermiş ve Büyük Millet Meclisi idaresi yürürlüğe 
girmiş olur.  

Ancak belirttiğimiz gibi, anayasa gerçekten yetersiz olup, bu nedenle yeni-
den bir anayasa yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1921 Anayasası'nda, bugün yürürlükte bulunan anayasada olduğu şekilde, 
nitelikler ve değiştirilemez hükmü olmamıştır. Ama her ne kadar, 1921 ana-
yasasında nitelikler tamamen yer almamış ise de, o yıllardaki eğitim hakkın-
da yapılan düzenlemeler, yabancı okullara karşı takınılan tutum ve Mustafa 
Kemal’in nutukları ile Cumhuriyet’in nitelikleri kendini göstermeye başlamış-
tır.

1.2) 1924 Anayasası:
1924 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu) Meclis kapsamında bir “Anaya-

sa Kurulu” tarafından hazırlanmış anayasadır. “Kanun-u Esasî Encümeni”  ta-
rafından hazırlanan bu tasarı, Genel Kurul’a sunulmuştur. Ancak yeni anaya-
sanın Mecliste nasıl kabul edileceği kanunî düzenleme olarak belli olmadığı 
için, Meclis öncelikle 11 Mart 1924 günü, anayasanın üye tam sayısının salt 
çoğunluğunun üçte ikisinin oyuyla kabul edilmesine dair karar almıştır. Bu 
karara dayanılarak, yeni anayasa, Büyük Millet Meclisi’nde 20 Nisan 1924’de 
kabul edilmiştir. 

1924 Anayasası toplam 105 maddedir.

1924 Anayasası, daha sonra 1928 yılında ve 1937 yılında değiştirilmiştir. 
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Ayrıca 1945 yılında anayasanın metni Türkçeleştirilmiş, fakat 1952 yılında 
Adnan Menderes’in Başbakan olduğu Demokrat Parti döneminde tekrar eski 
metne çevrilmiştir.  

1928 ve 1937 tarihindeki değişiklikler ile Anayasa, Türk Cumhuriyeti’nin 
niteliklerini belirleyen bir belge olmuştur. Söz konusu değişiklikler şunlardır.  

-1928 Değişikliği:
1924 Anayasasının ilk metninde, “Türkiye Devletinin dini, Din-i İslâmdır. 

Resmî dili Türkçedir. Makkarı Ankara şehridir” hükmü bulunurken, bu mad-
de, 11 Nisan 1928 tarih ve 1222 Sayılı Kanun'la değiştirilmiş ve maddede bu-
lunan “dini, din-i İslâmdır” niteliği anayasadan çıkarılmış ve madde şöyle ol-
muştur: “Türkiye Devletinin resmi dili Türkçedir, makarrı Ankara şehridir.” 
Makarrı, başkenti demektir. 

Devletin dininin İslam olduğu hükmü kaldırıldıktan sonra, Diyanet İşleri 
Başkanlığı’nın 18 Temmuz 1932 tarihli Genelgesi ile ezan Arapça değil, Türk-
çe okunmaya başlar.  

-1937 Değişikliği:
1937 tarihinde çıkartılan 3115 Sayılı Kanun'la, 1924 Anayasasına, Cum-

huriyet Halk Partisi’nin altı umdesi eklenir. Bunlar; cumhuriyetçilik, milli-
yetçilik, halkçılık, devletçilik, lâiklik ve inkılâpçılıktır. Böylece, 1928 yılında 
“devletin dini İslam’dır” hükmünün kaldırılmasından sonra, anayasaya 1937 
yılında laiklik ilkesi girmiş olur.

1937 yılındaki değişiklik ile 2.madde şöyle olur: 

“Madde 2- Türkiye Devleti Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi Layik 
ve Devrimcidir. Devlet dili Türkçedir. Başkent Ankara’dır.” 

1937 yılında yapılan bu değişiklikler ile Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
nitelikleri, felsefesi ve amaçları açık bir şekilde ifade edilmiş olur. 

-1945 ve 1952 Değişiklikleri:
10 Ocak 1945 tarihinde çıkartılan 4695 Sayılı Kanun ile Anayasa'nın hü-

kümlerinde bir değişiklik yapılmaksızın, kelimeler Türkçeleştirilir. 

Daha sonra Demokrat Parti iktidarında, 24 Aralık 1952 tarihinde çıkartı-
lan 5997 Sayılı Kanun ile bu defa, 1945 yılında Türkçeleştirilen metin yürür-
lükten kaldırılıp, 1924 yılında kabul edilen metin 1945 yılına kadar yapılmış 
olan beş değişikliği de kapsayan şekilde tekrar yürürlüğe konulur. Aslında bu 
değişikliğin habercisi 1950 seçimlerinden sonra ezanın tekrar Arapça okun-
maya başlaması olur. 

Gerçi İnönü de DP iktidarından önce son CHP iktidarında popülist dav-
ranarak tavizler vermiştir. Ama popülist oy avcılığı ve din siyaseti, Demokrat 
Parti ile ülke hayatına girmiş ve devam etmiştir. Bu noktada insan ister iste-
mez Mustafa Kemal Atatürk’ün şu uyarısını hatırlamadan edemiyor:
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“Bizi yanlış yola sevk eden kötüler bilirsiniz ki, çoğunlukla din perdesine 
bürünmüşler, saf ve temiz halkımızı hep şeriat sözleriyle aldata gelmişler-
dir. Tarihimizi okuyunuz, dinleyiniz, görürsünüz ki, milleti mahveden, esir 
eden, harap eden kötülükler hep din elbisesi altındaki küfür ve lânetlikten 
gelmiştir. Onlar her türlü hareketi dinle karıştırırlar. Oysa Elhamdülillâh he-
pimiz Müslümanız, hepimiz dindarız, artık bizim dinin gereğini öğrenmek 
için şundan bundan derse ve akıl hocalığına ihtiyacımız yoktur… Özellikle 
bizim dinimiz için herkesin elinde bir ölçü vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin 
bu dine uygun olup olmadığını kolayca değerlendirebilirsiniz. Hangi şey ki 
akla, mantığa, halkın yararına uygundur; biliniz ki o bizim dinimize de uy-
gundur. Bir şey akıl ve mantığa, milletin yararına, İslâm’ın yararına uy-
gunsa kimseye sormayın. O şey dinidir. Eğer bizim dinimiz aklın, mantığın 
uygun bulduğu bir din olmasaydı eksiksiz olmazdı, son din olmazdı.”

-1924 Anayasası'nın Niteliği ve Değiştirme Kuralları:
1924 Anayasası, sert bir Anayasa olarak görülür. İlk defa bu anayasada 

“değiştirilemez” nitelikte kabul edilen bir madde bulunur. Değiştirilemez nite-
likteki maddenin konusu devletin şekli, yani Cumhuriyet’tir. 

Buna göre 1924 Anayasası'nın 102. maddesinin son fıkrasında yer alan 
“devlet şeklinin Cumhuriyet olduğuna” dair maddenin değiştirilmesi yasaktır. 
1924 Anayasasında başka değiştirilemeyecek madde yoktur. 

Ama buna karşılık 1924 Anayasası'nda maddelerin nasıl değiştirilebilece-
ği hususuna yer verilmiştir. Değişikliğin nasıl yapılabileceği, anayasanın 102.
maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca; bir değişiklik teklifinin önce 
Meclis üye tam sayısının üçte biri tarafından imzalanması gereklidir. Bundan 
sonra kabul aşamasında yine üye tam sayısının üçte ikisi tarafından kabul 
edilmesi şartı öngörülmüştür.  

1924 Anayasası'nın 88. maddesinde kime “Türk” dendiği de düzenlenmiş-
tir. Bu maddeye göre; “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaş-
lık itibarıyla ‘Türk’ ıtlak olunur”.  Bu madde, 1945 yılı sadeleştirilmesinde şöy-
le olmuştur: “Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından 
herkese “Türk” denir.” Görüleceği üzere, anayasa ile “Türklük”, ırk veya dine 
bağlanmamış ve Türkiye coğrafyası belirtilmek suretiyle, vatandaşlık esasına 
bağlanmıştır. Böylece, Türklük kavramı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 
herkesi kapsamıştır. 1924 anayasasının Türk tanımı, ondan sonraki anayasa-
larda da aynen kabul edilmiştir. Herhangi bir ırk veya din ayrımı gözetilme-
miştir. Keza, sınıf ayrımı veya imtiyaz da söz konusu değildir.  

1924 Anayasası, sert olarak anılmakla birlikte haklar ve hürriyetler de yer 
almıştır. 68.maddeden itibaren haklar ve hürriyetler düzenlenmiştir. Bu hak-
lar düzenlemesinde en dikkat çeken husus, 77.maddede yer alan, basının, “ya-
yınından önce denetlenmesi yasak” hükmüdür. Çünkü ne yazık ki, geçtiğimiz 
yıllarda henüz basılmamış ve yazarının bilgisayarında taslak halinde kayıtlı 



310 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

bulunan eserler, suç unsuru bulunduğu iddia edilerek tutuklamalar yapılmış-
tır. 1924 Anayasası'nın 77. maddede, kimsenin felsefî inancından, dininden ve 
mezhebinden dolayı kınanamayacağı düzenlenmiştir. Bu düzenleme o dönem 
itibariyle çok ileri ve özgürlükçü bir düzenlemedir. Çünkü o günden günümüze 
kadar gelen süreç içinde ne yazık ki hem de özellikle bazı siyasîler tarafından 
vatandaşlar arasında ırk, din ve mezhep ayrımları yapılmıştır.

1924 Anayasası döneminde, Demokrat Parti iktidarı ile birlikte ülkede 
dindar-laik kavgası yaratılmış ve halk dinsel bakımdan birbirine karşıt hale 
getirilmiştir. Keza ileri ve özgürlükçü olduğu söylenen 1961 Anayasası'ndan 
sonra da özellikle gençlik olmak üzere, toplum, sağcı-solcu, ilerici-gerici, laik-
dindar gibi ayrımlara sürüklenmiştir. DP iktidarı döneminde başlayan Atatürk 
düşmanlığı 70’lere doğru had safhaya çıkmış ve gençliğin tüm kesimlerinde 
Atatürk unutturulmaya çalışılmıştır. Sağcılarda “Lozan’da Osmanlı toprakla-
rını ve Musul’u kaybeden” ve “Latin harflerini kabul eden” bir suçlu gibi gös-
terilirken, bazı solcu kesimlerde ise özellikle kıyafet değişiklikleri ön plana 
çıkartılarak “sınıf bilincinden uzak gardrop devrimcisi” olarak kafalara yerleş-
tirilmek istenilmiştir! 

Bu sebeplerle ve günümüzü anlamak için; 1924 Anayasası ve Türk 
Cumhuriyeti’nin nitelikleri karşısındaki Demokrat Parti süreci ile başlayan ge-
rileme süreci çok iyi tahlil edilmelidir. Ve bu tahlilde, Menderes’in:

- Oy avcılığıyla Said-i Nursi’yi eşeğe bindirip gezdirdiğini,

- Kışkırtıcı bir şekilde “Siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz” dediğini,

- Türk ordusunu aşağılayarak “Ben orduyu Asteğmenlerle de yönetirim” 
dediğini,

- Kendisini eleştiren Profesörlere “Kara Cübbeliler” diye hitap ettiğini, 
unutmamak gerek! Aksi takdirde, Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi:

Tarih’i ‘tekerrür’ diye tarif ediyorlar;

Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Aslında Menderes’in bu tavır ve eylemleri, bence Türkiye Cumhuriyeti’nin 
gericilik göstergeleri niteliğindedir. Çünkü Menderes’ten sonra, laikliğe ve dev-
lete karşı olanlar, aynen Menderes’te olduğu gibi; cahil din adamı kisvelileri 
öne çıkarmışlar ve hilafeti tartışarak laikliğe, orduya ve bilim adamlarına düş-
man olmuşlardır. Nihayet en sonunda da millî birlik ve Türklük niteliklerine 
saldırmaya başlamışlardır!  

1.3) 1961 Anayasası:
27 Mayıs 1960’da askeri darbe yapılır. Darbeyi yapanların oluşturduğu 

Millî Birlik Komitesi, Cumhurbaşkanını, Başbakanı ve iktidardaki demokrat 
Parti milletvekillerini tutuklarlar. Daha sonra yargılamalar başlar.

Darbe sabahı, İstanbul Üniversitesi’nden bir grup Profesör, Ankara’ya gi-
der ve bir rapor hazırlarlar. Raporda, darbenin siyasi bir hükümet darbesi 
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olmadığı, DP iktidarının meşruiyetini kaybettiği ve bu sebeple darbenin meşru 
olduğu savunulur. 

Darbeyi yapanlar, 12 Haziran 1960’da çıkarttıkları 1 Sayılı Kanun'u çıka-
rırlar. Bu kanun ile 1924 anayasasının bazı hükümleri yürürlükten kaldırılır 
ve Millî Birlik Komitesi’nin kuruluşu düzenlenir. Kanuna göre, 37 subaydan 
oluşan bu “Komite”, “Türk milleti adına hâkimiyet hakkını” kullanmaya yetkili 
olup; Millet Meclisi yerine geçmişti. Çıkartılan kanunun numarasına dikkat 
edilecek olursa, kanun numarası yeniden 1’den başlatılmıştır.

Millî Birlik Komitesi’nin 14 üyesi, 13 Kasım 1960 tarihinde tasfiye edilir ve 
çeşitli ülkelere gönderilir. Bir üye de istifa eder. Komitenin 23 üyesi kalır. Ama 
askerî darbeyi yaptığını zannedenler ortadan kaldırılmış olur. 

Anayasa hazırlıkları kapsamında 13 Aralık 1960 tarihinde çıkartılan ka-
nunla 157 sayılı “Kurucu Meclis” kurulur. Kurucu Meclis, Millî Birlik Komitesi 
ile Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Bu kanuna göre anaysa hazırlanıp kabul 
edildikten sonra halkoyuna sunulacaktır. Yine 13 Aralık 1960 günü çıkartılan 
158 Sayılı Kanun'da, Temsilciler Meclisi’nin kimlerden oluşacağı düzenlenir. 
Kanunda, hangi kurum ve kuruluşun kaç temsilci göndereceği belirtilir. Buna 
göre, kurum ve kuruluşların göndereceği temsilci sayıları şöyledir: 

Devlet Başkanı 10, Millî Birlik Komitesi 18, İller 75, CHP 49, CKMP 25, 
Barolar 6, basın 12, Eski Muhripler Birliği 2, esnaf kuruluşları 6, gençlik 1, 
işçi sendikaları 6, odalar 10, öğretmen kuruluşları 6, tarım kuruluşları 6, üni-
versiteler 12, yargı organları 12.

Anayasa çalışmaları sonucunda; biri İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si, diğeri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından hazırlanan 
ve farklı içeriğe sahip iki taslak ortaya çıkar. İstanbul’un ki, “İstanbul Tasa-
rısı”; Ankara’nın ki, “Ankara Tasarısı” olarak anılır. İstanbul Tasarısı, siyasi 
partilere ve genel oya güvenmeyen bir karaktere sahiptir. Birçok kurum ve 
örgüt öngörülmüştür. Yürütme organı zayıftır. Devlet kurumları ön plandadır. 
Ayrıca, bu Tasarı, korporatif karakterli bir ikinci meclis öngörmüştür. Ankara 
Tasarısı, İstanbul Tasarısı’nın karşı anlayışı gibidir. Bu Tasarı, genel oy ve si-
yasi partilere güvene dayalıdır. Yürütme organı zayıf değildir. 

Kanunla kurulan “Kurucu Meclis” anayasa tasarısını hazırlamak amacıy-
la 6 Ocak 1961’de toplanır ve çalışmalarına başlar. Kurucu Meclis, 9 Ocak 
1960’da Temsilciler Meclisi’nden 20 kişilik bir “Anayasa Komisyonu” seçer. 
Bu Komisyon, anayasa tasarısını hazırlamak için “etüt metni” olarak İstan-
bul Tasarısını esas alır; Ankara Tasarısını ise “yardımcı metin” olarak kabul 
eder. Komisyon çalışmaları sırasında yabancı anayasalar da göz önüne alı-
narak, İtalyan, Fransız, Federal Almanya anayasa metinlerinden yararlanılır. 
Anayasa Komisyonu çalışmaları sonunda bir anaysa tasarısı hazırlanır. Anaya-
sa Komisyonu’nun hazırladığı bu anayasa tasarısı 9 Mart 1961’de Temsilciler 
Meclisi’ne sunulur. Anayasa Komisyonu, her ne kadar başta etüt metni olarak 
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İstanbul Tasarısını kabul etmişse de hazırladığı metin, sonuçta İstanbul Tasa-
rısından çok Ankara Tasarısına yakın bir içerikte olur.

Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan anayasa tasarısı, önce Temsil-
ciler Meclisi’nde, sonra Millî Birlik Komitesi’nde görüşülüp tartışılır. Uyuş-
mazlık çıkan maddelerde yeni maddeler hazırlanır. Sonuçta, 27 Mayıs 1961 
tarihinde Kurucu Meclis toplantısında 260 kabul oyuyla metnin son hali kabul 
edilir. Oylamada 2 çekimser oy verilir. 

Kurucu Meclis’te kabul edilen anayasa ile ilgili olarak 9 Temmuz 1961 
günü halk oylaması yapılır. Halk oylamasına ülke çapında %80’den fazla ka-
tılım olur. Bu oylama sonucunda geçerli oyların %61,5’i anayasaya kabul oyu 
verir ve böylece anayasa kabul edilmiş olur. Geçerli oyların %38,5’i ise ret oyu 
verir.

1960’lı yılların ikinci yarısında gençlik ülke siyasetine karışmaya başlar. 
Olaylar ve eylemler yapılır. Tabi bu ortamı kaçırmayan yabancı istihbarat or-
ganları ülkede cirit atarlar ve gençliği adeta birbirine kırdırmaya çalışırlar. 
Halk, fikir ve din adına birbirine düşman olur. Böylece 70’lerin ikinci döne-
minde ortaya çıkacak cinnet döneminin temelleri atılır.   

Bu olayların çoğalmasını takiben, 1961 Anayasası'ndan yaklaşık on yıl 
sonra 12 Mart 1971’de Genelkurmay Başkanı, bir muhtıra vererek, hüküme-
ti istifaya zorlar ve siyasî tarihimizde “12 Mart” olarak anılan muhtıra-darbe 
dönemi başlar. 12 Mart’ın yetkilileri, özgürlükleri fazla bulurlar ve sınırlan-
dırmak isterler. İşte bu dönem içerisinde 1961 anayasasının bazı maddeleri 
değiştirilir.  

1971 değişikliklerinde bazı özgürlükler sınırlandırılır. Meselâ, üniversi-
te özerkliği zayıflatılır, TRT özerkliği kaldırılır, temel hak ve özgürlükler için 
sınırlamalar getirilir, devlet memurlarının sendika kurma hakkı kaldırılır, 
devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulur, sıkıyönetime geçiş kolaylaştırılır. Buna 
karşılık yürütme güçlendirilerek, Bakanlar Kurulu’na Kanun Hükmünde Ka-
rarname çıkartma yetkisi verilir, vs. Böylece 1961 anayasasının özgürlükler 
ortamı, geçen 10 yıl içindeki anarşi olayları sebebiyle belli ölçüde daraltılmış 
olur. 

Anayasa ile oynama ve değişiklikler yapılması sonuç vermez, 1970’lerin 
ikinci yarısında bu defa anarşi ortamı kendini göstermeye başlar. Bu yıllar 
tam bir anarşi ortamı olur ve binlerce kişi kim vurduya gider! Ülke tam bir 
kargaşa ve cinnet dönemi yaşar. Dolayısıyla özgürlükler ters teptiği gibi, öz-
gürlüklerin kısıtlanması da ters teper! Kanaatimce bu iki dönem şunu gösterir 
ki; siyasî olaylar ile özgürlüklerin olması veya kısıtlanmış olması, öyle çok da 
sıkı sıkıya birbiriyle bağlantılı değildir. Yani olaylara sebep olan özgürlükler 
değildir. Sebep bambaşka etkenlerdir! Ancak bu dönem, laikliğe karşıt olan 
bir takım gerici gruplar ile Cumhuriyet’in Türklük esasına karşıt etnik ay-
rımcıların palazlanma dönemi olur. Bu gruplar 1980’lerden itibaren kendini 
göstermeye başlar. 1970’li yılların sonuna doğru ölümlerin her gün artması ve 
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ülkenin kaosa girmesinden sonra bu defa 12 Eylül 1981 darbesi olur. Sanki 
hiç bitmeyecek ve iç savaş çıkacakmış gibi görünen ülkemizde tüm olaylar 12 
Eylül darbe sabahı adeta bıçakla kesilir. İşte 12 Eylül darbesini yapanlar yeni 
bir anayasa hazırlarlar. Bu yeni anayasa 1981 Anayasası olarak anılır. 1981 
Anayasasına aşağıda değineceğiz.

1961 Anayasası'nın, değişikliklerle bazı maddelerine bakacak olursak, 
Başlangıç kısmı şöyledir:

“BAŞLANGIÇ

Tarihi boyunca bağımsız yaşamış, hak ve hürriyetleri için savaşmış olan; 
Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu kaybetmiş bir 
iktidara karşı direnme hakkını kullanarak 27 Mayıs 1960 Devrimini yapan 
Türk Milleti; 

Bütün fertlerini, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün 
halinde, millî şuur ve ülküler etrafında toplıyan ve milletimizi dünya milletleri 
ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak milli birlik ruhu içinde dai-
ma yüceltmeyi amaç bilen Türk milliyetçiliğinden hız ve ilham alarak ve; 

‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesinin, Millî Mücadele ruhunun millet ege-
menliğinin, Atatürk Devrimlerine bağlılığın tam şuuruna sahip olarak; 

İnsan hak ve hürriyetlerini, millî dayanışmayı, sosyal adâleti, ferdin ve top-
lumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün 
kılacak demokratik hukuk devletini bütün hukukî ve sosyal temelleriyle kur-
mak için;

Türkiye Cumhuriyeti Kurucu Meclisi tarafından hazırlanan bu Anayasayı 
kabul ve ilân ve onu, asıl teminatın vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde 
yer aldığı inancı ile, hürriyete, adâlete ve fazilete âşık evlâtlarının uyanık bek-
çiliğine emanet eder.”

1961 Anayasası ile yeni bir anayasa hazırlanmış olur ama böylece, dar-
beyle yeni bir anayasa yapılabileceği düşüncesinin önü açılmış olur. Ki, daha 
sonra on yılda bir darbe ve üstelik ikinci darbede tekrar bir anayasa yapılır.

1961’de yeni bir Anayasa yapılması, kanaatimce toplumda anayasa olgu-
sunu zayıflatır. Anayasanın bir darbeyle yahut güçle değişebileceği görülür. 
Yani bu mantıkta güçlü olan, devleti tersine çevirebilir, güçlü olan her şeyi 
değiştirebilir. Yani bir darbe kuvveti, kendini Kurtuluş Savaşı yapan halkın ve 
önderlerin yerine koyabilir! Oysa anayasa, kendi adından belli olduğu üzere 
bir ana yasadır. Ne var ki yıllar sonra Cumhurbaşkanı bile olan bir Turgut 
Özal, “Anayasayı bir defa delmekle bir şey olmaz” diyerek, bir yandan milletin 
gözünde anayasa olgusunu zayıflatırken, diğer yandan makamının ve görevinin 
sorumluluklarına aykırı ve dahi yakışmayan bir söz sarf etmiş olur! Anayasa 
duygusunu kaybeden bir toplum, aslında temel düzen düşüncesini kaybetmiş 
olur. Ondan sonra insanlar, “gemisini kurtaran kaptan” rolünü esas alırlar. 
Zaten 1961 darbesi ile başlayan anayasa ile oynama hatası ne yazık ki takip 
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eden yıllarda da devam ederek, bir siyasî alet haline gelmiş ve diğer etkenlerle 
birlikte ülke tanınmaz bir duruma sokulmuştur. 

1961 Anayasası'nın Nitelikleri ve Değişmez Maddeler:
1961 Anayasası'nın 1. maddesinde, Devletin şekli başlığı altında, Türkiye 

devletinin Cumhuriyet olduğu belirtilir. 9.maddede ise, devlet şeklinin Cum-
huriyet olduğu hükmün değiştirilemez ve hatta değiştirilmesinin teklif dahi 
edilemeyeceği yer alır. 1961 Anayasası’nda da korunan madde, devletin şekli-
dir. Ama tabi bu dönemde henüz resmi dil tartışmaları açıkça başlamamış, İs-
tanbul başkent olsun diyenlerin sesi henüz devlet seviyesinde yükselmemiştir.  

1961 Anayasası'nın değişmez maddesi şudur:

I.Devletin şekli.

MADDE 1.- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

IX. Devlet şeklinin değişmezliği.

MADDE 9.- Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hük-
mü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

Ayrıca, 1961 Anayasası'nın “Devrim Kanunlarının Korunması” başlıklı 
153.maddesinde Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılmış olan devrim kanunları 
hakkında düzenleme yapılmıştır. Aslında bu madde, bir anlamda Demokrat 
Parti’nin gericiliğe meyletmesi ve dini siyasî bir istismar aracı olarak kullan-
masından dolayı konulmuştur. Çünkü muhtemelen sonraki bir adım, Latin 
harflerinden dönüş ve tekke ile zaviyelerin açılması ve laikliğin kaldırılması 
olacaktı. Söz konusu 153. madde şöyledir:

I. Devrim Kanunları'nın Korunması

Madde 153- Bu Anayasa'nın hiçbir hükmü, Türk toplumunun çağdaş uy-
garlık seviyesine erişmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin lâiklik niteliğini koruma 
amacını güden aşağıda gösterilen Devrim kanunlarının, bu Anayasa'nın hal-
koyu ile kabul edildiği tarihte yürürlükte bulunan hükümlerinin Anayasa'ya 
aykırı olduğu şeklinde anlaşılamaz ve yorumlanamaz:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu;

2. 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı Şapka İktisası hakkında Ka-
nun;

3. 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbele-
rin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına dair 
Kanun;

4. 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenîsiyle kabûl edi-
len, evlenme akdinin evlendirme memuru tarafından yapılacağına dair medenî 
nikah esası ile aynı Kanunun 110 uncu maddesi hükmü;

5. 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı Beynelmilel Erkamın Kabûlü hak-
kında Kanun;
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6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabûl ve Tat-
biki hakkında Kanun;

7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı Efendi, Bey, Paşa gibi lâkap ve 
Unvanların Kaldırıldığına dair Kanun;

8. 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayılı Bazı Kisvelerin Giyilemiyece-
ğine dair Kanun.

1961 Anayasası'nın 2.maddesinde, Cumhuriyet'in nitelikleri, başlangıç 
kısmında yer alan temel ilkeler ile milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti olarak belirtilmiştir. Laiklik, bu maddede, diğer niteliklerde olduğu 
gibi, tanımlama yapılmadan sadece bir kavram olarak yer almıştır:

II. Cumhuriyetin nitelikleri.

MADDE 2.- Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen 
temel ilkelere dayanan, millî, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

1961 Anayasası'nda “laiklik” ile ilgili olarak, “din ve vicdan hürriyeti” 
24.maddede şu şekilde düzenlenmiştir. 

VI. Din ve vicdan hürriyeti

MADDE 24.– Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.

14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve 
törenler serbesttir.

Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatleri-
ni açıklamaya zorlanamaz; dinî inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve 
suçlanamaz.

Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. 
Din kültürü ve ahlâk öğretimi ilk ve orta-öğretim kurumlarında okutulan zo-
runlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, 
kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.

Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kıs-
men de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut 
nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Anayasanın 3.maddesinde, “devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bü-
tün olduğu” çok açık ifade ile vurgulanmış ve resmi dil ile başkent maddeleri 
aynen korunmuştur:

III. Devletin bütünlüğü; resmî dil; başkent.

MADDE 3.- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.

Resmî dil Türkçedir. Başkent Ankara’dır. 

1961 Anayasasında egemenlik konusu 4.maddede düzenlenmiştir:

IV. Egemenlik.
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MADDE 4.- Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletinindir.

Millet, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organlar 
eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir suretle belli bir kişiye, zümreye veya sı-
nıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ, kaynağını Anayasadan almıyan bir 
devlet yetkisi kullanamaz.

Ayrıca 12.maddede dil, ırk, cinsiyet vd bakımlardan eşitlik düzenlenmiş-
tir:

III. Eşitlik.

MADDE 12.- Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve 
mezhep ayırımı gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir.

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

Kısacası, 1961 anayasası, genel anlamda daha özgürlükçü ve demokratik 
bir anayasadır. Ancak yukarıda değinildiği üzere, 12 Mart 1971 muhtırasın-
dan sonra anayasada bazı değişiklikler yapılarak özgürlükler belli ölçüde sı-
nırlandırılmıştır. 

2) 1982 ANAYASASI:
12 Eylül 1980’de yine bir askeri darbe yapılır. Darbeden sonra iktidara el 

koyanlar önce bir konsey oluştururlar. Millî Güvenlik Konseyi adı verilen bu 
konsey, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin 
Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer ve Jandarma Genel Ko-
mutanı Orgeneral Sedat Celasun’dan meydana gelir. 

Millî Güvenlik Konseyi tarafından bir Kurucu Meclis kurulur. Kurucu Mec-
lis, Millî Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisi’nden oluşur. Danışma Meclisi, 
160 kişiden oluşur. Bu 160 kişinin 40 kişisi, MGK tarafından seçilecek, diğer 
120 kişisi de her ilin valisi tarafından seçilen kişiler arasından yine MGK tara-
fından seçilecek üyelerden oluşacaktır. 

2.1) Yeni Anayasa:
Kurucu Meclis’in görevlerinden biri de yeni anayasayı ve diğer bazı yeniden 

hazırlanması öngörülen kanunları hazırlamak olur. Yani 1960 darbesiyle ha-
zırlanan anayasa kaldırılır, yine bir darbe konseyi olan MGK tarafından hazır-
lattırılan bir anayasa ortaya konulur.

1982 Anayasası, 1961 Anayasasına göre, çok daha ayrıntılı olur. Yürütme, 
daha güçlü hale getirilir. Kanun çıkartma çalışmalarına engel olarak görülen 
Senato kaldırılır. Daha başka kontrol mekanizmaları oluşturulur. Sendika, 
dernek, vakıf, meslek kuruluşları gibi kurumlar siyasetten uzaklaştırılmak is-
tenerek, bunların kendi amaçları dışında siyasî eylemlerde bulunmaları yasak-
lanır. Öte yandan siyasî partilerin de bu kuruluşlar ile birlikte hareket etmeleri 
yasaklanır. Bu yasaklamaları bakımından, yeni anayasa katı ve özgürlükleri 
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sınırlandıran nitelikte bulunur. Anayasada bir geçiş dönemine yer verilir. Ayrı-
ca Konseyin aldığı kararlar korunmaya çalışılır.  1982 Anayasası da hal-
koyuna sunulur. 7 Kasım 1982 tarihinde yapılan halk oylamasında, katılanla-
rın %91,37’si yeni anayasaya kabul oyu verir.

Bütün bu katılığına rağmen 1982 Anayasası'nın da Türkiye Cumhuriyeti’nin 
nitelikleri bakımından bazı kazanımları olur. Şöyle ki, 1982 Anayasası'yla 
Cumhuriyet’in nitelikleri, resmi dil ve başkent maddelerini içeren maddelerin 
tamamı değiştirilemeyen maddelerden sayılır. Anayasalar metin olarak bu ba-
kımdan göz önüne alınacak olursa, millî birlik ve Türklük vurgusunun daha 
önce çıktığı görülür. Ama buna karşılık Konsey döneminde komünizme karşı 
durma bahanesiyle bir takım irticaî ortamlara hareket yeteneği tanınarak bazı 
uygulamalar ve beslemeler yapılır. Turgut Özal döneminde bu tavizler daha da 
artar. Sonuçta, anayasa başka, uygulamalar başka olur. Anayasa millî yapıyı 
güçlendirmeyi amaçlarken, gerici gruplar güçlenir!   

2.2) 1982 Anayasası'nın Başlangıç Kısmı:
1861 Anayasasında öncekine nispeten daha uzun bir başlangıç kısmı yer 

alır. Aslında bu tür başlangıç, hemen her ülkede yapılmaktadır. 1861 Anaya-
sasında, Başlangıç kısmı, açık şekilde millî düşünceye dayalıdır. Milliyetçiliğin 
vasfı ise Atatürk Milliyetçiliği olarak ifade edilmiştir. Başlangıç şöyledir:

BAŞLANGIÇ (Değişik: 23.7.1995-4121/1 md.)

Türk Vatanı ve Milletinin ebedî varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölün-
mez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, 
ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı 
ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda;

Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türki-
ye Cumhuriyetinin ebedî varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş 
medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde;

Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Mil-
letine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve 
kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla 
belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı;

Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anla-
mına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve 
bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak 
Anayasa ve kanunlarda bulunduğu;

(Değişik: 3.10.2001-4709/1 md.) Hiçbir faaliyetin Türk millî menfaatle-
rinin, Türk varlığının, Devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün 
tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve me-
deniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği 
olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştı-
rılamayacağı;
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Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik 
ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk 
düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yön-
de geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu;

Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve 
kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet 
hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine 
kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, ci-
handa sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulundu-
ğu;

FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde 
saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,

TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan 
ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.

2.3) Devletin Niteliğini Düzenleyen Değiştirilemez Maddeler:
Anayasada devletin şekli Cumhuriyet olarak belirtilmiştir. Cumhuriyetin 

nitelikleri ise, 2.maddede yer almıştır. Bu defa öngörülen tehlikelere karşı de-
ğiştirilemeyecek madde kapsamı genişletilmiş ve ilk üç maddenin değiştirile-
meyeceği ve hatta değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceği ifade edilmiştir.

İlk maddeler şunlardır: 

I. Devletin şekli

MADDE 1.– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

II. Cumhuriyetin nitelikleri

MADDE 2.– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve 
adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 
başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir 
hukuk Devletidir.

III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti

MADDE 3.– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 
Dili Türkçedir.

Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.

Başkenti Ankara’dır.

IV. Değiştirilemeyecek hükümler

MADDE 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.

Görüleceği üzere, 1981 Anayasası’nda devletin şeklinin Cumhuriyet oldu-
ğu ve bu Cumhuriyetin nitelikleri tek tek sayılmıştır. Bu üç maddede yer alan 
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nitelikler, müteakip dördüncü maddede “değiştirilemez hükümler” olarak ka-
bul edilmiştir. Bu hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez 
niteliktedir.

1961 Anayasasında sadece devletin şekli olan Cumhuriyete ilişkin madde 
değiştirilemez hüküm iken, 1981 Anayasasında bu kapsam genişletilmiş ve: 

-Devletin şekli olan Cumhuriyet,

-Toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı esasları,

-Atatürk milliyetçiliğine bağlılık,

-Başlangıçta yer alan temel ilkeler,

-Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak,

-Devletin ülkesi ve milletiyle bütünlüğü, 

-Resmi dilinin Türkçe olması,

-Ay yıldızlı al bayrağı,

-İstiklal Marşı,

-Başkentin Ankara olması, 

değiştirilemez nitelikler olarak düzenlenmiştir. Hatta değiştirilmesi de 
teklif edilemez denilmiştir. Bu anayasayı halk oylayarak kabul etmiştir. Mil-
letvekillerini seçen halktır. Milletvekili nihayetinde bir vekil olup, millete ve 
milletin kabul ettiği anayasaya bağlıdır. Millet iradesine aykırı iş yapamaz. 
Cumhuriyet’in nitelikleri bakımından 1981 Anayasası’nın bazı kazanımları 
vardır. Meselâ, yukarıda bahsettiğimiz üzere 1961 Anayasasına kadar sadece 
devletin Cumhuriyet niteliği değiştirilemez hükmü varken, 1981 Anayasası’nda 
değişmez maddelerin kapsamı genişletilmiştir. 

2.4) Değiştirilemez Maddeleri İstememek Ne Demektir:
Anayasa değişikliği tartışmalarında kimileri, anayasanın ilk üç maddesin-

de yer alan ve 4.maddede “değiştirilemez” nitelikte olduğu belirtilen maddele-
rin de değiştirilmesini ve hatta bazıları bu maddelerin yeni anayasada hiç yer 
alamamasını istemektedirler ki işte bu istekler, Cumhuriyetimiz bakımından 
çok önemlidir!

Çünkü ilk üç madde devletin şeklini ve cumhuriyetin niteliğini tespit eden 
maddelerdir. Dolayısıyla, bu maddelerin kaldırılmasını ya da değiştirilebilir 
olduğunu savunmak, bir anlamda bu maddelerin içeriğini istememek demek-
tir. 

Peki, o zaman soralım:

-Devletin şeklinin “cumhuriyet” olduğu mu istenmemektedir?

-Başlangıç maddelerindeki temel ilkeler mi istenmemektedir?  

-Bağımsız olmak mı istenmemektedir?

-Türklük mü istenmemektedir?
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-Yurtta barış, dünyada barış mı istenmemektedir?

-Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olmak mı istenmemektedir?

-Devletin ülkesiyle birlikte bölünmez bütün olduğu mu istenmemektedir?

-Dilin Türkçe olduğu mu istenmemektedir?

-Bayrağı ve İstiklal Marşı mı istenmemektedir?

-Başkentin Ankara olması mı istenmemektedir?

Bu nitelikleri veya bunlardan bir kısmını istememek ne demektir? Bu nite-
likleri istememenin maksadı, hedefi aslında çok açıktır! Bunları istemeyen bu 
hükümlerin düzenlediği kapsamları istemiyor demektir! Çünkü:

-Cumhuriyeti istememek, başka bir devlet şekli istemek demektir!

-Temel ilkeleri istememek, Türk devleti, Türk milleti, Atatürk, Türklük, 
medenî millet olma gibi unsurları istememek demektir!

-Yurtta barış dünyada barışı istememek, emperyalizmin kucağında iç sa-
vaş, anarşi ve parçalanmayı istemek demektir!

-Bağımsızlığı istememek, düpedüz bağımlılığı istemek demektir!

-Demokratik olmayı istememek, oligarşi ve diktatörlük istemek, baskı ve 
totalitarizm özlemi demektir!

-Bölünmez bütün olmayı istememek, tamda emperyalizmin istediği şekilde 
yeni bir Sevr uygulamasına yol açmak demektir!

-Dilin Türkçe olmasını istememek ya çok dilli bir devlet ya da parçalanma-
ya imkan tanımak demektir!

-Bayrağı ve İstiklal Marşı’nı istememek, dolaylı olarak başka bayrak ve 
başka marşlar istemek yani Sevr’i hazırlamak demektir!

-Başkentin Ankara olmasını istememek 1919’dan beri hazmedilemeyen 
bir tepkinin ifadesi olarak İstanbul’u yeniden başkent yapmak ve gerekirse ha-
lifeliği diriltmeyi istemek demektir! Ki şu sıralarda Osmanlı hezeyanları içinde 
bu istekler daha da kendini belli etmektir!

2.5) Değiştirilemez Maddeler Nasıl Değiştirilebilir:
Değiştirilemez nitelikteki maddeler bazı kesimlerce istenmemektedir an-

cak değiştirilmesi konusuna pek değinilmemektedir. Sanki bu maddelerin de-
ğiştirilemez niteliği yok sayılarak yeni bir anayasadan bahsedilmektedir. Oysa 
değiştirilemez maddeler, diğer değişebilir maddelerle anı kapsamda değerlen-
dirilemez!

Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi yürürlükteki bu anayasayla bağ-
lıdır. Milletvekilleri yemini dahi bu anayasaya sadakat sözü ile etmişlerdir. 
TBMM’nin bağlı olduğu anayasa ise, ilk maddeler değiştirilemez hükmünü ha-
vidir. Dolayısıyla TBMM’nin yasal ve meşru şartlar içinde anayasanın ilk üç 
maddesini değiştirme yetkisi bulunmamaktadır. Hatta değiştirme teklif etme 
yetkisi dahi bulunmadığından dolayı halkoyu ile değiştirme yetkisi de bulun-
mamaktadır.  
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Peki, ne olacaktır? 

İktidarın darbe yapma hukuku bulunmamaktadır. Zaten kendisi anayasal 
bir iktidardır. Ya da TBMM hükümeti darbe mi yapacaktır? Oysa anayasal 
kapsamda, yürürlükteki anayasanın değiştirilemez nitelikteki maddelerinin 
değiştirilmesi veya değiştirilmesini teklif etme, bir darbe niteliğindedir. 

Kısacası, bu durumda, iktidarların değişmez maddeleri tartıştırma, teklif 
ettirme yetkileri yoktur. İktidarın bu değişmez maddeleri teklif etmesi, değiş-
tirmeye kalkışması, bunu halkoyuna sunması, darbe niteliğindedir. Ki bu da 
yıllardır darbe iddiasıyla yapılan tutuklama ve yargılamalar ile çelişkili olmak-
tadır!

Kaldı ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne seçilen milletvekilleri, göreve baş-
larken yemin etmektedirler. Milletvekillerinin ettikleri bu yeminde “anayasaya 
sadakat” sözü verilmektedirler. Yemin şudur:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü-
nü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlü-
ğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ka-
lacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde 
herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden 
ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namu-
sum ve şerefim üzerine ant içerim.”

“Görüleceği üzere, milletvekili seçilen bir kişi; Cumhuriyete, Atatürk ilke 
ve inkılaplarına bağlı kalacağına, anayasaya sadakatten ayrılmayacağına, ant 
içmektedir! Şimdi, bu yemin de varken, o milletvekili nasıl olup da değişmez 
maddelerin değiştirilmesini veya kaldırılmasını teklif edecektir? Hukukî du-
rum bu iken, değişmez maddelerin değiştirilmesini tartışma ve teklif etme, 
milletvekili görevine ve sorumluluğuna aykırı düşecektir!  

“Bu durumda, yürürlükteki anayasayı tamamen ortadan kaldırmak sure-
tiyle yeni bir anayasa yapmak mümkün değildir! Ancak değişebilir nitelikteki 
bazı maddelerde, değişmez maddelere ve başlangıç hükmüne aykırı düşmeye-
cek şekilde değişiklikler yapmak mümkündür! 

Zaten eğer maksat milletin refahı, mutluluğu ve güvenliği ise, bu madde-
lerde yapılacak bazı değişiklikler ile olabilir. Ama anayasa değişmese bile ni-
yet önemlidir! Çünkü bu anayasa, millete hizmeti yasaklamamıştır! Milletin 
mutluluğunu sağlamayı yasaklamamıştır! Milletin sağlığını engellememiştir! 
Dolayısıyla, esas olan, milletin sağlığını, öğrenimini ve güvenliğini sağlamak-
tır. Ama bunları yaparken de ülkenin ana ekonomik damarlarını yabancılara 
teslim etmemek gerekir. Özelleştirme veya yabancı sermaye izni de değişmez 
maddelerin amacına ve ruhuna aykırı olamaz! 
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2.6) Resmî Dil Konusu:
Burada dil konusuna da dikkat çekmek istiyorum: 1924 Anayasasının ilk 

şeklinde dil, resmi dil olarak ifade edilmiş, keza 1937 yılında da “devlet dili” 
denilmiştir. Daha sonraki anayasalarda da resmi dilin Türkçe olması hükmü 
aynen korunmuştur.

Dolayısıyla Cumhuriyet anayasalarında resmi dil esas alınmış ve bunun 
Türkçe olduğu açıkça ifade edilmiştir. Ama kimsenin evde ve sokakta ne ko-
nuştuğuna karışılmamıştır. Türkçe dışındaki dilleri yok etmek gibi bir amaç 
güdülmemiştir. Ki zaten böyle bir amaç güdülmüş olsaydı, bugün bazı etnik 
gruplar kendi dillerini konuşamaz hale gelmiş olurlardı. Dolayısıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dil politikası, etnik dilleri yok etme değil, ama devlette karı-
şıklığa ve bir takım provokasyonlara meydan vermemek için resmi dili, tek dil 
olarak kabul üzerine kuruludur. Türkçe aynı zamanda büyük çoğunluğun kul-
landığı dil olduğu için diğer etnik grupların da bildiği bir dildir, bu bakımdan 
resmi dilin Türkçe olması, aynı zamanda ülkenin yapısına, mantığa ve bilimsel 
düşünüşe de uygundur! 

Resmi dile karşı, etnik dil tartışması tarihsel ve emsaller bakımından da 
dayanağı olmayan provokatif ve ayrılıkçı planların hareket noktasıdır. Esasen 
hemen her devlet içinde kendini farklı olarak tanımlayan bazı etnik grupları 
da içerir. Devletler büyürler ve daralırlar. Bu büyüme ve daralma süreçlerinde 
etnik bakımdan farklılıklar olabilir. Nitekim geçmişteki Türk devletleri de saf 
kan Türklerden oluşmayıp, elbette ki milletin içinde bazı etnik grupları içer-
mekteydi. Büyük Türk İmparatorlukları dediğimiz Türk Devletleri ki meselâ 
Hunlar, Göktürkler, Selçuklular, Osmanlılar, Türk dışında başka etnik grup-
ları ve bölgeleri kapsamaktaydı. Ama bu devletler de ne kadar başka dil etkisi 
olmuş olsa da (Selçuklular hariç ki bunda da saray ve ordu dili Türkçedir) 
devlet dili Türkçe olmuştu. Keza, yabancıların sırf Türk karşıtlığı sebebiyle 
Moğol dedikleri Cengizli Devleti’nde de, devlet danışmanları Uygur kökenli ol-
duğu gibi, devletin yazışma dili de Uygurca idi. Öte yandan, devletin resmi 
dili ilkesi, yabancı devletlerde de bu şekilde olmuştur. Günümüzde de aynen 
devam etmektedir. Günümüzde belki birkaç devlette iki veya daha fazla dil 
resmi dil olarak kabul edilmiş olabilir ancak bu durum aksaklıktan ve dev-
let giderlerini artırmaktan başka sonuç sağlamamaktadır. Hele Hindistan’da 
27 resmi dil vardır fakat ilginç olan, bu kadar resmi dil dışında Hintlilerin 
ortak anlaşma dili İngilizcedir! Bugün Ortadoğu’da istenilen de kanaatimce 
Hindistan’daki dil kargaşasından başka şey değildir; yani, herkes kendi dilini 
konuşsun ama ortak yazışma ve ticaret dili, İngilizce olsun! Emperyalizmin 
dil politikası budur! Türkiye’de, resmi dil dışında, isteyen Arapça, Kürtçe, Ar-
navutça, Çerkezce, Lazca, Rumca vs dillerle konuşabilir. Ama bu konuşmalar 
nihayetinde, yüz bini, beş bini, bir milyonu, sekiz milyonu geçmez. Dolayısıyla 
bu dillerin genele yaygın olma nitelikleri bulunmamaktadır. Bunların resmi 
dil olmasını istemek demek, Hindistan örneğini bilmeyen bir cahilliğin verdiği 
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gaflet, bir gençlik hezeyanı ya da provokasyondan başka şey değildir. 

2.7) İlk Maddelere Bir Örnek: Fransa Anayasası:
Şimdi bir örnek olması bakımından, meselâ Fransa Anayasası’na bakalım.

Fransa Anayasasında da bizdeki gibi bir başlangıç kısmı mevcut olup, daha 
sonra maddeler başlar. İlk maddeler şunlardır:

“Madde 1. Fransa, bölünmez, laik, demokratik sosyal bir Cumhuriyettir. 
Köken, ırk veya din ayrımı yapmaksızın, tüm vatandaşların yasa önünde eşit-
liğini garanti eder. Her inanca saygılıdır. İdari yapısı yerinden yönetim esasına 
dayanır.

Madde 2. Cumhuriyetin dili Fransızca’dır. Ulusal simge mavi, beyaz ve kır-
mızı renklerden oluşan üç renkli bayraktır. Ulusal Marş Marsillaise’dir. Cum-
huriyetin veciz ifadesi “Özgürlük, Eşitlik, Kardeşliktir”. Cumhuriyetin ilkesi; 
“Halkın, halk tarafından ve halk için yönetimidir.” 

Madde 3. Ulusal egemenlik halka aittir, bunu temsilcileri aracılığıyla ve 
halkoylaması yoluyla kullanır. Halkın hiçbir kesimi veya hiçbir fert egemen-
liğin kullanılmasını kendisine mal edemez. Anayasada öngörülen koşullar 
dâhilinde, seçimler tek dereceli veya iki dereceli olabilir. Fakat, daima genel, 
eşit ve gizlidir.”

Ne diyor Fransa Anayasası? Diyor ki; Fransa bölünmez, laik, demokrat bir 
cumhuriyettir! Diyor ki; Cumhuriyetin dili Fransızcadır! Bayrağı şudur!

Görüleceği üzere bizim 1981 Anayasamız ile Fransa’nın 1958 Anayasa-
sının ilk maddeleri birbirine benzemektedir. Ama bu Fransa, konu Türkiye 
olunca, çok dilli olmamızı isteyerek, etnik kışkırtmalarda bulunmakta, Türk-
leri soykırımla suçlamakta, hatta bir de soykırım yok demeyi yasaklayan ka-
nun çıkartmaktadır! Ve Avrupa hayranı olanlarımız bu çifte standardı ve iki-
yüzlülüğü görmemezlikten gelmektedir! İnsan ister istemez Gençliğe Hitabe’yi 
hatırlıyor! Gaflet, delalet, hatta hıyanet!..

2.8) Atatürk Milliyetçiliği:
Anayasanın itiraz edilen kısımlarından biri de, Başlangıç kısmında yer 

alan “Atatürk Milliyetçiliği”dir. Bu ifadeye karşı, iki kelime ya birbirinden ayrı 
tutularak eleştiri yapılmakta ya da Atatürk Milliyetçiliği diye bir ideoloji/kav-
ram yoktur demektedirler. 

Oysa bu itirazı öne sürenler, Atatürk’ün milliyetçilik üzerine düşünceleri-
ni, diğer bir deyişle Kemalizm düşüncesinin varlığını göz ardı etmektedirler. 
Atatürk bir Türk Milliyetçisi idi. Hatta Millî Mücadele kadrosuna da o gün-
lerde yabancılar da “Milliyetçiler” diyorlardı! Ama Atatürk makul ve mantıklı 
milliyetçilik tanımları yaparak, emperyalist ırkçılığı veya yayılmacılığı reddedi-
yordu! Atatürk’ün milliyetçiliği, sömürüye ve yabancının amelesi olmaya karşı 
anti-emperyalist bir milliyetçiliktir. Atatürk’ün milliyetçiliği manda ve himaye 
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kabul etmeyen bir bağımsızlığı savunmak demektir. Atatürk’ün milliyetçiliği, 
esasen Misakı Millîden gelen bir sınır anlayışıyla vatanın bölünmez bütünlüğü-
nü savunmaktır. Ve en önemlisi, Atatürk milliyetçiliği, laiklik demektir.  

Dolayısıyla bu anlayıştan rahatsız olmak demek, bir anlamda bu esaslara 
karşı olmak demektir! Atatürk ’ü her yerden silmeye çalışmak demek, Devrim 
Kanunlarına da muhalif olmak demektir! Bütün bu muhalefetin art niyeti ise 
nihayetinde Cumhuriyet ve Türklüktür! Menemen isyanında da aynı talepler ve 
fikirler dile getirilmiştir!

Kaldı ki bu eleştiri ve itirazları yaparken, Avrupa’yı örnek göstermek halkı 
yanıltmaktır. Çünkü gerek Avrupa devletlerinin anayasaları, gerekse ABD Ana-
yasası, hep millî yapılar üzerine kurulmuştur. Lincoln milliyetçiliği, Churcill 
milliyetçiliği vs denilmemiştir ama millîlik unsuru tüm ruhuyla bu anayasalara 
yansımıştır! 

Ne yazık ki, bugün manda yönetiminde emperyalizmin ucuz amelesi olma-
dan yaşayan bazıları, bu gerçekleri inkâr ederek, kendi şahsi rahatları ve ya-
rarları için, anayasadan Türk, Atatürk ve diğer kavram ve niteliklerin kaldırıl-
masını istemektedirler! Ne tesadüf ise, ABD’nin eski CIA Ortadoğu sorumlusu 
Paul Henze de “Kemalizm bitmiştir” demiştir! 

Peki, Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey asılırken ne diyordu:

“Beni yabancı devletlere yaranmak için asıyorlar!”

2.9) Devletin Amaçları:

1981 Anayasası, devleti koruyan bir anayasa olarak da eleştirilmektedir. 
Evet, millete rağmen devletin yüceleştirilmesi eleştirilebilir. Çünkü esas olan, 
devletin güçlü olmasının yanı sıra, milletin refah, mutluluk ve güvenliğidir! 

Amerika’yı örnek alanlar, ABD’deki özgürlüğü örnek gösterirler ama ABD 
Anayasasının Başlangıç cümlesini, yıllarca önce düşünülen şekilde yorumla-
mazlar. Oysa ABD Anayasasının başlangıç cümlesi şöyledir:

“Biz, Birleşik Devletler Halkı, daha mükemmel bir birlik yaratmak, ada-
leti sağlamak, ülke içinde huzuru güvence altına almak, ortak savunmayı ger-
çekleştirmek, genel refahı artırmak ve özgürlüğün nimetlerini kendimize ve 
gelecek kuşaklara sağlamak için bu Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nı 
takdir ve tesis ediyoruz.”

Bu başlangıç cümlesinde, bazı Amerikan hayranlarının ifade ettiği gibi, 
esas olarak halk değil, aksine devlet göz önüne alınmıştır! Çünkü “Birleşik 
Devletler Halkı”, amaçladığı “birlik”, yani Amerika Birleşik Devletleri için ana-
yasayı düzenlemiştir. Bunu düzenlerken de amacı, huzur, güven, savunma re-
fah ve özgürlüktür. Yani devlet güçlü olacak, millete huzur, güven, özgürlük 
sağlayacaktır! 
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Başlangıç cümlesindeki “özgürlük” iki yönlüdür. Birincisi, bağımsızlık sa-
vaşı yapan ABD’lilerin İngiltere ve Fransa’nın sömürgesi olmaktan kurtulması, 
ikincisi ülke içindeki özgürlüktür. Ki bütün bu amaç ve düzenlemeler zaten 
Kurtuluş Savaşı yapmış Türk milletinin anayasalarında da yer almıştır! 

Üstelik Türk anayasaları, ırk ve mezhep ayrımı yapmadığı halde ve bu ül-
kede bulunup vatandaşlık bağıyla devlete bağlı olan herkesi Türk ve eşit saydı-
ğı halde, ne yazık ki ABD Anayasası, daha ilk baştan Kızılderilileri dışlamıştır! 

ABD Anayasası'nda ilginç bir hüküm vardır, burada onu da zikretmek is-
terim: 

“…ne Birleşik Devletler ne de herhangi bir eyalet, Birleşik Devletler’e karşı 
bir başkaldırma ya da ayaklanmaya yardım için yapılmış bir borç ya da taah-
hüdü… üstlenmeyecek veya ödemeyecektir” 

Bizdeki PKK ve taraftarı olanların yaptıkları ve kurdukları ilişkileri düşü-
nünce, çifte standardı ve ikiyüzlülüğü düşünmeden edemiyor!

PKK ve bölücülük, ayrımcılık deyince, bizdeki örneklere göre, ABD Anaya-
sasının daha ilginç maddesi şudur:

“Kongre Üyesi, Birleşik Devletler memuru veya eyalet yasama meclisi üye-
si, eyalet yürütme ya da yargı organı memuru olarak Birleşik Devletler’e karşı 
başkaldırma ya da ayaklanmaya katılan ya da Birleşik Devletler düşmanlarına 
yardım ve kolaylık sağlayan bir kimse, Kongre’de, Senato ya da Temsilciler 
Meclisi üyesi ya da Başkan ve Başkan Yardımcısı seçimlerinde seçici olmaya-
cak, Birleşik Devletler’de ya da herhangi bir eyalette sivil ya da askerî hiçbir 
görev alamayacaktır.”

Bir de bizde milletvekili, belediye başkanı, bakan, müsteşar ve memur 
olanları ve dediklerini, yaptıklarını düşünün!

Oysa 1981 Anayasası'nın, devletin amaç ve görevlerini düzenleyen 5. Mad-
desine göre:

V. Devletin temel amaç ve görevleri
MADDE 5.– Devletin temel amaç ve görevleri, Türk Milletinin bağımsızlı-

ğını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi ko-
rumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 
temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaş-
mayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, 
insanın maddî ve manevî varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 
çalışmaktır.

Şimdi bir değerlendirme yapalım. 

Madde ne diyor? Diyor ki; devletin görevleri şunlar şunlardır diye tek tek 
belirtiyor. Yani demiyor ki; devlet en büyük güçtür, vatandaş olarak anılanlar 
kuldur! Aksine, siyasal, ekonomik ve sosyal haklarla birlikte insanın maddi ve 
manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamayı öngörüyor! Devleti 
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iktidarlar yönettiğine göre, bir iktidarın amaç ve görevlerinin de bunlar olması 
gerekiyor. Ama buna karşılık, iktidarlar ve bir takım partiler, cumhuriyeti, bö-
lünmezliği hedef alıp ayrımcılık yapıyorlar. Oysa sırf bu madde dahi, ülkenin 
iyi yönetilmesi ve toplumu mutlu etmek için çalışmaya yeterlidir.

SONUÇ
Bazı kesimlerce hep yeni bir anayasadan bahsedilmekte ve genellikle de 

mevcut anayasaya karşı itirazlar dile getirilmektedir. Bazı kurumlar anayasa 
taslakları hazırlamışlardır; buna karşılık iktidar ise görüş toplamaktadır. 

Evet, anayasada özgürlükler olmalı ve bu özgürlükler korunmalıdır. Ama 
özgürlük demek sınırsız söz, davranış ve eylem hakkı demek değildir! Her 
özgürlük diğer özgürlük ve varlık sebebi ile sınırlıdır! Bu özgürlüğü sağlayan 
devleti yıpratmaya, unsurlarından uzaklaştırmaya, devleti ve ülkesini bölmeye, 
dil kargaşası yaratmaya yönelik özgürlük istemek haklı bir istek değildir! En 
azından her canlının kendini koruma içgüdüsü kadar devletin ve milletin de 
kendini koruması bir haktır. Burada belki millet deyimine de itiraz edilebilir 
ama şu bir gerçektir ki, bu ülkenin yarısında çok fazlası kendisini tartışmasız 
Türk kabul etmektedir. Bu olguya, sosyoloji ve siyaset bilimi bakımından mil-
let denir. Elbette her toplum bazı etnik gruplar içerebilir. Tarihte böyle olmuş-
tur, bundan sonra da böyle olacaktır. Türk Cumhuriyeti, hiçbir etnik ve dinsel 
ayrım yapmadan bütün vatandaşlarını eşit kabul etmektedir. Bugün kendisi-
nin Türk olmadığını söyleyen kişiler, Türk Devleti’nde cumhurbaşkanı, başba-
kan, bakan, müsteşar, milletvekili, belediye başkanı, memur olmuşlardır. (Bu 
göreve gelenlerin bazılarının isyancı söylemleri ABD’de olsaydı, ne olacağını 
yukarıda belirttik). Resmi dil Türkçe olmasına karşılık her etnik grup kendi 
dilini kullanmış ve korumuştur. Bu noktada mesele, iyiniyet ve kötüniyet me-
selesidir! Bu devletin ve milletin hayrını isteyen, hayırlı işler yapmaya çalışır; 
ama başka amaçlar hayal eden ise o amaçlar için uğraşır!

Anayasada önem bakımından ilk önce, devletin özelliği, yapısı ve bu yapı-
nın nitelikleri gelir. Daha sonra kişilerin özgürlükleri, güven, sağlık, öğenim 
hakkı gibi konular gelir. İşte bu sebeple, bu çalışmada özellikle ilk önemli 
konu üzerinde hassasiyetimizi gösterdik. 

Devletin şekli ve nitelikleri, olmazsa olmazlardandır!

Bu olmazsa olmazlar, 1981 Anayasasının ilk maddelerinde belirtilmiş ve 
bunların değiştirilemeyeceği kabul edilmiştir. Anayasa halkoyu ile kabul edil-
miştir. 

Nasıl ki, değindiğimiz hususlara itiraz edenlerin özgürlüğü varsa, bizim de 
fikrimizi söyleme ve savunma özgürlüğümüz vardır!

Atatürk, bir kısmını bizzat el yazısıyla yazdığı “Medenî Bilgiler” kitabında 
iktidarlar ve yetkililer hakkında şöyle diyor:
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“Cumhuriyet, milletvekillerinden oluşan meclisi ve sınırlı zaman için seçil-
miş devlet başkanıyla, millî hâkimiyetin mahfuziyetini en iyi zamindir. Cum-
huriyette, Meclis, Cumhurbaşkanı ve hükümet, halkın hürriyetini, emniyetini 
ve rahatını düşünmek ve temine çalışmaktan başka bir şey yapamazlar.

Çünkü bunlar, bilirler ki, kendilerini iktidar ve yetki mevkiine, belirli bir 
zaman için getiren irade ve hâkimiyetin sahibi olan millettir; ve yine bunlar 
bilirler ki, iktidar mevkiine, saltanat sürmek için değil, millete hizmet için ge-
tirilmişlerdir. Millete karşı durum ve görevlerini suiistimal eyledikleri takdir-
de, şu veya bu tarzda, millî iradenin, kendi haklarında dahi tecellisine maruz 
kalabilirler. Millet tarafından, millet namına, devleti idareye mezun kılınanlar 
için, icabında millete hesap vermek mecburiyeti, lâubalilik ve keyfî hareketle 
telif kabul edemez.”





YARGITAY KARARLARI





YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

      MALULİYETİN TESPİTİ ● TEKRAR MUAYENE KAYDI 
● 

MADDİ TAZMİNAT

ÖZET:  İş kazasına maruz kalan işçinin gelir bağlama 
kararında tekrar muayene kaydı bulunuyorsa, kontrol 
kaydının sonucu araştırılmalı ve kesinleşen maluliyete 
göre maddi tazminat hesaplanmalıdır.
Y.HGK E:2005/10-307 K:2005/340 T:11.05.2005

(….1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı ge-
rektirici nedenlere göre, davacı ve davalının diğer temyiz itirazlarının reddi 
gerekir.

2- Zararlandırıcı sigorta olayına maruz kalan sigortalının gelir bağlama 
kararında 25.07.2001 gününde kontrol muayenesinin yapılması gerektiği-
ne yer verildiği durumda sözü edilen kontrol kaydının sonucu araştırılarak 
kesinleşen oran belirlenmeli ve bu oran hükme esas kılınan hesap raporun-
daki maddi bulgulara uyarlanmalıdır.

Mahkemece açıklanan maddi ve hukuki esaslar gözetilmeden eksik 
araştırma, inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm ku-
rulması usul ve kanuna aykırı olup bozma nedenidir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yar-
gılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşül-
dü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtla-

ra, mahkeme kararında açıklanan gerektirici sebeplere ve özellikle sigortalının 
gelir bağlama kararında belirtilen kontrol kaydı sonucunun kesinleştiğinin an-
laşılmış olmasına göre, bu yöne ait direnme kararı usul ve kanuna uygundur.

Ne var ki, Özel Dairece işin esasına yönelik temyiz itirazları bozma nede-
nine göre incelenmemiş olup, dosyanın temyiz itirazlarının tetkiki için Özel 
Daireye gönderilmesi gerekir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, direnme uygun bulunduğundan 
dosyanın işin esasına yönelik temyiz itirazlarının tetkiki için 10. HUKUK DA-
İRESİNE (GÖNDERİLMESİNE), oybirliği ile karar verildi.
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MİRASIN HÜKMEN REDDİ ● MİRASÇININ HAKLARI

ÖZET: Ölümü halinde miras bırakanın aczi açıkça belli 
veya resmen tespit edilmiş ise miras reddedilmiş sayılır.
Bu kural yasadan kaynaklanan bir karinedir. Böyle bir 
durumda mirasçı; dilerse tereke alacaklılarına karşı dava 
açarak durumun tespitini isteyebilir ya da kendisine karşı 
açılan davada defi yoluna gidebilir.
Y.HGK E:2008/4-332 K:2008/336 T:16.04.2008

Davalıların miras bırakanı polis memurunu öldürdükten sonra cezae-
vinde intihar etmiştir. Mirasçı davalıların yasada öngörülen süre içerisinde 
mirası reddederek buna ilişkin karar örneğini dosyaya sunmadıkları anla-
şılmaktadır. Mahkemece, davalılarca mirasın reddedildiği ve terekenin bor-
ca batık olduğu kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Mirasın 
reddine ilişkin yasal hükümlerin burada uygulanamayacağı gözetilerek işin 
esasına girilerek bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurul-
ması doğru görülmemiş, kararın açıklanan bu nedenle bozulması gerek-
miştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Temyiz  Eden: Davacı vekili

Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşül-
dü:

Dava rücuan tazminat isteğine ilişkindir.

Davacı vekili, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurunun 
davalıların oğlu Y. tarafından silahlı saldırıya uğradığını ve sonrasında vefat 
ettiğini, davalıların oğlu Y.'ın ise intihar ettiğini, ölen polis memurunun has-
tane giderlerinin 4.355.040.000.-TL. olduğunu ve müteveffa polis memuru-
nun mirasçılarına 32.585.000.000.-TL. tazminat ödenmesine karar verildi-
ğini ileri sürerek 32.585.000.000.-TL.`nin 31.12.2003 tarihinden itibaren, 
4.355.040.000.-TL.`nin ise 22.11.2002 tarihinden itibaren faiziyle birlikte 
tahsiline karar verilmesine talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davalılara oğullarından intikal eden malvarlığı bulunma-
dığını, aczi tüm çevre tarafından bilinirken Öldüğünü, MK`nın 605/2. Madde-
sinde açıkça belirtildiği gibi ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi 
açıkça belli ise mirasın reddedilmiş sayılacağını, mirasçıların ayrıca bir irade 
açıklamasına gerek bulunmadığını, davalıların mirası hükmen red etmiş ol-
maları nedeniyle mirasbırakanın borcunun tazminine yönelik davanın reddine 
karar verilmesini cevaben bildirmiştir.
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Yerel mahkemece; “Davalıların mirasbırakanının, ölüm tarihinde ödeme-
den aciz içinde olduğu ve mirasın hükmen red edildiği ve mirası red eden 
mirasçı davalıların miras bırakanın borcundan dolayı sorumlu olmadıklarının 
kabulü gerekir.” Gerekçesi ile davanın reddine dair verdiği karar. Özel Dairece 
yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş, yerel mahkemece önceki kararda dire-
nilmiştir.

Özel Daire ile yerel mahkeme arasındaki uyuşmazlık, mirasın reddine iliş-
kin yasal hükümlerin somut olayda uygulanıp uygulanamayacağı noktasında-
dır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 605. maddesi “B. Ret; I. Ret beyanı; 
1. Ret hakkı” başlığı ile düzenlenmiştir.

Birinci fıkrası “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.” Hük-
münü içermektedir. Kayıtsız, şartsız red (hakiki red) olup, bu davada uygula-
ma dışındadır.

İkinci fıkrası “Ölümü halinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli 
veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Hükmünü amirdir. 
Bu hüküm bir karinedir. Konumuzu veyadan önceki cümle ilgilendirmektedir. 
Türk Kanunu Medenisi`nin 545. maddesinin sadeleştirilmiş şekli aynen kale-
me alınmıştır.

Birçok yargı kararlarında ve ilmi görüşlerde bu red, hükmi red olarak 
isimlendirilmektedir. Türk Medeni Kanunu, “hakiki redde” süre ile kayıtlı ve 
mirasçıların tek taraflı irade açıklamasını öngördüğü halde, söz konusu “hük-
mi reddin” sonuç doğurması için herhangi bir irade açıklaması ya da dava yolu 
öngörmemiştir. Öyle ki; reddin kendiliğinden oluştuğu kabul edilip, mirasın 
açılması ile kendiliğinden mirasçılara intikal edeceği (TMK m. 599) yönün-
deki kurala bir istisna getirilmiştir. Eğer mirasçı olabilecek kişi sarih irade 
beyanıyla ya da Türk Medeni Kanunu`nun 610. Maddesinin ikinci cümlesinde 
açıklanan davranışlarla mirası kabul etmiş ise, zaten yapılabilecek bir işlem 
kalmamıştır.

Mirası hükmen red etmiş sayılan kişi, tereke alacaklıları aleyhine husumet 
yönelterek bu durumun tespitini isteyebileceği gibi, bunu defi yolu ile de ileri 
sürebilir.

Somut olayda, mirasçılar defi yolunu tercih etmişlerdir. Açılan bu davada 
mirasbırakanın ödemeden aczinin açıkça belli olduğunu dile getirmişlerdir. 
İşte bu halde, mirasın reddedilmiş olduğunun kabulü gerekir.

Bu durumun teyidi yönünden, mahkeme duruşma safahatında, Tapu 
Sicil Müdürlüğü'ne, SSK İhtiyarlık Sigorta Müdürlüğü'ne, Vergi Dairesi 
Müdürlüğü'ne, Emekli Sandığı'na müzekkereler yazmış, afdığı cevaplarla  
mirasbırakanın hiçbir taşınmazının bulunmadığı, vergi mükellefi olmadığı, 
SSK ve Emekli Sandığı'ndan maaş almadığı belirlenmiştir. Ayrıca; Emniyet 
Müdürlüğü'nden alınan cevabi yazıda da, mirasbırakanın ölmeden önce boşta 
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gezdiği, işinin olmadığı, üzerine kayıtlı malvarlığının bulunmadığı tespit edil-
miştir. Dinlenen şahit de bu durumu teyit etmiştir.

Bu açıklamalardan anlaşıldığı gibi, mirasbırakanın taşınır, taşınmaz hiç-
bir malı olmadığı gibi, maaşının da bulunmadığı, herhangi bir işte de çalışma-
dığı belirlenmiştir. Yani miras bırakanın ödemeden aczi açıkça bellidir. Kari-
nenin doğruluğu somut olayda saptanmış olup, aksi davacı tarafından ispat 
edilememiştir.

Bu görüşümüzü; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 14.03.1984 gün ve 
1982/2-66 E, 1984/239 sayılı kararı ile, 14.03.2001 tarih ve 200İ/2-220 E., 
240 sayılı kararları da doğrulamaktadır.

Yukarıda açıklanan ve tüm dosya muhteviyatına uygun olan gerekçeler 
karşısında usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının 
yukarıda açıklanan nedenlerle (ONANMASINA) 16.04.2008 gününde oyçoklu-
ğu ile karar verildi.

MUNZAM YARDIM SANDIĞI ● DAVADA GÖREV

ÖZET:  Medeni Kanun hükümlerine göre kurulmuş olan 
munzam sosyal güvenlik ve yardımlaşma sandığına 
karşı açılacak olan davaya İş Mahkemesinde değil, genel 
mahkemelerde bakılması gerekir.*
Y.HGK E:2010/10-382 K:2010/441 T:29.09.2010

Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonun-
da;  Kadıköy 2. İş Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 04.06.2008 
gün ve 2007/500 E., 2008/347 K. Sayılı kararın incelenmesinin davacı vekili 
tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 18.03.2009 gün 
ve 2008/17629 E., 2009/4217 K. Sayılı ilamı ile; 

“….29.06.1956 tarih ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun “Müstah-
dem ve işçiler lehine yardım akçesi” başlıklı 468. Maddesi hükmü uyarınca; 
“Esas mukavelede şirketin müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları ve 
sair yardım teşkilatı kurulması ve idamesi maksadiyle akçe ayrılması der-
piş olunabilir. Yardım maksadına tahsis olunan para ve diğer mallar, şirket 
mallarından ayrılarak bunlarla Medeni Kanun hükümleri dairesinde bir te-
sis (vakıf) meydana getirilir.”

13.07.1967 tarih ve 903 Sayılı Kanun'un 1. maddesiyle 743 sayılı Türk 
Kanunu Medenisi'ne eklenen “İstihdam Edilenlere ve İşçilere yardım vakıfları 

*  Gönderen: Kazım Güzelgün Kadıköy I. İş Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
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ayrıca aşağıdaki hükümlere tabidirler.” Denmekte olup, maddenin son fıkra-
sında “Faydalananlar vakfa aidat ödedikleri veya vakfı düzenleyen hükümler 
onlara edayı talep hususunda bir hak bahşettiği takdirde, vakfın edalarını dava 
yoluyla…” talep edebilecekleri hükme bağlanmıştır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun “Çalıştırılanlara ve işçilere yardım 
vakfı” başlıklı 110. Maddesi de benzer bir düzenleme içermekte olup; “Yararla-
nanların, vakfın edimlerinin yerine getirilmesini dava yoluyla” isteyebilecekleri 
belirtilmektedir.

17.07.1964 tarih ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun yürürlüğe gir-
mesi üzerine “Bankalar, sigorta şirketleri, ticaret ve sanayi odaları ve borsalar 
veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malullük, yaşlılık ve ölüm-
lerinde yardım yapmak üzere bu kanunun yayımı tarihine kadar tesis veya 
dernek olarak kurulmuş bulunan sandıklar, bu Kanunun yayımı tarihinden 
itibaren “…bu personelin, işkazalarıyla meslek hastalıkları, hastalık, analık, 
malüllük, yaşlılık ve ölüm, eşlerinin analık, eş ve çocukların hastalık hallerin-
de, en az bu kanunda belirtilen yardımları sağlayacak, birer tesis (vakıf) haline 
getirildikleri takdirde, bu teşekküllerin ve sandıkların personeli 506 Sayılı Ka-
nun uygulanmasında sigortalı sayılmayacakları belirtilmektedir.

İşlevi, tıpkı Sosyal Güvenlik Kurumu (devredilen SSK, Bağ-Kur ve Emekli 
Sandığı) gibi emeklilik sandığı niteliğinde bulunan bu vakıflar dışında bulu-
nan, Türk Ticaret Kanunu 468. maddesi  hükmü dikkate alınarak, 743 sayılı 
Türk Kanunu Medenisi'nin 77/A maddesi uyarınca tesis (vakıf) şeklinde yapı-
landırılan ve”munzam sandık-vakıf” olarak ifade de edilen yardımlaşma san-
dıklarından yararlananlara dava hakkı da anılan Medeni Kanun hükümleriyle 
tanınmıştır.

Bu tür “munzam sandık-vakıf” lara ilişkin olarak, 506 sayılı Sosyal Sigor-
talar Kanunu'nun “Yardımlaşma Sandıkları” başlıklı 128. maddesinde; “Sigor-
talı çalıştırılan her türlü işlerde/ve yerlerinde, herhangi ad altında kurulmuş 
veya kurulacak olan borç verme, emekli ve yardım sandıkları ve benzerleri, fa-
aliyetlerine ve kuruluş amaçlarına göre ilgililere menfaatler sağlamaya devam 
edebilir” ifadeleriyle yer verilmiş olması, 1964 yılında kabul edilen 506 Sayılı 
Kanun'un Geçici 20. maddesinde tanımlanan, emeklilik sandığı niteliğinde bu-
lunan vakıflar gibi bir yeniden yapılanma sürecine girip-girmeyecekleri yönün-
de oluşan tereddütleri gidermeye yönelik olup, amacı; “İş kazalariyle meslek 
hastalıkları, hastalık, analık, malüllük, yaşlılık ve ölüm hallerinde bu Kanun-
da yazılı “uyuşmazlıkların çözüm yeri” ni düzenleyen 134. maddesindeki “Bu 
Kanunun uygulanmasından doğan uzlaşmazlıklar, yetkili iş mahkemelerinde 
veya bu davalara bakmakla görevli mahkemelerde görülür.” Hükmü kapsa-
mında ele alınarak, yardımlaşma sandıklarınca sağlanan, bir ekonomik, mali 
değerle ifade edilen yardımların dahi, sigorta kollarından sağlanan yardımlar 
gibi ele alınmasında yasaca olanak bulunmamaktadır.
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Kaldı ki, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda da “yardımlaşma sandıkları” na 
ilişkin bir düzenlemeye de yer verilmeyerek, bu yönde oluşan tereddütler gi-
derilmiştir.

Davalı Vakfın, Türk Ticaret Kanunu'nda ifade edilen olanaktan yararlan-
mak üzere, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi 77/A maddesi uyarınca kurula-
rak, yararlananların belirli şartlar altında ekonomik ve mali olanaklar sağlama-
yı amaçladığı, 506 Sayılı Kanun'un geçici 20. maddesinde tanımlanan nitelikte 
emekli sandığı vakfı niteliğinde bulunmadığı, Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 
29.06.2000 gün ve 24094 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4447 sayılı İşsiz-
lik Sigortası Kanunu'nun uygulanmasına ilişkin 2 nolu Tebliği ekindeki “506 
Sayılı Kanun'un Geçici 20. maddesine Tabi Özel  Emekli Sandıkları” başlıklı 
listede de davalı vakfın adının geçmediği anlaşılmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun 20.12.2006 gün 2006/18-820 esas, 810 
karar sayılı kararlarında da belirtildiği gibi, davalı vakfın 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanunu'na tabi bulunmadığı, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine 
göre kurulduğu, taraflar arasında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu kap-
samında bir sosyal güvenlik ilişkisi bulunmadığı, ortada iş mahkemelerinin 
görev alanını düzenleyen 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 1. maddesi 
kapsamında bir uyuşmazlığın bulunmadığı, vakıf senedinin uygulanmasından 
doğan davalara bakma görevinin genel mahkemelere ait olduğu düşünülmek-
sizin, görevsizlik kararı verilmesi gerekirken, işin esasına girilip yazılı şekilde 
hüküm kurulmuş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı 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.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşül-
dü:

 Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıt-
lara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre,

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararı-
nın Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'un 429. 
maddesi gereğince 29.09.2010 gününde, oybirliği ile karar verildi.
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YURTDIŞINDA ÇALIŞANLARIN ÇALIŞMALARINI BORÇLANMASI
●

EN SON ÇALIŞILAN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

ÖZET: Davacının yurda kesin dönüş tarihinden sonra 
Türkiye`de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi 
çalışmasına ilişkin dosyasında bir bilgi ve belge de yoktur.
Bu belirlemelere göre, davacının yurt dışına çıkmadan 
önce Türkiye`de 01.02.1969 -29.05.1970 tarihleri arasında 
T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıştığı sırada emekli 
keseneği ödemiş olmakla, Emekli Sandığına “tabi olduğu” 
açıktır.
Öyleyse, davacı yurt dışına çıkmadan önce sosyal güvenlik 
kuruluşuna tabi olması nedeniyle, borçlanma için yapılan 
başvuru tarihi itibariyle 3201 Sayılı Kanun'un 4958 Sayılı 
Kanun'un 56. Maddesi ile değişik 3. Maddesi 2. Bendinin 
(a) fıkrası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, 
Emekli Sandığına yurt dışı borçlanması yapması gerekir.
Yukarıda da belirtildiği üzere, davacının, yurt dışına 
çıkmadan önce T.C. Emekli Sandığına tabi olması 
nedeniyle, borçlanma tarihi itibariyle davacının Türkiye`de 
bulunması ile halen yurt dışında bulunması durumu 
arasında borçlanılacak Kurum bakımından sonuca bir 
etkisi bulunmamaktadır.
O halde, Hukuk Genel Kurulu'nca da, benimsenen Özel 
Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Y.HGK E:2010/21-631 K:2011/42 T:09.02.2011

Taraflar arasındaki “Yurtdışı borçlanma hakkının tespiti” davasından do-
layı yapılan yargılama sonunda Ankara 1. İş Mahkemesi'nce davanın kabulüne 
dair verilen 05.11.2008 gün ve 2008/458 E – 602 K. Sayılı kararın incelenme-
si davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 
15.02.2010 gün ve 2009/38 E. 2010/1402 K. Sayılı ilamı ile,

(“…. Davacı, yurtdışında (Almanya`da) geçen hizmetlerini 3201 Sayılı 
Yasa'`ya göre Sosyal Sigortalar Kurumu nezdinde borçlanma hakkının mev-
cut olduğu hususunun tesbitini istemiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, davacının 16.12.1970-01.11.1990 tarih-
leri arasında Almanya'da çalıştığı, 07.05.2008 tarihinde yurt dışında bulun-
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duğunu beyan ederek 07.05.2008 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu Baş-
kanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü'ne borçlanma talebinde bulundu-
ğu davacının yurtdışına çıkmadan önce Türkiye'de 01.02.1969-29.05.1970 
tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıştığı, T.C. Emek-
li Sandığı tarafından Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uyarınca 
sandıklarına tabi 1 yıl 4 aylık hizmeti ile yurt dışındaki 18 yıllık çalışması 
nazara alınarak 01.11.1995 tarihi itibariyle kısmi yaşlılık aylığı bağlandığı, 
davalı Kurumun, Türkiye'de en son T.C. Emekli Sandığına tabi olarak ça-
lıştığından bahisle davacının yurtdışı borçlanma işlemleri yapılmak üzere 
belgelerini 24.04.2008 tarihli yazı ile Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması 
ve İşlemleri Dairesi Başkanlığı'na gönderdiği anlaşılmaktadır.

Davacının borçlanma talebinde bulunduğu 07.05.2008 tarihinde yürür-
lükte bulunan 3201 Sayılı Yasa'nın 4958 Sayılı Yasa'nın 56. maddesi ile 
değişik 3. maddesine göre,

1- Halen yurt dışında bulunanlar;

a) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu'na,

b) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye`de son defa prim, kesenek ve kar-
şılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

c) Ev kadınları Bağ-Kur`a,

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

2- Türkiye`ye döndükten sonra yurtdışında geçen hizmetlerini borçlan-
mak isteyenler;

a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Si-
gortalar Kurumuna,

b) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları Sosyal güvenlik 
kuruluşuna,

c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olma-
makla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son 
defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

d) Hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken borçlananlardan kalan 
hizmetlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borç-
lanmayı yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

e) Ev kadınları Bağ-Kur`a,

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

3) Hak sahiplerinin borçlanması, yurt dışında çalışmakta iken veya 
yurda dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik 
kuruluşuna müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan ya-
rarlanırlar.
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Davacının yurtdışı çalışmalarını borçlanmak için başvurduğu 16.04.2008 
tarihinde yukarıda belirtilen 3201 Sayılı Yasa'nın 4958 Sayılı Yasa ile deği-
şik 3. maddesi yürürlükte bulunmaktadır. Anılan maddenin başlığı “Başvu-
rulacak Kuruluşlar” olup, yurt dışı borçlanması yapmak isteyenleri öncelikle 
üç gruba ayırmış ve bu üç grubu da kendi içerisinde alt gruplara ayırmıştır. 
Öncelikle anılan maddenin 1 bendinde halen yurt dışında bulunanların, 2. 
Bendinde Türkiye`ye döndükten sonra yurtdışında geçer hizmetlerini borç-
lanmak isteyenlerin ve 3. Bendinde de hak sahiplerinin borçlanması düzen-
lenmiştir. Halen yurt dışında bulunanlardan yurtdışında geçen hizmetlerini 
borçlanmak isteyenlerin, Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye'de herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumuna, Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye`de son defa prim, kesenek 
ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna ve Ev kadınları Bağ-Kur`a 
yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabileceği öngörülmüştür. Bu 
durumda, 3201 Sayılı Yasa'nın 3. maddesinin 1. Bendinin (b) alt bendinde 
yer alan “Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye`de son defa prim, kesenek ve 
karşılık ödener sosyal güvenlik kuruluşuna,” ibaresine göre borçlanma ta-
lep tarihinde henüz Türkiyeye dönüş yapmamış olan davacının, yurtdışına 
çıkmadan önce Türkiye`de 16.12.1970-01.11.1990 tarihleri arasında T.C. 
Emekli Sandığı mensubu olarak çalıştığından, 3201 Sayılı Yasa'nın 4958 
Sayılı Yasa'nın 56. maddesi ile değişik 3. maddesinin 2/a bendi kapsamına 
girmemekte olup, T.C. Emekli Sandığı'na yurt dışı borçlanması yapması ge-
rekmektedir.

Kaldı ki, 5754 Sayılı Yasa'nın 79. maddesi ile 3201 Sayılı Yasa'nın 3. 
maddesi 08.05.2008 tarihinden itibaren değişmiş ve 3201 Sayılı Yasa'nın 1. 
maddesinde belirtilenler ile yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin 
dönüş yaptıktan sonra ölenlerin Türk vatandaşı olan hak sahipleri sigor-
talının Türkiye`de hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması  yoksa 
Sosyal Güvenlik Kurumu'na, Türkiye'de çalışması varsa en son tabi olduğu 
sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek suretiyle kendilerine veya hak 
sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanların borçlanma işlemlerinin aylık 
aldıkları sosyal güvenlik kuruluşunca yapılacağı hükmü öngörülmüştür.

Mahkemece, bu maddi ve hukuku olgular dikkate alınmadan ve özellik-
le Kurum işleminin yerinde olduğu gözetilmeden yazılı şekilde karar veril-
mesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır…”)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yar-
gılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Vekili
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HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava; yurtdışı borçlanma hakkının tespiti istemine ilişkindir.

Davacı vekili; müvekkilinin, Türkiye'de bir süre T.C. Emekli Sandığı men-
subu olarak çalıştığını, 16.12.1970 tarihinde yurtdışında çalışmaya başlayan 
müvekkilinin 31.10.1990 tarihine kadar çalıştıktan sonra bu türihte emek-
li olup, Türkiye`ye döndüğünü, müvekkilinin Türkiye`ye döndükten sonra 
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak çalışması olmadığından, 
3201 Sayılı Yasa'nın 3/2-a maddesi gereğince yurtdışı hizmetlerini borçlanmak 
üzere Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)`na başvuruda bulunmuş ise de, talebi-
nin kabul edilmeyerek başvuru evrakının Emekli Sandığına gönderildiğini be-
lirterek müvekkilinin yurtdışında geçen hizmetlerini 3201 Sayılı Yasa'ya göre 
SSK nezdinde borçlanma hakkının mevcut olduğunun tespiti ile aksine kurum 
işleminin iptaline ve borçlanma talebinin davalı SSK tarafından karşılanması-
na karar verilmesini istemiştir.

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (Devredilen Sosyal Sigortalar 
Genel Müdürlüğü) vekili 07.05.2008 tarihinde yurtdışı borçlanma talebinde 
bulunan davacının Emekli Sandığı sigortalısı olarak Emek Sandığından Söz-
leşmeye göre aylık aldığı anlaşılmış olup, 14.05.2008 tarihinde davacının yurt-
dışı borçlanma işlemleri yapılmak üzere belgelerinin Emekli Sandığı Hizmet 
Borçlanmaları Daire Başkanlığına gönderildiğini belirtilerek, davanın reddine 
karar verilmesini dilemiştir.

Yerel mahkemece, “Davacının borçlanma talebinden bulunduğu tarih göz 
önüne alındağında Türkiye`de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi 
çalıştığı veya çalışması bulunduğunun belirlenemediği, o halde, davacının 
borçlanma talebinin yerinde olduğu” gerekçesiyle istemin kabulüne karar ve-
rilmiştir.

Davalı Kurum vekilinin temyizi üzerine Özel Daire; yukarıda metni yazılı 
gerekçe ile hükmün bozulmasına oyçokluğuyla karar vermiş, yerel mahkeme-
ce, önceki kararda direnilmiştir. Direnme hükmünü, davalı vekili temyize ge-
tirmiştir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının 
yurtdışında çalıştığı süreleri hangi sosyal güvenlik kurumuna borçlanması ge-
rektiği noktasında toplanmaktadır.

Konuyla ilgili genel bir açıklama yapılmasında yarar vardır.

Belirtmek gerekir ki, yurt dışındaki vatandaşların sosyal güvenliklerinin 
sağlanması bakımından, ülkemizde “yurt dışı hizmet borçlanması” olanağı 
vardır.
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Yurt dışındaki vatandaşların sosyal güvenliklerinin sağlanmasına yönelik 
ilk düzenleme, 1978 yılında çıkarılan 2147 sayılı “Yurt Dışında Çalışan Türk 
Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri 
Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunu”dur. Bu Kanuna göre, ikili 
veya çok taraflı sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olup olmadığına bakıl-
maksızın, yabancı ülkelerde çalışmış ve çalışmakta olan Türk vatandaşlarına, 
yurt dışında geçen hizmetlerinin tamamını borçlanma imkanı tanınmıştır.

Ancak uygulamada ortaya çıkan sorunlara yeteri kadar çözüm getirmediği 
için 2147 Sayılı Kanun'un yerine, halen yürürlükte bulunan ve önceki kanun-
dan yararlananların kazanılmış haklarını saklı tutan 3201 sayılı “Yurt dışında 
bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güven-
likleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun” çıkarılmıştır.

3201 Sayılı Kanun'un 3. maddesinde yurtdışı borçlanma hakkının kulla-
nılması bakımından başvurulacak kuruluşlar gösterilmiştir.

3201 Sayılı Kanun'un 29.07.2003 tarih ve 4958 Sayılı Kanun'un 56. mad-
desiyle değişik “Başvurulacak Kuruluşlar” başlıklı 3. Maddesi;

 “1- Halen yurt dışında bulunanlar;

a) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye`de herhangi bir sosyal güvenlik ku-
ruluşuna tabi çalışması olmayanlar Sosyal Sigortalar Kurumuna,

b) Yurt dışına çıkmadan önce Türkiye`de son defa prim, kesenek ve karşı-
lık ödenen sosyal güvenlik kuruluşuna,

c) Ev kadınları Bağ-Kur`a,

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

2- Türkiye`ye döndükten sonra yurtdışında geçen hizmetlerini borçlan-
mak isteyenler;

a) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, Sosyal Sigor-
talar Kurumuna,

b) Müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi oldukları Sosyal güvenlik 
kuruluşuna,

c) Başvuru tarihinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olma-
makla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki çalışmalarından dolayı son 
defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna,

d) Hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken borçlananlardan kalan hiz-
metlerini yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler ilk borçlanmayı 
yapan sosyal güvenlik kuruluşuna,

e) Ev kadınları Bağ-Kur`a,

Yazılı olarak müracaat etmek suretiyle borçlanabilirler.

3) Hak sahiplerinin borçlanması, yurt dışında çalışmakta iken veya yurda 
dönüş yaptıktan sonra ölenlerin hak sahipleri ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna 
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müracaat etmek suretiyle bu Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.” Hük-
münü içermektedir.

Davacının yurtdışı çalışmalarını borçlanmak için başvurduğu 07.05.2008 
tarihinde yukarıda belirtilen 3201 Sayılı Yasa'nın 4958 Sayılı Yasa ile değişik 
3. maddesi yürürlükte bulunmaktadır. Anılan madde, yurt dışı borçlanması 
yapmak isteyenleri öncelikle üç gruba ayırmış ve bu üç grubu da kendi içeri-
sinde alt gruplara ayırmıştır. Anılan maddenin 1. Bendinde halen yurt dışında 
bulunanların, 2. Bendinde Türkiye`ye döndükten sonra yurtdışında geçen hiz-
metlerini  borçlanmak isteyenlerin ve 3. Bendinde de hak sahiplerinin borç-
lanması düzenlenmiştir.

Buna göre, halen yurt dışında bulunanlar (1.bent); yurt dışına çıkmadan 
önce Türkiye`de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışması ol-
mayanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK)`na yurt dışına çıkmadan önce 
Türkiye`de son defa prim, kesenek ve karşılık ödenen sosyal güvenlik kuru-
luşuna; ev kadınları Bağ-Kur`a yazılı olarak başvurmak suretiyle borçlanabi-
lirler.

Türkiye`ye döndükten sonra yurt dışında geçen hizmetlerini borçlanmak 
isteyenler (2.bent);herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar, 
Sosyal Sigortalar Kurumu`na müracaat tarihinde çalışmakta olanlar tabi ol-
dukları Sosyal Güvenlik Kuruluşuna, başvuru tarihinde herhangi bir sosyal 
güvenlik kuruluşuna tabi olmamakla birlikte yurda dönüş tarihinden sonraki 
çalışmalarından dolayı son defa tabi oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna; 
hizmetlerinden bir kısmı yurt dışında iken borlananlardan kalan hizmetlerini 
yurda dönüş yaptıktan sonra borçlanmak isteyenler; ilk borçlanmayı yapan 
sosyal güvenlik kuruluşuna, ev kadınları Bağ-Kur'a, yazılı olarak müracaat et-
mek suretiyle borçlanabilirler.

Yurt dışında iken sürelerinin bir kısmını çalışarak geçirmiş ev kadınları, 
ev kadını olarak geçen süreleri için Bağ-Kur'a çalışarak geçen süreleri için de 
yukarıda belirtilen düzenlemeye göre durumlarına uygun olan Sosyal  güvenlik 
kuruluşuna, kendilerine veya hak sahiplerine kısmi aylık bağlanmış olanlar 
ise aylık almakta oldukları sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat edecektir.

Yurt dışında çalışmakta iken veya yurda kesin dönüş yaptıktan sonra ölen-
lerin hak sahipleri (3.bent), ilgili sosyal güvenlik kuruluşuna müracaat etmek 
suretiyle Kanunla getirilen haklardan yararlanırlar.

Uyuşmazlığın çözümünde, yukarıdaki madde hükmünde geçen “Herhangi 
bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayanlar” ibaresine kimlerin gireceğinin 
belirtilmesi gerekir.

Öncelikle, somut uyuşmazlığın çözümü bakımından “tabi olmak” kavramı-
nın açıklanmasında yarar vardır:

Kişi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim, kesenek veya karşılık 
ödemiş ise o kuruluşa “tabi” sayılır. Bunun karşıt anlamından, kişinin her-
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hangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna prim, kesenek veya karşılık ödememiş 
olması halinde, herhangi bir  sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olmayacağı so-
nucu ortaya çıkar.

Öyleyse, bir kimse, yurt dışına çıkmadan veya borçlanma isteminden önce 
hiçbir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi değilse, Sosyal Sigortalar Kurumu'na 
başvurmalıdır. Borçlanacak kimse yurt dışına çıkmadan veya yurda kesin dö-
nüş yaptıktan sonra Bağ-Kur'lu ya da Emekli Sandığı iştirakçisi ise borçlan-
mak için bu kuruluşlardan birisine başvurmalıdır. Yurda döndükten sonra 
Bağ-Kur sigortalısı olmuşsa Bağ-Kur`a borçlanabilir (m.3/a.

Diğer taraftan, ilgili kişi, yurt dışına çıkmadan önce SSK`ya, ne kadar 
olursa olsun prim ödemişse, dönüşte ancak SSK`ya başvurabilir. Bağ-Kur'a 
prim, Emekli Sandığına kesenek ödemiş ise, borçlanma isteminin bu kuruluş-
lara iletilmesi gerekir.

Dolayısıyla prim, kesenek ve karşılığın yurt dışına çıkmadan önce öden-
mesi ile kesin dönüşten sonra ödenmesi arasında bir fark yoktur. (Aslanköylü, 
Resul: Sosyal Sigortalar Kanunu Yorumu, Ankara 2003, sahife:1269)

“Tabi olmak” kavramının somut uyuşmazlığın çözümü bakımından yapı-
lan değerlendirilmesi sonucunda; 3201 Sayılı Yasa'nın 3. maddesi 2. Bendinin 
(a) fıkrasında yer alan “Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olma-
yanlar” ibaresini; “Yurt dışına çıkmadan önce de herhangi bir sosyal güvenlik 
kuruluşuna tabi olmayanlar” şeklinde anlamak gerekir.

Nitekim, aynı ilkeler Hukuk Genel Kurulu'nun 10.11.2010 gün ve 2010/21-
534 E, 2010/591 K. Sayılı ilamında da benimsenmiştir.

Yukarıdaki açıklamaların ışığında somut olayın incelenmesinde; davacının 
16.12.1970-01.11.1990 tarihleri arasında Almanya'da çalıştığı, 07.05.2008 
tarihinde yurt dışında olduğunu beyan ederek, aynı tarihte Sosyal Güven-
lik Kurumu Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Ankara Sigorta 
Müdürlüğü`ne vekili aracılığıyla borçlanma talebinde bulunduğu, davacının 
yurtdışına çıkmadan önce Türkiye`de 01.02.1969-29.05.1970 tarihleri arasın-
da T.C. Emekli Sandığı mensubu olarak çalıştığı, T.C. Emekli Sandığı tarafın-
dan Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesi uyarınca sandıklarına tabi 1 yıl 4 
aylık hizmeti ile yurt dışındaki 18 yıllık çalışması nazara alınarak 01.11.1995 
tarihi itibariyle kısmi yaşlılık aylığı bağlandığı anlaşılmaktadır.

Öte yandan, davacının, yurt dışında olduğu beyan edilmiş etmiş ise de, pa-
saportunda Türkiye`ye giriş yaptığı görülmekte olup, bu girişten sonra yurda 
kesin dönüş yapmadığına karine teşkil eden işsizlik yardımı vs. aldığına veya 
yurt dışında çalıştığına ilişkin yurtdışı şahsi sicil dosyasında bir bilgi ve belge 
de bulunmaktadır.

Davalı Kurumun, Türkiye'de en son T.C. Emekli Sandığı'na tabi olarak 
çalıştığından bahisle davacının yurtdışı borçlanma işlemleri yapılmak üzere 
belgelerini, 14.05.2008 tarihli yazı ile Emekli Sandığı Hizmet Borçlanması ve 
İşlemleri Dairesi Başkanlığı`na gönderdiği de, belirgindir.
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Ayrıca, davacının yurda kesin dönüş tarihinden sonra Türkiye`de herhan-
gi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışmasına ilişkin dosyasında bir bilgi 
ve belge de yoktur.

Bu belirlemelere göre, davacının yurt dışına çıkmadan önce Türkiye`de 
01.02.1969 -29.05.1970 tarihleri arasında T.C. Emekli Sandığı mensubu ola-
rak çalıştığı sırada emekli keseneği ödemiş olmakla, Emekli Sandığına “tabi 
olduğu” açıktır.

Öyleyse, davacı yurt dışına çıkmadan önce sosyal güvenlik kuruluşuna tabi 
olması nedeniyle, borçlanma için yapılan başvuru tarihi itibariyle 3201 Sayılı 
Kanun'un 4958 Sayılı Kanun'un 56. maddesi ile değişik 3. maddesi 2. Ben-
dinin (a) fıkrası kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, Emekli Sandığı'na 
yurt dışı borçlanması yapması gerekir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, davacının, yurt dışına çıkmadan önce T.C. 
Emekli Sandığına tabi olması nedeniyle, borçlanma tarihi itibariyle davacı-
nın Türkiye`de bulunması ile halen yurt dışında bulunması durumu arasında 
borçlanılacak Kurum bakımından sonuca bir etkisi bulunmamaktadır.

O halde, Hukuk Genel Kurulu'nca da, benimsenen Özel Daire bozma kara-
rına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ: Davalı  Kurum vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme 
kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarda gösterilen nedenlerden do-
layı HUMK'un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 09.02.2011 gününde 
oyçokluğuyla karar verildi.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN KUSURU ● İŞLETENİN VEFATI 
●

SİGORTA ŞİRKETİ SORUMLULUĞU

ÖZET: Desteklerinin işleten olduğu araçta sürücünün tam 
kusuru sonucu meydana gelen trafik kazası sonucunda 
vefat etmesinden dolayı, ölenin hak sahiplerinin zorunlu 
mali sorumluluk sigortası poliçesini tanzim eden şirkete 
karşı dava açabilmeleri mümkündür.*
Y.HGK E:2011/17-787 K:2012/92 T:22/02/2011

(….Davacılar vekili, müvekkillerinin desteğinin işleteni olduğu aracın, 
davalı nezdinde trafik sigorta poliçesi ile sigortalı olduğunu, aracın baş-
ka bir kişi tarafından kullanılması sırasında meydana gelen kazada yolcu 

* Gönderen Av. Sibel AYTEKİN İstanbul Barosu Sigorta Hukuku Komisyonu Başkanı 
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olan işletenin hayatını kaybettiğini ileri sürerek, ıslah dilekçesi ile toplam 
100.000.00-TL. destekten yoksun kalma tazminatının davalıdan tahsiline 
karar verilmesini talep ve dava etmişlerdir.

Davalı vekili, davacıların zararının sigorta teminatı kapsamında olma-
dığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, 
dava konusu zararın araç işleteninin zararı değil, davacıların zararı oldu-
ğu, davacıların zarar gören 3. Kişi konumunda oldukları gerekçesi ile da-
vanın kabulüne, toplam 100.000.00-TL.`nin davalıdan tahsiline karar veril-
miş, hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davalı sigorta şirketi vekilinin diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 91/1. maddesinde, işletenle-
rin, bu Kanun'un 85/1. maddesine göre olan sorumluluklarının karşılanma-
sını sağlamak üzere mali sorumluluk sigortası ölümüne zorunludur.”, aynı 
Kanun'un 85/1. maddesinde, “bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölü-
müne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarar olacağı”, aynı Kanun'un 
85/son maddesinde ise, “işleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın 
sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusur-
dan kendi kusuru gibi sorumludur.” Hükümlerine yer verilmiş, Karayolları 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları'nın A-1 maddesinde de, 
“sigortacı bu poliçede tanımlanan motorlu aracın işletmesi sırasında bir 
kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına 
sebebiyet vermesinden dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre 
işletene üşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin 
eder” şeklinde ifade etmiş, 86. maddesinde ise, işleten veya araç işletici-
sinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi kendisinin veya eylemlerinden sorumlu 
tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı 
etkilememiş olmaksızın kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin 
veya bir üçüncü kişinin ağır kurusundan ileri geldiğini ispat ederse sorum-
luluktan kurtulur hükmü ile işletenin ve dolayısıyla onun sorumluluğunu 
üstlenen zorunlu mali sorumluluk sigortacısının sorumluluktan kurtulma 
halleri düzenlenmiştir.

BK'nın 44. maddesi hükmüne göre ise, zarar gören taraf zararın doğma-
sına veya zararın artmasına sebep olmuş ise hakim zarar ve ziyan miktarı-
nı tenkis yahut zarar ve ziyan hükmünden sarfınazar edebilecektir.

Diğer yandan aynı kanunun 92. maddesinde Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası'nın kapsamı dışında kalan hususlar sıralanmış olup, 92/a mad-
desinde “işletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı  yönel-
tilebileceği talepler 92/b maddesinde ise işletenin eşinin usul ve fürunun 
kendisini evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeş-
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lerinin mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri taleplerinin 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamı dışında kaldığı belirtilmiştir. 
Keza bu maddeye paralel olarak Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel 
Şartları'nın A-3 maddesinde teminat kapsamı dışında kalan hususlar dü-
zenlenmiştir.

Talep edilen destek zararı, ölenin değil 3. Kişilerin üzerinde doğan do-
laylı ve yansıma yolu ile meydana gelen zarardır.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelerde işletenin yakınlarının uğra-
dıkları destek zararlarının trafik sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışın-
da kaldığı açıkça düzenlenmemiş olmakla birlikte yansıma yoluyla zarar 
görmüş olan destek tazminatı isteyenlerin kendisine destek sağlayan ki-
şinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olmaları mümkün değildir. BK. 
Nun 44/I. Maddesi  hiç kimse kendi kusurundan yararlanamaz ilkesine da-
yanmaktadır. Zararın artmasına veya doğmasına sebep olan kişi sonuçla-
rına kendisine katlanmalıdır. 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 51/2. maddesi 
hükmüne göre de öncelikle haksız fiil sorumlusuna zararın tümü yüklenmiş 
bulunmaktadır. Diğer bir deyişle, nasıl ki desteğin ölümü sebebiyle meyda-
na gelen zararın yansıma yoluyla destek görenleri de etkilediği kabul edili-
yorsa desteğin kusurlu davranışları da aynı şekilde destek görenlere yansır.

Hal böyle olunca Borçlar Kanunu'nun 44. maddesi hükümlerine göre 
işletenin destek sağlayan kişiye karşı ileri sürebileceği defileri, destekten 
yoksun kalanlara karşıda ileri sürebilecek olmasına göre işleten dolayısı ile 
sigorta zararın oluşumunda sürüc ünün de birlikte kusurlu olduğunu ileri 
sürebilecektir.

Somut olayda ise, yukarıda da belirtildiği şekilde davacıların murisi ve 
desteği olan işleten, kandisine ait araçta yolcu olarak bulunduğu sırada 
meydana gelen kazada ölen kişi konumunda olsa da üçüncü kişi sayıla-
maz. Davacılar, bu olay sebebiyle doğrudan bedensel bir zarar görmemiş-
lerdir. Davacılar, yansıma yolu ile oluşan zararlarının tazminini istemekte 
iseler de; zararı doğuran olay işletenin ölümü olduğundan, buna dayalı ola-
rak destek zararlarının tazmininin davalı sigortadan istenmesi mümkün 
değildir.

O halde, mahkemece yukarıda açıklanan nedenlerle davanın reddine 
karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yar-
gılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı Vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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Dava, destekten yoksun kalma tazminatı istemine ilişkindir.

Davacılar, murislerinin işleteni olduğu başka bir kişinin kullandığı araçta 
yolcu olarak bulunmakta iken, meydana gelen trafik kazasında, ölümü nede-
niyle desteğinden yoksun kaldıkları iddiasıyla, zorunlu mali sorumluluk sigor-
tacısı şirket aleyhine eldeki davayı açmışlardır.

Davalı sigorta şirketi, zararın sigorta teminatı dışında kaldığını savunmuştur.

Yerel mahkemece, davacıların zarar gören üçüncü kişi konumunda olduk-
ları, davanın işletenin zarar görmesine değil; davacıların zararına dayalı oldu-
ğu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde 
yazılı gerekçeyle ve özellikle, davacılar üzerinde doğan zararın, dolaylı ve yan-
sıma yolu ile meydana gelen zarar olduğu; yansıma yoluyla zarar görmüş olan 
destek tazminatı isteyenlerin, kendisine destek sağlayan kişinin sahip olduğu 
haktan fazlasına sahip olmalarının mümkün olmadığı, BK.'nın 44/I. Madde-
sine göre hiç kimsenin kendi kusurundan yararlanamayacağı, davalı sigorta-
cıdan talepte bulunulamayacağı gerekçesiyle, bozulmuş; mahkemece önceki 
kararda direnilmiştir.

Direnme kararını, davalı vekili temyize getirmiştir.

Bozma ve direnme kararlarının kapsamı itibariyle; davalı şirketin zorunlu 
mali sorumluluk sigortacısı olduğu araçta, işleten davacılar murisinin yolcu 
olarak bulunduğu sırada, şoförün tam kusuruyla meydana gelen trafik ka-
zasında öldüğü; eldeki tazminat davasının, ölenin mirasçıları tarafından des-
tekten yoksun kalmaya dayalı olarak açıldığı, davacıların üçüncü kişi konu-
munda oldukları, işletenin yakınlarının uğradıkları destek zararlarının trafik 
sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında kaldığına ilişkin Kanunda açık 
bir düzenleme bulunmadığı, yerel mahkeme ile özel daire arasında uyuşmazlık 
konusu değildir.

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; şoförün 
tam kusuru ile gerçekleşen trafik kazasında, araçta yolcu olarak bulunan işle-
tenin ölmesi üzerine mirasçılarının, davalı zorunlu mali sorumluluk sigortacı-
sından, destekten yoksun kalma tazminatı isteyip isteyemeyecekleri noktasın-
da toplanmaktadır.

Öncelikle uyuşmazlığa ilişkin hukuki kavram ve kurumlar ile ilgili mevzu-
atın irdelenmesinde yarar vardır:

İşleten ve araç işleticisinin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin hukuki so-
rumluluğu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu (KTK)'nın 85. maddesinde 
düzenlenmiştir.

“İşleten ve Araç İşleticisinin Bağlı Olduğu Teşebbüs Sahibinin Hukuki So-
rumluluğu” başlıklı bu maddede:
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“Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına 
yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu  aracın bir teşebbü-
sün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle 
işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, 
doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karı-
şan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisini önle-
mek amacıyla olaya el koyan Cumhuriyet Savcılıklarınca, aracın tescilli olduğu 
tescil kuruluşuna trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi arasında geçen süreler 
içinde kötü niyetle yapılan araç tescilleri hükümsüz sayılır. Şerhin konulduğu 
tarihten itibaren bir ay içerisinde, şerhin kaldırıldığına veya devamına ilişkin 
mahkeme kararı ibraz edilmediği takdirde bu şerh hükümsüz sayılır.

İşletilme halinde olmayan bir motorlu aracın sebep olduğu trafik kazasın-
dan dolayı işletenin sorumlu tutulabilmesi için, zarar görenin, kazanın olu-
şumunda işleten veya eylemlerinden sorumlu tututlduğu kişilere ilişkin bir 
kusurun varlığını veya araçtaki bozukluğun kazaya sebep olduğu ispat etmesi 
gerekir.

İşleten ve araç işleticisi teşebbüs sahibi, hakimin takdirine göre kendi ara-
cının katıldığı bir kazadan sonra yapılan yardım çalışmalarından dolayı yar-
dım edenin maruz kaldığı zarardan da sorumlu tutulabilir. Ancak, bu durum-
da işletici teşebbüs sahibinin sorumlu kılınabilmesi için kazadan kendisinin 
sorumlu olması veya yardımın doğrudan doğruya kendisine veya araçta bulu-
nanlara yahut kazaya taraf olan üçüncü kişilere yapılması gerekir.

İşleten ve araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya ara-
cın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi 
sorumludur.”

Hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemenin hukuki nitelikçe hangi sorumluluğa ilişkin bulunduğuna 
gelince;

Özellikle endüstri devrimiyle birlikte ortaya çıkan teknik buluşlar ve ma-
kineleşme zarar tehlikesini arttırmış  ve artan bu zarar tehlikesini önlemek 
için kusura dayanan sorumluluğun her zaman yeterli olmayacağı öngörülerek 
tehlikeli faaliyette bulunanların sebep oldukları zararları gidermesi kabul eil-
miştir. (Fikret Eren, a.g.e, s.499 vd.)

Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şahıs-
ları, korumak amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen sorumlu-
luğunun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep sorumluluğu olduğu; böylece  
araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun ikinci türü olan tehlike 
sorumluluğuna ilişkin bulunduğu, öğretide ve yargısal içtihatlarla kabul edil-
mektedir. (Fikret Eren, Borçlar Hukuku,9. Bası, s.631 vd.; Ahmet Kılıçoğlu, 
Borçlar Hukuku Genişletilmiş 10. Baskı, s. 264 vd.)
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2918 Sayılı Kanun'un 86. maddesinde ise, bu Kanun'un 85. maddesinde 
düzenlenen sorumluluktan kurtulma ve sorumluluğu azaltma koşullarına yer 
verilmiştir.

Bu düzenlemelere göre, araç işleteni veya araç işleteninin bağlı bulunduğu 
teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin 
kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın ka-
zanın bir mucbir sebepten veya zarar görenin veya üçüncü kişinin, ağır kusu-
rundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilecek, sorumluluk-
tan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi 
ise kazanın oluşunda zarar görenin kusurunun bulunduğunu ispat ederse, ha-
kim, durum ve şartlara göre tazminat miktarını indirebilecektir.

Burada kanun koyucu zarar görenin kusuru nispetinde indirim yapılabile-
ceğini öngörmüş ve indirimi zorunlu tutmayarak hakimin takdirine bırakmış-
tır. Uygulama ve öğretide de (S.Ünan, “Ergün A. Çetingil ve Rayegan Kender`e 50. 
Birlikte Çalışma Yılı Armağanı 2007”, s. 1180) bu husus kabul edilmektedir.

Kanun koyucu, açıklanan düzenlemeler yanında 2918 sayılı KTK'nun 91. 
Maddesiyle de; işletenin Aynı Kanunun 85. maddesinin birinci fıkrasına göre 
olan sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere mali sorumluluk si-
gortası (Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası) yaptırma zorunlulu-
ğunu getirmiştir.

Hemen belirtmelidir ki, işletenin sorumluluğu hukuki nitelikçe tehlike so-
rumluluğuna ilişkin bulunmakla, işletenin hukuki sorumluluğunu üstlenen 
zorunlu sigortacının 91. maddede düzenlenen sorumluluğu da bu kapsamda 
değerlendirilmelidir.

Öyle ise, hem işleten hem de  sigortacının sorumluluğu, hukuki niteliği 
itibariyle tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğundan, uyuşmazlığın bu çer-
çevede ele alınıp, çözümlenmesi gerekmektedir.

Karayolları Trafik Kanununda zorunlu trafik sigortasına ilişkin olarak, 
sorumluluğun kapsamı yanında, bu kapsam dışında kalan haller de açıkça 
düzenlenmiştir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun “Zorunlu Mali Sorumluluk Si-
gortası Dışında Kalan Hususlar” başlıklı 92. maddesinde:

“Aşağıdaki hususlar, zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında-
dırlar.

a) İşletenin; bu Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere 
karşı yöneltebileceği talepler,

b) İşletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile 
bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararlar nede-
niyle ileri sürebilecekleri talepler,

c) İşletenin; bu Kanun uyarınca sorumlu tutulmadığı şeye gelen zararlara 
ilişkin talepler,
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d) Bu Kanunun 105. maddesinin 3. fıkrasına göre zorunlu mali sorumlu-
luk sigortasının teminatı altında yapılacak motorlu araç yarışlarındaki veya 
yarış denemelerindeki kazalardan doğan talepler,

e) Motorlu araçta taşınan eşyanın uğrayacağı zararlar,

f) Manevi tazminata ilişkin taleler.”

Hükmü ile, zorunlu trafik sigortacısının hangi zararlardan sorumlu olma-
dığı düzenleme altına alınmış; burada örnekseme yoluna gidilmeyip; tek tek ve 
tahdidi olarak sorumlu olunmayan haller sıralanmıştır.

Bu noktada üzerinde durulması gereken hususlardan birisi, 2918 sayılı 
KTK'nın 92/b maddesinde yer alan “İşletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendi-
sine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin 
mallarına gelen zararlar nedeniyle ileri sürebilecekleri taleplerin zorunlu mali 
sorumluluk sigortası kapsamı dışında olduğuna” ilişkin hükümdür.

Bu hükümle kanun koyucu; tehlike sorumlusu zorunlu mali sorumluluk 
sigortacısının sorumluluğu kapsamında sadece, tehlike sorumlusu olan işlete-
nin eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edinme ilişkisi ile bağlı olanların ve 
birlikte yaşadığı kardeşlerinin mallarına gelen zararları çıkarmıştır.

Şu haliyle, anılan kişilerin mallarına gelen zararlar dışında kalan ölüm 
ve yaralanmaya ilişkin cismani zararlar ise sigortacının sorumluluğu kapsa-
mında bırakılmış; böylece tehlike sorumlusunun yakınlarının dahi belirtilen 
anlamda sigorta kapsamında olduğu benimsenmiştir.

Durum bu olunca, işletenin; eşinin, usul ve fürunun, kendisine evlat edin-
me ilişkisi ile bağlı olanların ve birlikte yaşadığı kardeşlerinin ölüm veya ya-
ralanmaları halinde bundan kaynaklanan zararlarının zorunlu sigorta kapsa-
mında olduğu kabul edilmelidir.

Araç sürücüsünün veya yakınlarının talepleri ise 92. madde kapsamında 
yer almamakla sigortacının sorumluluğu kapsamında kabul edilmiştir.

Nitekim, Hukuk Genel Kurulu'nun 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 E, 
2011/411 K. Sayılı ilamında, mali sorumluluk sigortası ile sigortalı araç sü-
rücüsünün mirasçılarının açtığı destekten yoksun kalma tazminatı davasında 
da, Kanunun kapsam dışılığı düzenleyen 92. maddesinde, araç şöförünün des-
teğinden yoksun kalanların isteyebileceği tazminatların kapsam dışı olduğuna 
dair bir düzenlemeye yer verilmediği ve sürücünün desteğinden yoksun kalan-
ların isteyebileveği tazminatların kapsam dışı olduğuna dair bir düzenlemeye 
yer verilmediği ve sürücünün desteğinden yoksun kalanların üçüncü kişi ol-
duğu kabul edilerek zorunlu mali sorumluluk sigortacısından tazminat talep 
edebilecekleri kabul edilmiştir.

Öte yandan, 2918 Sayılı Kanun'un 92/a maddesinde yer alan “İşletenin; bu 
Kanun uyarınca eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebile-
ceği taleplerin zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında olduğuna” 
ilişkin hükmü üzerinde de durulmalıdır.
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Vurgulamakta yarar vardır ki, bu hüküm işletenin eyleminden sorumlu 
olduğu kişilere yönelik kendi zararına dayalı talepleri noktasında önem arz et-
mektedir. Salt sigorta şirketinin dava edildiği ve üçüncü kişinin zararının söz 
konusu olduğu durumlarda bu hükmün uygulama alanı bulamayacağı açıktır.

Eldeki davada, işletenin kendisine alt araçta yolcu olarak bulunduğu sıra-
da sürücünün tam kusuruyla ölümü sonucu onun desteğinden yoksun kalın-
ması davanın sebebini teşkil etmekte; işletenin yakınları davalı sigortacıdan 
zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında destekten yoksun kalma taz-
minatı istemektedir.

Hemen burada destekten yoksun kalma tazminatının hukuki niteliği üze-
rinde de durulmalıdır:

Destekten yoksun kalma tazminatı, 818 sayılı Borçlar Kanunu (BK) `nun 
45/II. Maddesinde düzenlenmiş olup; “Ölüm neticesi olarak diğer kimseler 
müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da 
tazmin etmek lazım gelir.” Şeklinde hükme bağlanmıştır.

Görülmektedir ki, destekten yoksun kalma tazminatının konusu, desteğin 
yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Burada amaç, destekten yoksun 
kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik du-
rumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki dönemde de, destek olmasa bile, 
onun zamanındaki gibi aynı şekilde yaşabilmesi için muhtaç olduğu paranın 
ödettirilmesidir.

Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK`nun 45/II. Maddesine 
dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak, destekten yoksun 
kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen ile destekten yoksun ka-
lan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli bir yardımın varlığı gerekir.

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 45. maddesinde sözü geçen destek kavramı 
hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu hedef tutar ve ne hısımlığa ne 
de yasanın nafaka hakkındaki hükümlerinedayanır; sadece eylemli ve düzenli 
olarak geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak şekilde yardım eden ve olay-
ların olağan akışına göre eğer ölüm vuku bulmasaydı, az çok yakın bir gelecek-
te de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek sayılır.

O halde destek sayılabilmek için yardımın eylemli olması ve ölümden son-
ra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli görülür.

Bununla birlikte destekten yoksun kalan kimse devamlı ve gerçek bir ihti-
yaç içerisinde bulunmalıdır. Genel  olarak bakım ihtiyacı, sosyal düzeye uygun 
olan yaşamın devamını sağlamak için gerekli olanaklardan yoksun kalmayı 
anlatır. Eğer ölenin eylemli olarak baktığı davacı, ölüm yüzünden bu bakı-
mın sağladığı yaşama düzeyinin altına düşmüş olursa, ihtiyaç bulunma koşulu 
gerçekleşmiş sayılır. Burada önemli olan, destekten yoksun kalan kimsenin 
ve ailesinin temsil ettiği sosyal ve ekonomik düzeye göre normal karşılanan 
giderlerdir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu`nun 21.04.1982 gün, 979/4-1528 E, 1982/412 K. 

Sayılı kararı).
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Diğer tarafan, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu`nun 
06.03.1978 tarih ve 1/3 sayılı kararının gerekçesinde de:

“Destekten Yoksun Kalma Tazminatının eylemin karşılığı olan bir ceza ol-
mayıp, ölüm sonucu ölenin yardımından yoksun kalan kimsenin muhtaç du-
ruma düşmesini önlemek ve yaşamının desteğin ölümünden önceki düzeyde 
tutulması amacına yönelik sosyal karakterde kendine özgü bir tazminat oldu-
ğu”

Hususu vurgulanmış; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 30.11.2005 gün 
ve 2005/4-648 E, 2005/692 K. Sayılı ilamında da aynı esaslar benimsenmiştir.

Önemle vurgulanmalıdır ki, Borçlar Kanunu'nun 45/III. Maddesine göre 
destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin mirasçısı olarak geride bıraktığı 
kişilere değil, desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma 
tazminatı isteyebilecek kişiler, mirasçılardan başka kişiler de olabileceği husu-
sunda da herhangi bir ihtilaf yoktur. Murisin trafik kazasından kaynaklanan 
bir sorumluluğu söz konusu olduğunda ve koşulları oluştuğunda mirasçıları 
bundan sorumlu olduğu halde, aynı olay nedeniyle destekten yoksun kalan ve 
fakat mirasçı olmayan kişiler bundan sorumlu değildir. (HGK`nın 15.06.2011 
gün ve 2011/17-142 E., -411 K. Sayılı ilamı)

Yeri gelmişken, davacıların açıklanan sıfatı ve hukuki konumları karşısın-
da, davacılar üzerinde doğan zararın niteliği belirlenmelidir:

Davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talebine dayanak olarak 
gösterdikleri zarar; işletenin ölümü sonucunda meydana gelmekle birlikte iş-
leten üzerinde doğan bir zarardan ayrı ve salt onun desteğinden yoksun ka-
lınması olgusuna dayalı, mirasçılık sıfatıyla bağlı olmaksızın uğranılabilen bir 
zarardır. Böyle bir zararın işletenin kendisinin sahip olacağı hakla bir ilişkisi 
olmadığı gibi, doğrudan işletenin zararıyla bağlı ve onunla sınırlı bir zararda 
değildir. İşletenin ölümü zararı doğuran olay olmakla birlikte, zarar doğrudan 
üçüncü kişi durumundaki destekten yoksun kalanlar üzerinde oluşmuştur. 
Buradaki zarar, mirasçıların salt bu sıfatla devraldıkları murislerinin uğradığı 
ve ondan intikal eden bir zarar da değildir.

Hal böyle olunca; aracı kullanan şoförün tam kusuruyla meydana gelen ka-
zada, aynı zamanda onun eyleminden sorumluluğu nedeniyle kendisi de tam 
kusurlu kabul edilen işletenin ölümü nedeniyle talep edilen destek zararının, 
ölenin değil üçüncü kişi durumundaki destek tazminatı isteklilerinin zararı 
olduğu kabul edilmelidir.

Burada üzerinde durulması gereken diğer bir husus da; kazanın meydana 
gelmesinde tam kusurlu olan araç şoförünün eylemlerinden sorumlu tutulan 
ve bu nedenle tam kusurlu olduğu kabul edilen işletenin, bu kusurunun, zo-
runlu trafik sigortacısı aleyhine açılan davanın davacıları olan, üçüncü kişi du-
rumundaki destekten yoksun kalanlara karşı ileri sürülüp sürülemeyeceğidir.
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Bilindiği üzere, kural olarak zarar gören, sürücünün trafik kazasının oluş-
masında kusurlu bulunması durumunda 818 sayılı Borçlar Kanunu`nun 41. 
Maddesine göre sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu`nun 85/1 
maddesi hükmünce de motorlu araç işletenine karşı dava açabilecektir. Sürü-
cü ile araç işletenin sorumluluğu BK md 51 anlamında dayanışmalıdır.

Kural bu olmakla birlikte, dava açanların sıfatı, davanın hukuksal niteliği 
ve dayanağı kusur durumunun davaya etkisinin belirlenmesinde etkilidir.

Eldeki davada da talep, destekten yoksun kalma tazminatı olduğuna göre, 
bu tazminatın yukarıda açıklanan özellikleri gözetilerek işletenin kusurunun 
davacıların haklarına ve dolayısıyla da taleplerine etkili olup olmayacağı da 
davanın bu niteliği gözetilerek çözüme kavuşturulmalıdır.

Destekten yoksun kalma tazminatına dayanak teşkil eden hak, salt miras 
yoluyla geçen bir hak olsa idi doğrudan işleten üzerinde doğup ondan miras-
çılarına intikal edeceğinden, bu yöndeki savunmalar ölenin desteğinden yok-
sun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. Oysa yukarıda da açıklandığı üzere, 
destekten yoksun kalma tazminatına konu davacıların zararı, desteklerinin 
ölümü nedeniyle destekten yoksun kalan sıfatıyla doğrudan kendileri üzerinde 
doğan zarardır. Bu zarardan doğan hak desteğe ait olmadığına göre, onun ku-
surunun bu hakka etkili olması da düşünülemez.

Şu hale göre; işleten murisin, ister kendi kusuru ister bir başkasının kusu-
ru ile olsun salt ölmüş olması, destekten yoksun kalanlar üzerinde doğrudan 
zarar doğurup; bu zarar gerek Kanun gerek poliçe kapsamıyla teminat dışı 
bırakılmamış olmakla, davacıların hakkına, desteklerinin kusurunun olması 
etkili bir unsur olarak kabul edilemez ve destekten yoksunluk zararından kay-
naklanan hakkın sigortacıdan talep edilmesi olanaklıdır.

Eldeki dava da; davacıların desteği, işleteni olduğu araçta, sürücünün tam 
kusuru sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu vefat etmiş; davacılar, des-
tekten yoksun kalan sıfatıyla, zorunlu mali sorumluluk sigortacısını hasım 
göstererek, destekten yoksun kalmaya dayalı tazminat isteminde bulunmuş-
lardır.

Davacıların üçüncü kişi konumunda oldukları hem mahkeme, hem de özel 
dairenin kabulünde olduğu gibi, işletenin yakınlarının uğradıkları destek za-
rarlarının trafik sigortacısının sorumluluğu kapsamı dışında kaldığına ilişkin 
Kanunda ve buna bağlı olarak poliçede açık bir düzenleme bulunmadığı da, 
uyuşmazlık konusu değildir.

Davacıların uğradıkları zarara bağlı olarak talep ettikleri hak, salt miras 
yoluyla geçen bir hak olmayıp, bilimsel ve yargısal içtihatlarda kabul edildiği 
üzere destekten yoksun kalanın şahsında doğrudan doğruya doğan, asli ve 
bağımsız bir talep hakkıdır.

Bu nedenledir ki, Özel Dairenin davacıları üçüncü kişi kabul etmesine kar-
şın zararlarını ve buna bağlı tazminat haklarını muris üzerinde doğmuş bir 
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hak olarak kabul etmesi ve bu kabul şekline göre vardığı sonuç çoğunlukça 
kabul görmemiştir.

Sonuç itibariyle:

Davacıların ölenin salt mirasçısı sıfatıyla değil, destekten yoksun kalan 
üçüncü kişi sıfatıyla dava açtıkları, ölüm nedeniyle doğrudan davacılar üzerin-
de doğan destekten yoksunluk zararının oluşumundaki kusurun davacılara 
yansıtılamayacağı; dolayısıyla tam kusurlu araç şoförünün ve onun eylemle-
rinden sorumlu olan işletenin kusurunun, işletenin desteğinden yoksun kalan 
davacıları etkilemeyeceği; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları 
Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları`na göre, 
aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı davalı sigorta şirketi, işletenin 
üçüncü kişilere verdiği zararları teminat altına aldığına ve olada işleten tam 
kusurlu, destekten yoksun kalan davacılar da zarar gören üçüncü kişi konu-
munda bulunduğuna göre, davalı sigorta şirketinin zararın tamamından so-
rumlu olduğu ve davacıların davalı sigorta şirketinden destekten yoksun kal-
ma tazminatı isteyebilecekleri, oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

Şu hale göre, yerel mahkemece, davacıların, desteklerinin işleteni olduğu 
araçta, sürücünün tam kusuru sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu, 
vefat etmiş olması nedeniyle, destekten yoksun kalan üçüncü kişi sıfatıyla, 
zorunlu mali sorumluluk sigortacısını hasım göstererek dava açabileceğinin 
kabulü ile işin esasının incelenmiş olması, yukarıda açıklanan değişik gerek-
çelerle, sonucu itibariyle doğru olup: bu kararda direnilmesi uygundur.

Ne var ki, Özel Dairece tazminat miktarına yönelik diğer temyiz itirazları 
incelenmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, DİRENME UYGUN OLUP; davalı 
vekilinin tazminat miktarına yönelik diğer temyiz itirazlarının incelenmesi için 
dosyanın 17. HUKUK DAİRESİ'NE GÖNDERİLMESİNE 22.02.2011 gününde 
oyçokluğu ile karar verildi.
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KUYU AÇANLARIN KENDİ İHTİYAÇLARINA YETECEK MİKTARINI 
KULLANABİLMESİ

ÖZET:  Davalının çıkardığı yer altı suyunu kendi 
ihtiyacında kullanmadığı, satışını yaptığı, belediye 
sınırları içerisinde sanayi sularının dağıtım, denetim 
ve su satışının davacı idarenin görevine girdiği, Yer altı 
Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi 
Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin, usulüne uygun şekilde 
onaylanarak yürürlüğe sokulmuş olduğu gözetildiğinde, 
sanayi suyu satış izin belgesi olmadan su satışı yapanların 
tespiti halinde, su ve kanalizasyon idarelerinin kaçak 
KSUB bedeli cezası tahakkuk ettirme hak ve yetkisinin 
bulunduğu kuşkusuzdur. Yasal düzenlemelere aykırı 
hüküm kurulamaz.
Y.HGK E:2011/7-236 K:2011/331 T:18/05/2011

Taraflar arasındaki “Tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama so-
nunda; Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 
07.04.2009 tarih ve 2009/94 E. 2009/411 K. Sayılı kararın incelenmesi davacı 
vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 7. Hukuk Dairesi'nin 13.04.2010 
gün ve 2010/180-2146 sayılı ilamı ile;

(…. Dava, haksız fiilden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç, yasal 
düzenlemelere uygun düşmemiştir.

16.12.1960 günlü ve 167 sayılı “Yer altı Suları Hakkında Kanun” un 1. 
Maddesi hükmünde, yer altı sularının devletin hüküm ve tasarrufu altında 
olduğu, 4. Maddesi hükmünde ilan edilmiş yer altı suyu işletme sahaları 
içinde belge alınarak açılması gereken kuyuların sayısı, yerleri, derinlikleri 
ve diğer nitelikleriyle çekilecek su miktarının DSİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan belirleneceği, bu sahalarda kuyu açanların kuyu suyunun kendi faydalı 
ihtiyaçlarına yetecek miktarını kullanabilecekleri açıklanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15 ve devam 
eden maddeleri hükümlerine göre, belediye sınırları içinde su ve kanali-
zasyon hizmetlerini yürütmek belediyelerin görevleri arasında sayılmış, 
23.11.1981 tarihinde yürürlüğe giren 2560 Sayılı Kanun'la bu hizmetleri 
yürütmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ayrı bir tüzel ki-
şilik olarak İSKİ Genel Müdürlüğü kurulmuş, anılan Kanunun 2. maddesi 
hükmünde; su ve kanalizasyon hizmetleri konusunda hizmet alanı içindeki 
belediyelere verilen görevleri yürütme ve bu konulardaki yetkileri kullanma, 
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su ve kanalizasyon idaresinin görevleri arasında sayılmış, 23. Maddesinde 
de su ve kanalizasyon idaresine su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yer-
lerdeki kullanılmış suların uzaklaştırılması, septik çukurların boşaltılması 
giderleri için tarifeler yapma, tarifelerin tespiti ve tahsilatla ilgili usul ve 
esasları belirlemek üzere yönetmelik çıkarma yetkisi verilmiştir.

İSKİ Genel Müdürlüğünce yayınlanan “Tarifeler Yönetmeliği” nin 7/2.
maddesi hükmünde “yer altı ve yerüstü sularının sanayi, inşaat ve ben-
zeri sektörlerde kullanılması için özel kişilerce satılması ve taşınmasının 
İSKİ`nin izin ve denetimine bağlı olduğu, bu işle iştigal edenlerden miktarı 
ve şekli İSKİ Yönetim Kurulunca belirlenen izin ve denetim bedeli alınaca-
ğı, bu amaçla su satanlara, taşıyanlara ve alanlara uygulanması gereken 
esasların, Genel Kurulca onaylanacak yönetmelik ile belirleneceği” açıklan-
mıştır. Anılan hüküm doğrultusunda “Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, 
Tüketilmesi ve Denetlenmesi Esaslarını Belirleyen Yönetmelik” Genel Ku-
rulca onaylanarak yürürlüğe sokulmuş, sözü edilen yönetmeliğin 2. Mad-
desi hükmünde, yer altı sularını sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kul-
lanılması için satanların “Sanayi Suyu Satış İzin Belgesi” almak zorunda 
oldukları, 9.4.a maddesi hükmünde de sanayi suyu satış izin belgesi ol-
mayanların tespiti halinde, kaçak KSUB bedeli cezası tahakkuk ettirileceği 
belirtilmiştir.

Somut olaya gelince; davacı taraf, davalının sanayi suyu satış izin bel-
gesi olmadan su satışı yaptığının tespit edildiğini, ilgili yönetmelik gereği 
tahakkuk ettirdikleri bedelin davalı tarafından bulunmadığı gerekçesiyle 
davanın reddine karar verilmiştir. Davalının çıkardığı yer altı suyunu kendi 
ihtiyacında kullanmadığı, satışını yaptığı, belediye sınırları içerisinde sa-
nayi sularının dağıtım, denetim ve su satışının davacı idarenin görevine 
girdiği, Yer altı Suyunun Satışı, Taşınması, Tüketilmesi ve Denetlenmesi 
Esaslarını Belirleyen Yönetmeliğin, usulüne uygun şekilde onaylanarak yü-
rürlüğe sokulmuş olduğu gözetildiğinde, sanayi suyu satış izin belgesi ol-
madan su satışı yapanların tespiti halinde, su ve kanalizasyon idarelerinin 
kaçak KSUB bedeli cezası tahakkuk ettirme hak ve yetkisinin bulunduğu 
kuşkusuzdur. Yasal düzenlemelere aykırı hüküm kurulamaz.

Hal böyle olunca, yukarıda açıklanan olgular göz önüne alınarak, dosya 
konusunda uzman bir bilirkişiye verilmeli, davalının anılan yönetmelik hü-
kümleri doğrultusunda sorumlu tutulabileceği gerçek ceza miktarı, bir baş-
ka deyişle davacının gerçek alacak miktarının belirlenmesi için kapsamlı 
ve denetimine elverişli rapor alınmalı, daha sonra toplanan ve toplanacak 
tüm deliller birlikte değerlendirilerek sonucuna göre bir karar verilmelidir.

Mahkemece, eksik araştırma ve soruşturma ile yersiz gerekçeyle yazılı 
şekilde hüküm kurulması isabetsizdir…)
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Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri  çevrilmekle yeniden yapılan yar-
gılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşül-
dü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıt-
lara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle davanın ta-
cirlerarası haksız fiilden kaynaklanan tazminat olarak nitelendirilmesine göre 
Hukuk Genel Kurulunca 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 kararı-
nın Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı HUMK'un 429.
maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri 
verilmesine, 18.05.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

.

DOĞUM BORÇLANMASI 
● 

DOĞUMDAN ÖNCE SİGORTALI OLMA KOŞULU

ÖZET: Sigortalılığın başladığı tarihten önce gerçekleşen 
doğumlar için doğum borçlanması yapılması mümkün 
değildir.
Bir diğer deyişle doğumdan önce sigortalı olmuş kadının 
doğum borçlanması yapabilmesi mümkündür.*
Y.HGK E:2011/10-311 K:2011/322 T:18.05.2011

Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 05.04.2010 gün ve 2009/17858 E. 
2010/4907 K. Sayılı ilamı ile;

(….1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere ve hükmün dayandığı ge-
rektirici sebeplere göre davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davalı Kurumun temyizine gelince; Uyuşmazlık, öncelikle 5510 Sayılı 
Kanun'un 41/1-a maddesi ile hukukumuzda ilk kez düzenlenen ve kısaca 
doğuma dayalı borçlanma olarak nitelendirilebilecek borçlanma hakkının, 

* Dergimizin bu sayısında yayımlanan 25.02.2010 tarihli Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Kararına 
bakınız.
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bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önceki doğum olaylarına uygulanıp 
uygulanmayacağı, doğum sırasında aktif sigortalı olma şartının aranıp 
aranmayacağı ve sigortalılık başlangıç tarihinden önceki doğumlar sebe-
biyle bu hakkın kullanılıp kullanılamayacağı noktalarında toplanmaktadır.

5510 Sayılı Kanun'un, “Sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı, 
41/1-a maddesinde, “Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların, Kanunları ge-
reği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4. Maddenin birin-
ci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus 
olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla 
hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması 
şartıyla talepte bulunulan süreleri,…. Kendilerinin veya hak sahiplerinin 
yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82nci maddeye göre belirle-
nen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, 
kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32`si üzerinden hesaplanacak 
primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartı ile 
borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılıklarına sayılır…” hükmü 
düzenlenmiştir.

Sosyal güvenlik hukukunun özel ve kamusal niteliği itibarıyla ve 5510 
Sayılı Kanun'da, anılan hükümle getirilen, sigortalıların lehine olan bu borç-
lanma hakkının, Kanunun yürürlüğünden önceki doğum olaylarına uygu-
lanmasını engelleyen bir düzenlemenin olmaması da gözetildiğinde, 5510 
Sayılı Kanun'dan önce meydana gelmiş doğum olaylarına da uygulanabile-
ceğini kabul etmek gereklidir. Mahkemenin buna dair kabulünde bir isabet-
sizlik yoktur.

Doğuma dayalı borçlanma hakkından yararlanabilmek için doğum sı-
rasında aktif sigortalı olma şartının aranıp aranmayacağı hususunda ise, 
geçmişte hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış 
olması, bu haktan yararlanabilmesi için yeterli sayılmalıdır. Kadının fizik-
sel yapısı, doğurganlık işlevi, aile yükümlülükleri ile çalışma yaşamındaki 
konumu yanında, doğum borçlanmasıyla amaçlanan sonucun tam olarak 
elde edilebilmesi için, bu tip borçlanmalarda aranan doğum öncesi sigortalı-
lık, herhangi bir süre sınırına tabi tutulmamalıdır. Aksine bir yorum, kanun-
da bu yönde bir sınırlamanın olmadığı da gözetildiğinde, sosyal güvenlik 
hakkına aykırılık oluşturacaktır.

Doğuma dayalı borçlanma talep tarihinde sigortalı olmanın gerekip ge-
rekmeyeceği noktasında ise, Kanun koyucunun bahis konusu düzenlemede, 
doğuma dayalı borçlanma hakkını verdiği kişinin borçlanma talep tarihinde 
sigortalı olmasını gerekli gören bir ifadeye yer vermediği ve bu düzenleme-
ye göre sigortalı olanların yanında, hak sahiplerinin de, yazılı talepte bu-
lunmaları halinde borçlanabilecekleri dikkate alındığında, böyle bir şartın 
varolmadığı belirgindir.
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Ancak, 5510 Sayılı Kanun'un 41/1-a düzenlemesinde, “a” bendinin ilk 
kısmındı yer verilen borçlanma imkanı, çalışırken ücretsiz doğum ya da 
analık izni kullanılan sürelere ilişkindir ki bu doğal olarak daha önce si-
gortalı olmayı gerektirir. Aynı bendin ikinci kısmındaki borçlanma imka-
nı ise doğrudan ve sadece 4/1-a kapsamındaki sigortalı kadına tanınmış 
ve borçlanacağı süre (doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek 
kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmayacağı süre) olarak ta-
nımlanmıştır. Dolayısıyla bu imkandan yararlanabilmek için de, geçmişte 
hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış olması, 
gerekli sayılmalıdır.

Somut olayda, ilk kez 506 Sayılı Kanun kapsamında 20.06.1993 tarihin-
de zorunlu sigortalı olduğu anlaşılan davacının, 22.12.1980 ve 24.04.1983 
tarihlerinde gerçekleştirdiği doğumlar sebebiyle doğum borçlanması yapa-
mayacağı göz önünde tutulmaksızın yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekil-
de hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yar-
gılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 
edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşül-
dü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI
Dava, Kurum işleminin iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davacının ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı ta-
rihten önce yapmış olduğu iki doğum sonrası ikişer yıllık süreyi 5510 Sayılı 
Kanun'un 41. Maddesi uyarınca borçlanma talebinin Kurumca, doğum tarihle-
rinden önce çalışmaya başlamaması nedeniyle reddedildiğini,

Kanunda yer almayan bu şartın Kurum genelgeleri ile getirilemeyeceğini, 
kanun koyucu aksini amaçlasa idi anılan madde metnine “sigortalı çalışma-
ya başladığı tarihten sonraki” şeklinde bir ibare konulabileceğini, maddenin 
amacının doğum nedeniyle çalışılmadan geçirilen sürelerin sosyal güvenlik açı-
sından değerlendirilmesi olduğunu beyanla davacının doğum borçlanması ta-
lebinin reddine yönelik Kurum işleminin iptali ile doğum borçlanma tutarının 
talep tarihine göre belirlenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili, 5510 Sayılı Kanun'un 41. Maddesi-
nin hizmet akdiyle çalışırken doğum nedeniyle işten ayrılan veya çalışamayan 
sigortalılar için çalışılmadan geçirilen sürelerin borçlanma ile hizmet olarak 
değerlendirilmesi amacıyla getirildiğini belirterek davanın reddini savunmuş-
tur.
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Yerel Mahkemece, 5510 Sayılı Kanun'un 41.maddesinde borçlanma tale-
binde bulunan kadının talep tarihinde sigortalı olması koşulunun yer aldığı 
ancak doğum tarihinden önce sigortalı olması gerektiğine ilişkin bir ibare ol-
madığı, amaç bu olsa idi madde metninde açıkça bu hususun belirtilmesinin 
mümkün olduğu, ayrıca maddede yer alan “borçlanılan gün kadar geriye götü-
rülme” ifadesinin sigortalılık öncesi dönemlerin borçlanılma imkanını açıkça 
gösterdiği gerekçesiyle davacının borçlanma talebinin her doğum için altı ay 
olmak üzere davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Taraf vekillerinin temyiz üzerine karar Özel Dairece yukarıda açıklanan 
gerekçelerle bozulmuş, yerel mahkemece önceki gerekçesini tekrarlamak su-
retiyle ilk kararda direnmiştir.

Direnme kararı taraf vekillerince temyiz edilmektedir.

I- Davacı vekilinin temyizi yönünden yapılan incelemede;

Yerel mahkemece verilen kısmen kabul kararına karşı davacı vekili tara-
fından yapılan temyiz itirazları Özel Dairece reddedildiğinden, davacının di-
renme kararını temyizde hukuki yararı bulunmamaktadır.

Bu nedenle davacı vekilinin temyiz dilekçesinin reddine karar verilmelidir.

II- Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekilinin temyizine gelince;

Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, doğuma dayalı borçlanma 
hakkının sigortalılık başlangıç tarihinden önceki doğumlar yönünden de kul-
lanılıp kullanılamayacağı, diğer bir ifade ile borçlanma hakkı için doğum ön-
cesinde sigortalı olmasının gerekli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.

Davanın yasal dayanağı 01.08.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 17.04.2008 tarih 5754 
sayılı Kanunun 67. Maddesi ile Değişik 41/1-a maddesidir.

5510 Sayılı Kanun'un, “Sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı, 
41.maddesinde; “….Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların;

a) (Değişik: 17.04.2008-5754/67md.) Kanunları gereği verilen ücretsiz do-
ğum ya da analık izni süreleri ile 4.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kap-
samındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden 
sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde 
çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

b) Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen 
süreleri,

c) 4.maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, personel 
mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

d) Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt için-
de veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim sü-
releri,
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e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan 
bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

g) Grev ve lokavtta geçen süreleri (17.04.2008 tarihli ve 5754 Sayılı 
Kanun'un 67.maddesiyle; bu arada yer alan “ve Kurumca kabul edilecek sek-
törel veya genel ekonomik kriz dönemlerinde işvereni tarafından ücretsiz izinli 
sayılanların, her yıl için 3 ayı geçmemek üzere bu süreleri” ibaresi yürürlükten 
kaldırılmıştır.)

h) Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

ı) Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri 
tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri 
süreleri,

i) (Ek: 13.02.2011-6111/30 md.) Bu bendin yürürlüğe girdiği tarihten son-
raki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 Sayılı Kanun'a göre kısmi süreli iş 
sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik 
süreleri, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve ta-
lep tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve 
üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın 
%32'si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren 
bir ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigor-
talılıklarına sayılır. (Ek cümle: 13.02.2011-6111/30 md.) (i) bendi kapsamın-
da borçlanılacak sürelere ilişkin genel sağlık sigortası primlerinin ödenmiş 
olması halinde, genel sağlık sigortası primi ödenmiş bu sürelere ilişkin borç-
lanma tutarı %20 oranı üzerinden hesaplanır.

Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. 
Primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz. Borçlanma süreleri-
nin ne şekilde belgeleneceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.

Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sü-
reler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan 
gün sayısı kadar geriye götürülür. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanma-
sına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden 
ay başından itibaren aylık bağlanır.

Borçlanılan süreler, uzun vadeli sigorta ve genel sağlık sigortası bakımın-
dan;

a) Birinci fıkranın (a),(b),(e),(f),(g) ve (h) bentleri gereği borçlananlar, borç-
landığı tarihteki 4.maddenin birinci fıkrasının ilgili bendine göre,

b) (Değişik: 13.02.2011-6111/30 md.) Birinci fıkranın (c) ve (ı) bentleri ge-
reği borçlananlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre, sigortalılık 
süresi olarak değerlendirilir….”

Hükmü yer almaktadır.
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Bilindiği üzere hizmet borçlanması, prim ödemeden geçen sürelere ait 
primleri sonradan ödemek suretiyle, bu süreleri prim ödeme gün sayısına ve 
bazen de sigortalılık süresine ekleme olanağı veren bir sosyal sigorta işlemidir.

5510 Sayılı Kanun'un 41. maddesi ile sosyal güvenlik mevzuatımızda daha 
önce var olan yurtdışı hizmet borçlanması, askerlik borçlanması ile grev ve 
lokavtta geçen sürelerin borçlanılması haklarına ek olarak getirilen yeni borç-
lanma haklarından biri de doğuma dayalı borçlanma hakkıdır.

Doğuma dayalı borçlanma hakkı 5510 Sayılı Kanun'un ilk şeklinde öngö-
rülmemişken 5754 Sayılı Kanun'la yapılan değişiklik ile maddeye eklenmiştir. 
(R.G. 08.05.2008,26870)

Konuya ilişkin olarak ikincil mevzuata kısaca bakıldığında hizmet borçlan-
ması işlemlerinin usul ve esasları hakkında önce 28.09.2008 tarihinde Sosyal 
Güvenlik Kurumu tarafından tebliğ yayınlandığı ve bunu 26.12.2008 gün ve 
2008/111 sayılı Genelge`nin takip ettiği; bu arada 28.08.2008 tarihinde yayım-
lanan Sosyal Sigortalar İşlemleri Hakkında Yönetmelik'te konu ile ilgili düzen-
lemelere yer verilmiş ise de anılan yönetmeliğin halen yürürlükte bulunan ve 
12.05.2010 tarihinde yayımlanan yönetmelik ile yürürlükten kaldırıldığı, öte 
yandan Kurumca 01.07.2010 tarihinde Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul 
ve Esasları Hakkında bir tebliğ yayımlanarak, 16.09.2010 gün ve 2010/106 
sayılı Genelge ile 2008/111 sayılı Genelge'de değişiklikler yapıldığı görülmek-
tedir.

5510 Sayılı Kanun'un 41/1-a maddesi metninde 5510 Sayılı Kanun'un 
4/1-a maddesi kapsamına giren kadın sigortalılara doğuma dayalı borçlanma 
hakkı tanınmıştır. Buna göre 5510 Sayılı Kanun'un 4/1-a bendi kapsamındaki 
sigortalılar doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet 
akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talep-
te bulunulan süreleri borçlanabileceklerdir.

5510 Sayılı Kanun'un 41/1-a düzenlemesinde, “a” bendinin ilk kısmında 
yer verilen borçlanma imkanı, çalışırken ücretsiz doğum ya da analık izni kul-
lanılan sürelere ilişkindir ki bu doğal olarak daha önce sigortalı olmayı gerek-
tirir. Aynı bendin ikinci kısmındaki borçlanma imkanı ise doğrudan ve sade-
ce 4/1-a kapsamındaki sigortalı kadına tanınmış ve borçlanacağı süre doğum 
tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden 
işyerinde çalışmayacağı süre olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla bu imkandan 
yararlanabilmek için de, geçmişte hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigorta-
lılık tescilinin yapılmış olması gerekli sayılmalıdır.

Anılan maddede yer verilen borçlanma imkanının, doğrudan ve açıkça sa-
dece 4/1-a maddesi kapsamındaki sigortalılara tanınmış olması, borçlanma 
talebinde bulunanın doğum tarihinden önce 4/1-a bendi kapsamında çalışması 
olgusunun arandığını; bunun da doğal olarak doğumdan önce sigortalı olmayı 
gerektirdiği açıktır.



363Yargıtay Kararları

Öte yandan maddenin ancak sigortalı olarak çalışan kadın tarafından kul-
lanılabilecek olan ücretsiz doğum ya da analık izni sürelerine ilişkin olması ve 
borçlanılacak sürenin doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kay-
dıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmayacağı süre olarak tanımlan-
ması da, bu imkandan yararlanabilmek için doğum öncesi çalışıyor olmanın, 
yani sigortalılığın zorunlu olduğunu göstermektedir.

Konuyla ilgili olarak 5510 Sayılı Kanun'unda değişiklik yapan 5754 Sa-
yılı Kanun'a ilişkin TBMM alt komisyon raporunda bu değişiklik hakkında, 
ücretsiz doğum ya da analık izin sürelerinin de borçlanılabilecek sürelerden 
sayıldığı, bu sürelerde kadın çalışanların doğum ve çocuk bakımı gibi özel bir 
durum nedeniyle izin kullandığı, bunun sonucunda doğum yapan kadının sos-
yal güvenlik alanındaki bu hakkı kullanmasından dolayı emeklilikle ilgili süre-
lerini tamamlamak için ortaya çıkan bir maliyete katlanmak zorunda kalacağı, 
oysa çocuk bakımının aynı zamanda toplumsal olarak Devletin de üstlenmesi 
gereken bir sorumluluk olduğu… görüşlerine yer verilmiştir. Böylelikle prim 
yatırma imkanı bulunamadığı halde yasa koyucunun çeşitli Saiklerle sigor-
talılık imkanı sunmak ve prim süresine eklemek istediği bu gibi dönemlerin 
telafisine yönelik getirilen borçlanma müessesesinin amacı da gerçekleşmiş 
olacaktır.

Görüldüğü üzere, maddenin amacının doğum yapan kadının çalışamadığı 
dönemde uzun vadeli sigorta kolları yönünden mağduriyetini gidermek olduğu, 
“sigortalı kadının” ifadesi ile doğum yapılan dönemde, 5510 Sayılı Kanun'un 
4/1-a bendi kapsamında sigorta kadına çalışamadığı ve prim ödeyemediği  sü-
renin borçlanılması imkanı getirilmek suretiyle madde gerekçesindeki amacın 
gerçekleştirildiği görülmektedir.

Kanun koyucu tarafından bu amaca uygun olarak 41/1-a bendinde doğum 
borçlanması yapılabilmesi için ön koşul olarak 4/1-a bendi kapsamında sigor-
talı kadın olması şartının öngörüldüğü, diğer bentlerde ise böyle bir ön koşula 
yer verilmediği, dolayısıyla kanun koyucunun doğum borçlanmasına ilişkin 
bentte iradesini “sigortalı olma” ön koşulunu açıkça koyduğu anlaşılmaktadır.

Yapılan açıklamaların ışığında 5510 Sayılı Kanun'un 41/1-a maddesi uya-
rınca doğum nedeniyle çalışma hayatından bir süre ayrı kalan kadın sigortalı-
lara önceden tescil edilmiş olmak koşuluyla borçlanma hakkı tanınmış olup, 
doğum nedeniyle çalışılmayan iki yıllık sürenin borçlanılması olanağının sa-
dece 4/1-a kapsamında sigortalı kadına tanınmış olması karşısında sigortalı 
olarak tescil tarihinden önce gerçekleşen doğumlar nedeniyle borçlanma ya-
pılamayacaktır.

Yeri gelmişken 5510 Sayılı Kanun'un 41. maddesinin 4. fıkrasında yer alan 
“Bu kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler 
için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün 
sayısı kadar geriye götürülür” hükmünün, sigortalılık öncesi doğumlar yönün-
den borçlanma imkanına işaret edip etmediği de irdelenmelidir.
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Öncelikle anılan fıkranın maddede yer alan tüm borçlanma halleri için uy-
gulanması mümkün değildir, zira fıkra yalnızca sigortalılık öncesini ilgilendi-
ren bir grup borçlanma imkanına yönelik olup, maddenin (b) ve (c) bentlerin-
de yer verilen iki durumda olduğu gibi, doğrudan sigortalılık öncesine ilişkin 
borçlanma hallerinde uygulanması ve dikkate alınması mümkündür.

Ayrıca yasanın açıkça sigortalılık sonrası olması gerektiğini düzenlediği 
borçlanma imkanları da bulunmaktadır ki, (f) bendinde yer alan sigortalı iken 
herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı 
beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri ve (g) bendindeki 
grev ve lokavtta geçen süreler bunun açık örneği durumundadır. Bu halde de 
anılan fıkranın uygulanma imkanının bulunmadığı, dolayısıyla borçlanma ha-
linin sigortalılık başlangıç tarihini geriye götürmesine ilişkin fıkranın maddede 
düzenlenen her borçlanma halinde uygulanmak üzere düzenlenmediği açıktır.

Belirtildiği gibi bu düzenleme, borçlanma imkanlarının tümüne değil, si-
gortalılık öncesine ilişkin olanlarına yöneliktir ve 4/1-a bendi kapsamında ça-
lışma ve hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmamanın ön şart olarak aran-
dığı doğum borçlanmasına uygulanma kabiliyeti bulunmamaktadır.

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, 5510 Sayılı Kanun'un 
4/1-a maddesine yapılan atfın Kanunun 4/1-b ve c bentlerine tabi olan sigorta-
lıların borçlanma hakkı olmadığının belirtilmesi amacıyla yapıldığı, aksi dü-
şünce halinde kanun koyucunun “çalışıyorken” veya benzeri ifadelere madde 
metninde yer vermesi gerektiği ve sigortalılık başlangıç tarihinin geriye yürü-
tülmesine imkan tanınması karşısında doğum tarihinden önce sigortalı olma 
şartına maddede yer verilmediğine ilişkin görüşler ifade edilmiş ise de çoğun-
luk tarafından yukarıda açıklanan gerekçelerle bu görüşe itibar edilmemiştir.

Yeri gelmişken belirtilmelidir ki, borçlanma talep tarihinde 4/1-a bedi 
kapsamında tescil edilmiş olmanın yeterli sayılması, doğum öncesi sigortalı-
lık ön şartının aranmaması durumunda, kanun koyucunun bu olanağı sade-
ce m.4/1,a`lılara tanımış olmasının bir anlamı kalmayacaktır. Zira böyle bir 
durumda hükmün çok kolay bir şekilde dolanılması, çalışma öncesi doğum 
sürelerini borçlanmak isteyenlerin çok kısa süreler için m.4/1-a bendi kapsa-
mında tescil olunarak borçlanma yolunun tüm sigortalılara açılması mümkün 
hale gelecektir.

Sonuç olarak, m.4/1-a bendi kapsamında tescil edilmişken yapılan do-
ğumlar nedeniyle çalışılmayan iki yıllık sürelerin–diğer koşulların varlığı ha-
linde-borçlanılabileceği, tescil edilmeden gerçekleşen doğumlar nedeniyle 
borçlanma yapılamayacağı kabul edilmelidir. (Öğr.Gör.Dr.E.Özkaraca, Legal 
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, 26/2010 s.523 vd)

Somut olay yukarıda açıklanan ilkeler ışığında değerlendirildiğinde, ilk kez 
506 Sayılı Kanun kapsamında 20.06.1993 tarihinde zorunlu sigortalı olduğu 
anlaşılan davacının, 22.12.1980 ve 24.04.1983 tarihlerinde gerçekleştirdiği 
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doğumlar sebebiyle doğum borçlanması yapamayacağı göz önünde tutulmak-
sızın yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

Açıklanan nedenlerle, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire 
bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve ya-
saya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: 1-(I) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin tem-
yizde hukuki yararı bulunmadığından temyiz dilekçesinin (REDDİNE),

2- Yukarıda (II) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı SGK vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında 
ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı (BOZULMASINA),

Oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY
Yerel Mahkeme ile Yüksek 10. Hukuk Dairesi arasındaki uyuşmazlık, 5510 Sayılı Yasa'nın 41. maddesine 

göre doğum borçlanması yapabilmek için, önceden 506 Sayılı Yasa'ya göre tescil edilme koşulu bulunup bun-
madığı noktasında toplanmaktadır.

5510 Sayılı Yasa, 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe girmiş, 506 Sayılı Yasa bu yasa ile yürürlükten kaldırıl-
mıştır. Davanın Yasal dayanağını oluşturan 5510 Sayılı Yasa'nın 41. maddesinin başlığında, “Bu Kanuna göre 
sigortalı sayılanların” aşağıdaki bentlere göre borçlanabileceği kabul edilmiştir. İlk bakışta borçlanma hükümle-
rinin, 5510 Sayılı Yasa'nın yürürlüğünden itibaren sigortalı sayılanlar veya 5510 Sayılı Yasa'ya göre sigortalılığı 
devam edenler hakkında uygulanacağı söylenebilir. Ancak, Yasanın geçici 7. Maddesi hükmüne göre, “Aylıkların 
hesabında 41. Maddeye ve 08.05.1985 tarihli ve 3201 Sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmaların bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önceki sürelere ait kazançları, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan ilgili kanun hükümlerine 
göre değerlendirilir” Madde hükmü, 5510 Sayılı Yasa öncesine ait sürelerin 41. maddeye göre borçlanılabile-
ceğini de kabul etmektedir. Doğum borçlanması 41. maddenin (a) bendi kapsamına girmektedir. Benttede iki 
ayrı borçlanmadan sözedilmektedir. Birincisi, Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık süreleri ile 
ilgilidir. Burada, 4857 sayılı İş Kanunu veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gibi özel Kanunlardaki süreler 
kastedilmektedir. İkinci tür borçlanma ile sadece eski 506 sayılı sigortalılığın devamı niteliğinde olan 5510 Sayı-
lı Yasa'nın 4/a bendine tabi sigortalılara özgü bir borçlanmadır. Bu cümlede 4/a bendi kapsamında sigortalıktan 
sözedilmesi, diğer bentlere tabi sigortalıların borçlanamayacağı sadece 4/a sigortalılarının borçlanabileceğinin 
anlaşılması bakımından kullanılmıştır. Doğum tarihinden sonraki iki yıllık süre borçlanılabilecektir. Bu süre 
içerisinde çalışılan, yani sigortalı olunan bir süre varsa, bu sürelerin borçlanılmasında kişinin hukuki yararı bu-
lunmadığından, maddede bu açıklanmıştır. Borçlanabilecek kişinin sigortalı olması gerektiğinden sözedilmesi, 
hiçbir zaman önceden sigortalı olarak tescil edilmiş olması gerektiği anlamına gelmez. Sigortalı sözcüğü, borçla-
nacak kişinin 4/a sigortalısı olması gerektiğini amaçlar. Zira 2 yıllık doğum borçlanması sadece 4/a sigortalıla-
rına tanınmış bir haktır. Mutlaka 4/a sigortalısı olarak tescilinin bulunması gerekirse de bu tescilin doğumdan 
önce yapılması gerektiği söylenemez. Kanun koyucunun aksini açıkça söylediği hal, (f) bendinde yer almaktadır. 
Bu bentte sigortalı iken tutuklanan veya mahkum edilenlerin beraat etmeleri halinde borçlanabileceğini düzen-
lemiştir. Kanun koyucunun önceden doğum yaptığı halde sonradan sigortaya tescil edilenlere verdiği borçlanma 
hakkını, açık bir yasal engel bulunmadığı halde engellemek sosyal güvenlik ve adalet ilkelerine açıkça aykırıdır.

Öte yandan, 41. maddede yer alan ortak hükümlerde, sigortalılık başlangıcından önceki sürelerin borç-
lanılması halinde sigortalılık başlangıcının borçlanılan süre kadar geriye götürüleceğinden söz edilmiştir. Yasa 
koyucu burada da 41. maddenin (a) bendini ayrık tutmamıştır.

Özetle, 5510 Sayılı Yasa'nın 41. maddesinin (b) bendinde, askerlik süresi ile ilgili borçlanma hakkı uygula-
masında önceden sigortalı olarak tescili aramamak, (a) bendindeki doğum borçlanmasında ise önceden sigortalı 
olarak tescil edilmiş olmayı aramak erkek ve kadın sigortalılar arasında bir ayrımcılıktır. T.C. Anayasası ise 
aksine hüküm içermektedir.

Sayın Çoğunluk görüşüne, Yasanın açıkça verdiği hakkı ortadan kaldırdığından katılamıyorum.
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KURUM TARAFINDAN YAPILAN YERSİZ ÖDEMELER 
● 

UYGULANACAK YASA

ÖZET: SGK tarafından yapılan yersiz ödemelerin ne şekilde 
geri alınacağı 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 
Sayılı Yasa'nın 96. maddesinde belirlenmiştir.
Sigortalı lehine düzenlemeler içeren bu hüküm, 
Yasa'nın yürürlüğe girdiği tarihten önceki olaylara da 
uygulanacaktır.*
Y.HGK E:2011/21-362 K:2011/409 T:15.06.2011

“….1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanuni 
gerektirici nedenlere göre davalı kurum vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı 
dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, davacının 2/3 oranında çalışma gücünü kaybetmesi nedeniy-
le 15.04.2005 tarihinden itibaren bağlanan maluliyet aylığının, SSK Yük-
sek Sağlık Kurulu`ndan alınan 01.06.2007, 14.12.2007 ve 15.07.2008 ta-
rihindeki raporlara göre maluliyetin kontrolü sonucu çalışma gücünü en 
az 2/3 oranında kaybetmediği nazara alınarak davalı Kurumca kesilme-
si nedeniyle 01.07.2007 – 18.09.2008 tarihleri arasında fuzulen ödenen 
14.781.80.-TL.`nin geri istenmesi ile ilgili Kurum işleminin iptali ile davacı-
nın borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacıya davalı Kurumca 07.07.2007 tarihli çalışma gü-
cünü 2/3 kaybetmediğine ilişkin raporun ve maluliyet aylığının kesildiğine 
dair 05.11.2008 tarihindeki bildirim dışında başkaca bir bildirim yapılma-
dığı, davacının iyi niyetli olduğu, günün ekonomik koşulları dikkate alın-
dığında davacının aylıklar tüketerek geçimini sağladığından, davacının 
ödenen aylıkları iade yükümlülüğü bulunmadığından 14.791.80.-TL. borçlu 
olmadığının tespitine, aksine Kurum işleminin iptaline karar verilmiştir.

Yapılan incelemede Sosyal Sigortalar Kurumu Okmeydanı Eğitim 
Hastanesi'nin 21.03.2005 tarihli raporuna dayanılarak SSK Sağlık İşle-
ri Genel Müdürlüğü Tedavi Hizmetleri ve Maluliyet Dairesi Başkanlığının 
14.02.2006 tarihli raporunda davacının 07.07.2007 tarihinde kontrolü-
nün gerektiğin bildirildiği 21.03.2005 tarihinden itibaren 2/3 oranında ça-
lışma gücünü kaybettiğinden 01.07.2007-19.09.2008 tarihleri arasında 
14.791.80.-TL. maluliyet aylığı ödemesi yapıldığı, 07.07.2007 tarihinde ya-
pılan kontrolde çalışma gücünü 2/3 oranında kaymetmediği sağlık raporları 

* Dergimizin bu sayısında yayımlanan Av. Halil Ufuk Kök tarafından yazılan yazıya bakınız. 
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ile belgelenerek 01.07.2007 tarihi itibariyle maluliyet aylığının kesildiği ve 
01.07.2007-18.09.2008 tarihleri arasındaki ödemelerin 05.11.2008 tarih ve 
95527 sayılı yazıyla iadesinin istendiği görülmüştür.

Kendisine ödeme yapılan kimse, bu ödemeden dolayı bir yarar sağla-
mışsa bunu elinden çıkmış bir sarfiyat olarak düşünmek doğru olmaz. Da-
vacı almış olduğu ödemelerin yararlanma dışında elinde çıktığı iddia etme-
miş ve ispatlamamış olmakla birlikte esasen davanın yasal dayanağı 5510 
sayılı yaşanır 96. Maddesine dayanmaktadır.

Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit 
tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemelere, bu öde-
melerin yapıldığı tarihlerden,

Kurum`un hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit 
tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, 
ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ödemelerde 
faizsiz üç aylık sürenin olduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu 
süre sonundan itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin 
Kurum`dan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yok-
sa genel hükümlere göre geri alınır.

Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç 
aslına yapılır, kanuni faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahip-
lerinin muvafakat etmeleri kaydıyla aynı dosyadan diğer bir hak sahibine 
yapılan yersiz ödemelere mahsubunda da uygulanır.

Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlaya-
cağı ödeme dönemi başı itibariyle kanuni faizi ile birlikte hesaplanan borç 
tutarı, gelir ve aylıktan %25 oranında kesilmek suretiyle uygulanır.

Yersiz ödemelerin tespiti ile geri alınmasına ve bu maddenin uygulan-
masına ilişkin usul ve esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 
düzenlenir.

Anılan madde hükümleri nazara alınarak mahkemece tüm deliller bir-
likte değerlendirilerek sonuca gitmek gerekirken, davacının iyi niyetli ol-
duğu gerekçe gösterilerek yazılı şekilde hüküm kurulması usule ve yasaya 
aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davalı Kurum`un bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul 
edilmeli ve hüküm bozulmalıdır…”

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yar-
gılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
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Dava, sigortalının maluliyet halinin sona erdiği gerekçesiyle yersiz ödenen 
maluliyet aylığının iadesi talebine ilişkin Kurum işleminin iptali ile sigortalının 
borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Özel Daire Bozma ilamı ve direnme kararının kapsamı itibariyle Hukuk 
Genel Kurulunun önüne gelen uyuşmazlık yersiz ödeme haline gelen aylığın 
iadesinde, ödeme tarihlerinden sonra yürürlüğe giren 5510 Sayılı Kanun hük-
münün uygulanıp uygulanamayacağı ile sigortalının iyiniyetli, dolayısıyla yersiz 
ödenen aylık miktarını geri ödeme yükümü altında olup olmadığı noktalarında 
toplanmaktadır.

Uyuşmazlığın çözümünde öncelikle konuya ilişkin yasal düzenlemenin ir-
delenmesinde yarar bulunmaktadır.

Konuya ilişkin ilk düzenleme 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda yer 
almaktadır.

Kanunun Sigorta Yardımlarının Haczedilemeyeceği, Yanlış ve Yersiz Öde-
melerin Tahsili başlıklı 121. Maddesi;

“Bu kanun gereğince bağlanacak gelir veya aylıklar ve sağlanacak yardım-
lar, nafaka borçları ve bu Kanunun 80. Maddesine göre takip ve tahsili gereken 
alacaklar dışında, haciz veya başkasınca devir ve temlik edilemez.

(Ek fıkra: 29.07.2003-4958/47 md.) Ancak, yanlış ve yersiz ödendiği anla-
şılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımları 84. maddenin son fıkrası saklı 
kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından kesilmek sure-
tiyle geri alınır. Kurumun genel hükümlere göre takip hakkı saklıdır.

(Ek fıkra: 02.07.2005-5386/1 md.) Ölüm geliri ve aylıklarından yapılan 
yersiz ödeme tutarları, yersiz ödenmiş olan gelir ve aylıkların kesilmesi nede-
niyle aynı dosyadan gelir ve aylık ödemesi yapılan diğer hak sahiplerine Ku-
rumca yapılması gereken gelir ve aylık ödeme tutarları nazara alınmak sure-
tiyle tespit edilecek Kurum zararı esas alınarak tahsil edilir. Ancak diğer hak 
sahiplerinden itirazda bulunanların hisseleri bu fıkra uygulamasında hariç 
tutulur…”

Hükmünü içermektedir.

Öte yandan 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigor-
talar ve Genel Sağlık Sigortaı Kanunu ile 506 Sayılı Kanun'un anılan hükmü 
yürürlükten kaldırılmış ve konu 5510 Sayılı Kanun'un 96. maddesinde düzen-
lenmiştir.

5510 Sayılı Kanun'un 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren “Yersiz Öde-
melerin Geri Alınması” başlıklı 96.maddesinde ise;

“…..Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya 
aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalarına 
ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıl-
dığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler;



369Yargıtay Kararları

Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tari-
hinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin 
yapıldığı tarihlerden,

Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tari-
hinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgi-
liye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde 
faizsiz, yirmidört aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde 
ise bu süre sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, il-
gililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları 
yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

Alacakların yersiz ödemelere mahsubu, en eski borçtan başlanarak borç 
aslına yapılır, kanuni faiz kalan borca uygulanır. Bu hüküm ilgili hak sahiple-
rinin muvafakat etmeleri kaydıyla, aynı dosyadan diğer bir hak sahibine yapı-
lan yersiz ödemelere mahsubunda da uygulanır.

Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı 
ödeme dönemi başı itibariyle kanuni faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, 
gelir ve aylıktan %25 oranında kesilmek suretiyle uygulanır.

Yersiz ödemelerin tespiti ile geri alınmasına ve bu maddenin uygulanması-
na ilişkin usul va esaslar, Kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenle-
nir…” hükmü yer almaktadır.

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında bir kısım üyelerce, dava 
konusu yersiz ödeme tarihleri ile Kurumun yersiz ödemenin iadesine ilişkin 
işlem tarihinde 506 Sayılı Kanun'un yürürlükte olduğu, 5510 Sayılı Kanun'un 
96. maddesi hükmünün geçmişe yürüyeceğine dair özel bir düzenleme de bu-
lunmadığı bu nedenle uyuşmazlık tarihinde 5510 Sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanamayacağı, özel hukukta lehe olan kanun değerlendirmesinin yapıla-
mayacağı belirtilmiştir.

Konu bu bağlamda değerlendirildiğinde:

Bilindiği üzere yasaların geriye yürümesi konusunda mevzuatımızda genel 
bir düzenleme bulunmamaktadır. İlke olarak her yasa yürürlüğe girdiği andan 
itibaren derhal hukuksal sonuçlarını doğurmaya başlar. Bunun doğal sonucu 
da, yasaların yürürlüğe girmelerinden önceki olayları etkilemeyeceği, başka 
bir anlatımla geriye yürümeyecekleridir. Ancak devam eden uyuşmazlıklarda, 
tamamlanmamış hukuki durumlara yeni yasa veya düzenleyici kural “derhal 
yürürlüğe girme” niteliği nedeniyle uygulanacak ve hukuki sonuçlarını doğu-
racaktır. Bu gibi durumlarda yasaların geriye yürümesi değil ani etkisi söz 
konusudur.

Ne var ki, sosyal güvenlik hukukunun ilgi alanı kamusal olup otoritesi 
kamu düzenini ilgilendirmektedir. Bu nedenle sosyal güvenlik hukuku ile ilgili 
yasalar yürürlüğe girdiği andan itibaren derhal hukuksal sonuçlarını doğurur.
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Öte yandan 5510 Sayılı Yasa' öncesi mevzuata bakıldığında, 506 Sayılı 
Yasa'nın 121.maddesinde yersiz ödemelerin kayıtsız şartsız iadesinin öngö-
rüldüğü, yersiz ödeme halinde iade yükümünün kapsamının farklı hukuki du-
rumlara özgü olarak değişiklik göstermediği görülmektedir.

Ancak, 5510 Sayılı Yasa'nın 96. maddesi ile 506 Yasada yer almayan yeni 
bir düzenleme getirilmiş, sebepsi zenginleşmenin iyi niyetle veya kötü niyetle 
gerçekleşmesine bağlı olarak istirdadı mümkün ödeme miktarları belirlenmiş-
tir. Dolayısıyla 5510 Sayılı Kanun ile ödeme yükümünün kapsamı sigortalının 
iyiniyetli veya kötü niyetli oluşunun tespitine göre farklılaştırılarak, kayıtsız 
şartsız iade öngören 121. madde hükmüne göre lehe bir düzenleme getirildiği 
açıktır.

Sosyal güvenlik hukukunun yukarıda açıklanan niteliği karşısında sigor-
talı lehine düzenleme getiren 5510 Sayılı Kanun'un anılan hükmünün devam 
etmekte olan uyuşmazlıklarda uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca, 5510 Sayılı Yasa'nın geçici maddelerinde, yersiz ödemelerin tahsili 
konusunda önceki hükümlerin uygulanması gereğini öngören herhangi bir ku-
ral da yer almamaktadır.

5510 Sayılı Kanun'un geçici maddelerinde, önceki hükümlerden hangileri-
nin uygulanamayacağı belirtilmek suretiyle uygulama düzenlenmiş olup: yersiz 
ödemelerin tahsili konusunda önceki hükümlerin uygulanması gereğine işaret 
eden herhangi bir kural bulunmadığından ve bu düzenleme sigortalı yararına 
olduğundan, sonuç olarak söz konusu 96. madde düzenlemesinin açıklanan 
nedenler karşısında da, Kurumun yersiz ödemeden kaynaklanan alacaklarına 
ilişkin süregelen uyuşmazlıklara uygulanması gerekir.

Yapılan açıklamaların aşığında somut olayın değerlendirilmesinde Hukuk 
Genel Kurulunca çoğunluğunca uyuşmazlığa 5510 Sayılı Kanun hükümlerinin 
uygulanamayacağına ilişkin görüş kabul edilmemiş; devam etmekte olan uyuş-
mazlıkların çözümünde 5510 Sayılı Kanun'un 96. maddesinin değerlendiril-
mesi ve uygulanması gerektiği ilkesi benimsenmiştir.

Diğer taraftan, Yerel Mahkemece ilk kararda 506 Sayılı Kanun'un 121. 
veya 5510 Sayılı Kanun'un 96. maddelerinin sorgulanmayıp, 818 sayılı Borç-
lar Kanunu'nun 63. maddesi değerlendirilmek suretiyle karar verilmiştir. Bu 
nedenle uyuşmazlığın çözümünde 818 sayılı Kanunun 63.madde hükmünün 
uygulama yeri olup olmadığı hususunun da açıklığa kavuşturulması gerek-
mektedir.

Yeri gelmişken Özel Daire bozma kararından sonra yerel mahkemenin 
bozma gerekçesini değerlendirerek 5510 Sayılı Kanun'un ancak yürürlük tari-
hinden sonraki uyuşmazlıklara uygulanabileceği yönündeki değerlendirmesi, 
bozmadan esinlenerek yapılan bir değerlendirmeyi içerdiğinden, kararın bL 
gerekçeye dayalı kısmının gerçekte usulüne uygun bir direnme kararı niteliğin-
de olmadığı ve Hukuk Genel Kurulunca değerlendirmenin direnme kararının 
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asıl gerekçesini teşkil eden 818 Sayılı Kanun'un somut uyuşmazlıkta uygulan-
ma yeri olup olmadığına ilişkin gerekçe üzerinden yapıldığı belirtilmelidir.

818 sayılı Borçlar Kanunu'nun geri verilmesi gereken tutarın belirlenme-
sinde genel hüküm niteliğinde bulunan 63. maddesi uyarınca iyi niyetli zen-
ginleşen, sebepsiz zenginleşme konusunun kendisinden istendiği tarihten 
önce elinden çıktığını iddia ve ispat ettiği miktar oranında ret ve geri vermeyle 
yükümlü olmayacaktır. Buna karşın; zenginleşenin, zenginleşme anında veya 
sonrasında mal varlığındaki artışın geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığı-
nı biliyor veya bilmesi gerekiyor olması halinde, kötü niyetli sayılacağında da 
kuşku bulunmamaktadır.

Yerel mahkemece Borçlar Kanunu'un 63. maddesi uyarınca değerlendirme 
yapılarak karar verilmiş ise de 5510 Sayılı Kanun'un 96. maddesi de sebepsiz 
zenginleşmede geri verme konusuna ilişkin özel bir düzenleme niteliğindedir.

Şu duruma göre, karşımıza, aynı konu hakkında bir tarafta genel kanunda 
kabul edilen yasa kuralı, bir tarafta özel nitelikte kanunda yeralan düzenleme 
çıkmaktadır.

Bu nedenle sorunun normlar hiyerarşisi kurallarına göre çözümlenmesi 
gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır.

“Yasaların çatışması” olarak da adlandırılan bu gibi durumarda; a)Sonraki 
norm, öncekinin yerini alır (Lex Pasterior deraget priori), b) Özel Kanun, genel 
kanundan önce gelir (Lex specialis per generalem non deregatur), c) Açık an-
lamlı norm, kapalı anlamlı normdan önce gelir, biçiminde kabul edilen temel 
ilkelerden yararlanılarak sonuca ulaşılmaktadır.

Uyuşmazlık konusu somut olayda, belirtilen ilkeler doğrultusunda yapılan 
değerlendirmede; 5510 Sayılı Kanun'un 818 sayılı Borçlar Kanunu'na göre özel 
nitelikte olduğu, bu kapsamda 5510 Sayılı Kanun'un 96. maddesi hükmünün 
sebepsiz zenginleşme nedeniyle yersiz ödemelerin Kuruma iadesi konusunda 
özel nitelikte düzenleme içerdiği açıktır.

Bu durumda özel kanun niteliğindeki 5510 Sayılı Kanun'un özel düzenleme 
içeren 96.maddesi hükmünün genel nitelikteki 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 
63.maddesi hükmüne nazaran uygulama önceliğine sahip olduğu tartışmasız-
dır.

O halde, Yerel Mahkemece yukarıda yapılan açıklamaların ışığında özel 
kanun niteliğindeki 5510 Sayılı Kanun'un 96. maddesinin değerlendirilmesi 
suretiyle karar verilmesi gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, Yerel Mahkemece öncelikle, 5510 Sayılı Kanun'un 
96. maddesi kapsamında araştırma ve inceleme yapılarak yersiz ödemenin 
davacı sigortalının kasıtlı ve kusurlu davranışından mı davalı Sosyal Güvenlik 
Kurumu'nun hatalı işleminden mi kaynaklandığı, eş söyleyişle davacının se-
bepsiz zenginleşmede iyiniyetli olup olmadığı hususlarının belirlenmesi, ardın-
dan da yine 5510 Sayılı Kanun'un 96. maddesi hükmü gözetilerek yapılacak 
değerlendirme ve varılacak sonuç ile iade yükümünün kapsamı konusunda 
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bir karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle, önceki kararda 
direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davalı SGK vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme ka-
rarının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı 
HUMK'un 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, 15.06.2011 gününde yapı-
lan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

KİRACININ MESKENİ ÜST KATTAN SU SIZMASI NEDENİYLE 
TERKİ 

● 
MECURUN YİRMİ AY BOŞ KALDIĞI İDDİASI

ÖZET: Su sızıntısının giderilebileceği ve meskenin kiraya 
verilebileceği makul sürenin ne olduğu belirlenerek, bu 
süre boyunca eğer üç aydan az bir süre belirlenirse, 
davalının ikrarı nedeniyle üç ay süre ile davacının kira 
kaybı bulunduğu kabul edilerek davalının sorumluluğuna 
karar verilmesi gerekir.
Y.HGK E:2011/3-540 K:2011/711 T:30.11.2011

Taraflar arasındaki “itirazın iptali ve tazminat” davasından dolayı yapı-
lan yargılama sonunda; Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce itirazın iptali 
davasının reddine, tazminat davasının kabulüne dair verilen 29.09.2009 gün 
ve 2007/1612 E. 2009/1142 K. Sayılı kararın incelenmesi davalılar vekili ta-
rafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin 10.05.2010 gün ve 
2010/6065-8364 sayılı ilamı ile;

(“….Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine 
göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.

Dava, üst kattan su sızması nedeniyle kiraya verilemedi iddiasıyla yir-
mi aylık kira kaybı yönünden yapılan icra takibine vaki itirazın iptali iste-
mine ilişkindir. Davalı, taşınmazın üç ay boş kaldığını savunmuştur. Mah-
kemece, iddia doğrultusunda yirmi aylık kira ile davalının sorumluluğuna 
karar verilmiştir.

Dinlenen tanık anlatımlarından taşınmaza kiracıların girip sızıntı nede-
niyle çıktıkları, davacının yirmi ay süreyle meskenin boş kaldığı iddiasını 
kanıtlayamadığı anlaşılmaktadır. Bu sürenin belirlenememesi karşısında, 
su sızıntının giderilebileceği ve meskenin kiraya verilebileceği makul sü-
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renin ne olduğu belirlenerek bu süre boyunca, eğer üç aydan az bir süre 
belirlenirse davalının ikrarı nedeniyle üç ay süre ile davacının kira kaybı 
bulunduğu kabul edilerek davalının sorumluluğuna karar verilmesi gerekir-
ken mahkemece kanıtlanamayan yirmi aylık süre esas alınmak suretiyle 
karar verilmesi bozma nedenidir…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yar-
gılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalılar vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşül-
dü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve ka-
nıtlara, 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: Davalılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kara-
rının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 Sayılı 
Kanun'un 30. maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na ekle-
nen “Geçici madde3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Mu-
hakemeleri Kanunu'nun 429. maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halin-
de temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 30.11.2011 gününde ikinci 
görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

KARŞI OY YAZISI
Dava davalıya ait üstteki daireden davacıya ait daireye su sızması nedeniyle talep edilen taz-

minatla ilgilidir. Davacı zararının belirlenmesi için dava açmadan önce mahkemeden tespit yaptır-
mış, tespit bilirkişisi raporunda su sızıntısı nedeniyle davacıya ait taşınmazın aylık kira bedelinde 
düşüklük olacağını, 20 aylık kirada aylık 200 TL. kira düşüklüğü dikkate alındığında toplam kira 
kaybının 4000 TL. olacağını rapor olarak bildirmiştir. Davacı bu rapora dayanarak ve dava dilek-
çesinin ek yaparak bu miktarı açtığı eldeki dava ile talep etmiş, ancak dava dilekçesinde daireyi iki 
yıl kiraya veremediğini belirterek daire tamamen boş kalmış gibi talepte bulunmuştur.

Mahkeme yapmış olduğu araştırma ve inceleme sonunda davacının, dairesinin hiç kiraya 
verilmemesinden dolayı değil, tespit raporunda belirtildiği gibi aylık kira bedelinin daha düşük 
olacağı gerekçesi ile talebin kabulüne karar vermiş, bu karar davacı tarafından gerekçesinden 
dolayı temyiz edilmemiş, sadece davalı temyiz etmiştir. Özel Daire kararının birinci bendinde 
davalının sair temyiz itirazlarının tümünü reddetmiş, ancak davacının kiralananın 20 ay süreyle 
boş kaldığının davacı tarafından ispatlanamadığını, bu nedenle dairenin kiraya verilemeyeceği 
makul sürenin tespitini, bu süre ile sınırlı olarak ve davalının 3 ayla ilgili kabulü de göz önüne 
alınarak karar verilmesi gerekçesi ile bozulmuştur. Yerel mahkeme ise ilk kararında dairenin 20 
ay boş kalması nedeniyle değil, normal getireceği kira ile, su sızıntısı nedeniyle arada doğacak kira 
farkına hükmettiğini, hükmedilen 4000 TL.nin 20 aylık toplam kira bedeli olmayıp kira eksikliği 
olduğunu gerekçe yaparak direnmiştir.

Yerel mahkemenin davacı talebini değerlendirmesi ile, Özel Dairenin değerlendirmesi birbiri 
ile uyuşmamaktadır. Özel Daire dairenin boş kaldığı sürenin usulen belirlenerek toplam kiraya 
hükmedilmesini belirterek kararı bozmuştur. Oysa yerel mahkeme bozmaya dayanak olan ilk ka-
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rarında dairenin tamamen boş kaldığını kabul etmemiş sadece su sızıntısı nedeniyle normal kira-
daki düşüklüğe göre hüküm kurmuştur. Davacı her ne kadar dava dilekçesinde boş kalınan aylar 
için 4000 TL. talepte bulunduğunu belirtmiş ise de istemine yaptırdığı tespit raporunu dayanak 
yapmış ve oradaki miktarı talep etmiştir. Tespit raporu dilekçenin eki olarak davacı tarafından ka-
bul edilip mahkemeyi sunulduğuna göre davacı artık oradaki belirlemeyi kabul etmiş sayılacaktır. 
Bir an için aksi düşünülse bile mahkeme gerekçesinde açıkça aylık kiraların tamamına değil, aylık 
kira eksikliğine hükmettiğni belirtmiş ve bu gerekçe davacı tarafından temyiz edilmemiştir. Daire 
de davalının sair temyiz itirazlarını da reddetmiştir. Bunun sonucu olarak davacının gerekçeyi 
temyizi bulunmadığından mahkemenin sadece kira eksikliğinden dolayı hüküm kurmuş olması 
davalı yönünden usulü kazanılmış hak doğurmuştur. Çünkü belirlenecek tamirat süresine göre 
kiradaki eksiklik tutarı tüm kira tutarından az olacağından bu husus artık davalı için kazanılmış 
haktır. Bu nedenle Özel Dairenin bu hakkı göz ardı ederek sanki mahkeme mahrum kalınan ay-
lık tüm kira bedelleri üzerinden hüküm kurmuş gibi değerlendirmesi dosya kapsamına ve yerel 
mahkemece kurulan hükme uygun düşmemektedir. Yapılacak iş tamiratın ne kadar sürede yapı-
labileceğinin bilirkişi aracılığı ile belirlenmesi ve bu belirleme kaç ay ise sadece o aylardaki normal 
kiradaki düşüklüğün hesaplanmasıdır. Bu nedenle değişik bozma görüşünde olduğumdan Hukuk 
Genel Kurulunun çoğunluğunu bozma gerekçelerine katılamıyorum.

HİZMET TESPİTİ DAVASI 

● 

BEŞ YILLIK HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRENİN BAŞLANGICI

ÖZET: Davacının aynı işyerinde sigortalı hizmeti sona 
ermiştir. Ancak, aynı işyerinde Emekli Sandığı'na tabi 
olarak ara vermeden çalışmayı sürdürmüştür. O halde 5 
yıllık hak düşürücü süre dolmamıştır.
Y.HGK E:2011/10-641 K:2011/741 T:07.12.2011

Taraflar arasındaki “Hizmet Tespiti” davasından dolayı yapılan yargıla-
ma sonunda; Ankara 13. İş Mahkemesi'nce davanın kabulüne dair verilen 
21.02.2008 gün ve 2006/794 E., 2008/69 K. Sayılı kararın incelenmesi taraf 
vekillerince istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi'nin 05.10.2010 
gün ve 2008/8710 E., 2010/12927 K. Sayılı ilamı ile;

(….1- Hüküm, 28.02.2008 tarihinde davacı avukatı tarafından temyiz 
edilmiş ise de, ilgili vekaletnamede temyizden feragat yetkisi bulunan aynı 
avukat tarafından, 11.03.2008 tarihinde temyiz isteğinden vazgeçtiklerinin 
bildirilmiş olması karşısında, temyiz dilekçesinin feragat sebebiyle reddi 
cihetine gitmek gerekmiştir.

2- Davalı SGK Başkanlığı avukatı ile TRT Genel Müdürlüğü avukatının 
temyizine gelince; 5510 Sayılı Yasa'nın Geçici 7. maddesinde yer alan “Bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar 17.07.1964 tarihli ve 506 sayılı, 02.09.1971 
tarihli ve 1479 sayılı, 17.10.1983 tarihli ve 2925 sayılı, bu Kanunla mülga 
17.10.1983 tarihli ve 2926 sayılı, 08.06.1949 tarihli 5434 Sayılı Kanun'lar 
ile 17.07.1964 tarihli ve 506 Sayılı Kanun'un geçici 20.maddesine göre san-
dıklara tabi sigortalılık başlangıçları ile hizmet süreleri, fiili hizmet süresi 
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zammı, itibari hizmet süreleri, borçlandırılan veihya edilen süreler ve sigor-
talılık süreleri tabi oldukları kanun hükümlerine göre değerlendirilir.” Hük-
mü uyarınca, davanın yasal dayanağı 506 Sayılı Kanun'un 79/10. maddesi 
olduğu kabul edilmelidir.

Anılan madde hükmüne göre; Yönetmelikle tespit edilen belgeleri işve-
ren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen si-
gortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 
yıl içerisinde mahkemeye başvurarak alacakları ilam ile ispatlayabilirler-
se, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim 
ödeme gün sayıları nazara alınır.

Maddenin açık ifadesi karşısında, davacının tespitini istediği sigortalı 
çalışmalarının sona erdiği tarihten sonra Emekli Sandığı'na tabi olarak ça-
lışmasını sürdürmesinin hak düşürücü sürenin işlemesine engel olmayaca-
ğı açıktır. Hukuk Genel Kurulunun 02.05.1997 tarih ve 1997/10-142 Esas, 
1997/406 Karar sayılı kararında da bu husus açıkça belirtilmiştir.

Somut olayda davacının 21.07.1998 tarihinde Emekli Sandığı'na tabi 
olarak çalışmaya başladığı, sigortalı çalışmasının sona erdiği 21.07.1998 
tarihinden sonra davanın 24.11.2006 tarihinde açıldığı ve beş yıllık hak dü-
şürücü sürenin fazlasıyla geçmiş olduğu gözetilerek davanın reddine karar 
verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya 
aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davalılar avukatlarının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yar-
gılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalılar vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyuz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşül-
dü:

Dava, hizmet tespiti istemine ilişkindir.

Davacı vekili, davacının davalılardan işverene ait işyerinde geçen ancak 
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SSK) bildirilmeyen 01.09.1994 – 20.07.1998 ta-
rihleri arasındaki hizmetlerinin, sigortalı hizmet olarak tespitini istemiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini savunmuşlardır.

Yerel mahkemece, davacının hizmet sürelerinde fasıla bulunmadığı gerek-
çesi ile davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar, Özel Dairece yukarıda 
yazılı gerekçe ile bozulmuştur.

Yerel mahkeme, hizmetin kesintisiz olarak bir bütün halinde geçtiğinin ka-
bulü ile beş yıllık hak düşürücü süre hesabının 506 Sayılı Yasa kapsamındaki 
çalışmanın sonu itibariyle değil, T.C. Emekli Sandığı'na tabi çalışmanın sonu 
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esas alınarak yapılması gerektiğinden bahisle önceki kararında direnmiştir. 
Hükmü davalılar vekilleri temyize getirmiştir.

Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık; sigortalının, 506 
Sayılı Yasa kapsamında çalışmakta iken, aynı işyerindeki çalışmasının 5434 
sayılı T.C. Emekli Sandığı Yasası'na tabi olarak devam etmesi halinde, hak 
düşürücü sürenin, bu çalışmalardan hangisinin sona erme tarihi başlangıç alı-
narak hesaplanacağı, buna bağlı olarak da hak düşürücü sürenin somut olay 
yönünden gerçekleşip gerçekleşmediği, noktasında toplanmaktadır.

Hemen belirtmelidir ki, çalıştırılanlar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanu-
nunun 3. maddesinde belirtilen istisnalardan olmamak kaydıyla, 2.maddede 
öngörülen koşulların varlığı halinde kendiliğinden sigortalı sayılırlar.

Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve yükümlerinin 
sigortalının işe alındığı tarihten başlayacağına ilişkin norm, sigortalının kayıt 
altına alınabilmesi ile sonuç doğurur.

Bildirimsiz geçen salışmaların tespitine ilişkin dava koşulları ile 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 79/10.maddesinde tanımlanmıştır.

Sigortalı, bildirimsiz kalan çalışmalarının tespitini hak düşürücü sürenin 
işlemeye başladığı, hizmetin geçtiği yılın sonundan itibaren beş yıl içerisinde 
isteyebilir.

Somut olayda; davacı 01.09.1994 tarihinde TRT Genel Müdürlüğü'nde ça-
lışmaya başlamış, 21.07.1998 tarihinde de T.C. Emekli Sandığına tabi olarak 
aynı kurumda çalışmaya devam etmiştir.

Davacının aynı işyerinde çalışmaya devam ettiği hususu tartışmasız olup; 
çalışma kesintisiz devam ettiğine göre, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
79/10.maddesinde yer alan “hizmet” kavramının, somut olay yönünden hem 
sigortalı hem de emekli sandığı hizmeti birlikte değerlendirilmek suretiyle be-
lirlenmesi ve hak düşürücü sürenin hesabında da bu belirlemenin esas alın-
ması gerekir.

Bu durum “işçi yararına yorum ilkesi” nin doğal sonucudur.

Hal böyle olunca; davacının aynı işyerinde sigortalı hizmeti sona ermekle 
birlikte Emekli Sandığına tabi hizmetinin dava tarihinde halen devam ettiği, 
çalışmanın kesintisiz olduğu belirgin olmakla hizmet tespiti davası açmak için 
yasada öngörülen beş yıllık hak düşürücü sürenin dolduğu kabule olanak bu-
lunmamaktadır.

O halde, aynı yönlere işaretle davanın hak düşürücü süre içinde açıldığının 
kabulüne ilişkin direnme kararı yerindedir.

Ne var ki, davalılar vekillerinin işin esasına yönelik sair temyiz itirazları 
Özel Dairece incelenmemiştir. Dosyanın bu inceleme yapılmak üzere Özel Da-
ireye gönderilmesi gerekir.
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SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun bulunduğundan 
dosyanın davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının incelenmisi için 10.Hukuk 
Dairesi'ne gönderilmesine, 07.12.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.

İŞYERİNİN DEVRİ ●  İŞÇİLİK HAKLARINA ETKİSİ

ÖZET: Somut olayda davacının davalı Milli Piyango İdaresi 
işyerinde diğer davalının işçisi olarak çalıştığı, ihalenin 
başka şirkete verilmesi üzerine iş aktinin feshedildiği 
ve davacının ihaleyi yeni alan şirkette ara vermeden 
çalışmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Dosya içeriğinden 
işyerinin açık bir şekilde devredilmeyip zımni olarak 
devredildiği bellidir. Sosyal Sigortalar Kurumu'na yapılan 
çıkış bildirimi de alt işverenin kurumsal açıdan yaptığı 
olağan bir işlemdir. Bu nedenle devri ortadan kaldırmaz. 
Davacı da ertesi gon işi alan diğer alt işveren yanında 
başlayarak bu olguyu doğrulamıştır. Bu nedenle feshe 
bağlı kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağının reddi 
gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
Y.HGK E:2011/9-589 K:2011/740 T:07.12.2011 

Taraflar arasındaki “Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma üc-
reti, hafta sonu çalışma ücreti ve yıllık ücretli izin alacağı” davasından dola-
yı yapılan yargılama sonunda; Ankara 5. İş Mahkemesi'nce davanın kısmen 
kabulüne dair verilen 28.12.2007 gün ve 2005/1140 E. 2007/962 K. Sayılı 
kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 
9. Hukuk Dairesi'nin 23.10.2009 gün ve 2008/10743 E. 2009/28895 K. Sayılı 
ilamı ile;

(…1- Dosyadaki yazılara toplanan delillere kararın dayandığı kanuni 
gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında 
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- İşyeri devrinin iş ilişkisine etkileri ile işçilik alacaklarından sorumlu-
luk bakımından taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.

İşyeri devrinin esasları ve sonuçları 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. mad-
desinde düzenlenmiştir. Sözü edilen hükümde, işyerinin veya bir bölümü-
nün devrinde devir tarihinde mevcut olan iş sözleşmelerinin bütün hak ve 
borçlarıyla devralan işverene geçeceği öngörülmüştür. Devir tarihinden önce 
doğmuş ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlarda ise, devreden işve-
renle devralan işverenin birlikte sorumlu olduğu aynı yasanın 3.fıkrasında 
açıklanmış ve devreden işverenin sorumluluğunun devir tarihinden itibaren 
iki yıl süreyle sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır.
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4857 sayılı İş Kanunu'nun 120. maddesi hükmüne göre 1475 Sayılı 
Yasa'nın 14. maddesi halen yürürlükte olduğundan, kıdem tazminatına hak 
kazanma ve hesap yöntemi bakımından işyeri devirlerinde belirtilen hüküm  
uygulanmalıdır. Anılan hükme göre, işyerlerinin devir veya intikali yahut 
herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka 
bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akit-
leri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanmalıdır. Bununla birlikte, işyeri-
ni devreden işverenlerin bu sorumlulukları, işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve 
devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır.

İşyerini miras yoluyla intikali de, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 
599. maddesinde düzenlenmiş, sözü edilen hükümde mirasçıların mirasbı-
rakanın ölümü ile mirasa bir bütün olarak hak kazanacakları açıklanmıştır.

İşyerinin önceki gerçek kişi ya da kişilerce işletilmesinin ardından şirket-
leşmeye gidilmesi halinde, bu işlem de bir tür işyeri devridir. Önceki gerçek 
kişi olan işverenlerin devralan tüzel kişi ortakları olması bu devir ilişkisini 
ortadan kaldırmamaktadır. (Yargıtay 9.HD. 22.07.2008 gün 2007/20491 E. 
2008/21645 K.)

Aynı şekilde daha önce tüzel kişi şirket olan işverenin işyerini bir gerçek 
şahsa devretmesi de mümkündür. Devralanın şirketin hissedarlarından biri 
olması da imkan dahilindedir.

Adi ortaklardan bir yada bazılarının hisselerini devri de sorumlulukla-
rın belirlenmesi noktasında işyeri devri olarak işlem görmelidir.

Banka veya borsa aracı kurulu işyerlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta 
Fonunun el koyması ise işyeri devri niteliğinde değildir. Gerçekten bu halde 
işyeri devredilmemekte sadece yönetime müdahale edilmektedir.

Özelleştirme işlemi sonucu kamuya ait hislerin devri de işyeri devri ola-
rak değerlendirilemez. Belirtilen işlemde, işyeri aynı tüzel kişilik altında 
faaliyetini sürdürmekte sadece kamuya ait hisselerin bir kısmı ya da tama-
mı el değiştirmiş olmaktadır. Bununla birlikte tamamı kamuya ait olan bir 
işyerinin özelleştirme işlemi sonucu başka bir işverene geçmesi işyeri devri 
olarak değerlendirilmelidir. (Yargıtay 9. HD. 08.07.2008 gün ve 2008/25370 
E. 2008/19682 K.)

İşyeri devri fesih niteliğinde olmadığından, devir sebebiyle feshe bağlı 
hakların istenmesi mümkün olmaz. Aynı zamanda işyeri devri kural olarak 
işçiye haklı fesih imkanı vermez.

İşyerinin devri işverenin yönetim hakkının son aşaması olup, işyeri dev-
ri çalışma değişiklik anlamına da gelmez. Dairemizin kökleşmiş kararları-
na göre işyeri devri işçiye haklı nedenle fesih hakkı tanımaz. İşyeri devrinin 
çalışma koşullarını ağırlaştıran bir yönü olup olmadığı belirlenmelidir. (Yar-
gıtay 9. HD. 27.10.2008 gün 2008/29715 E. 2008/28944 K.)
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Genel olarak yapılan bu açıklamaların ardından İş Hukukunda işye-
ri devrinin işçilik alacaklarına etkileri üzerinde ayrıca durulmalıdır. İşyeri 
devri halinde kıdem tazminatı bakımından devreden işveren kendi  dönemi 
ve devir tarihindeki son ücreti ile sınırlı olmak üzere sorumludur. 1475 Sa-
yılı Yasa'nın 14/2. maddesinde devreden işverenin sorumluluğu bakımından 
bir süre öngörülmediğinden, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesinde sözü 
edilen devreden işveren için 2 yıllık süre sınırlaması, kıdem tazminatı bakı-
mından söz konusu olmaz. O halde kıdem tazminatı işyeri devri öncesi ve 
sonrasında geçen sürenin tamamı için hesaplanmalı, ancak devreden işve-
ren veya işverenler bakımından kendi dönemleri ve devir tarihindeki ücret 
ile sınırlı sorumluluk belirlenmelidir.

Feshe bağlı diğer haklar olan ihbar tazminatı ve kullanılmayan izin 
ücretlerinden sorumluluk ise son işverene ait olmakla devreden işverenin 
bu işçilik alacaklarından sorumluluğu bulunmamaktadır. Devralan işveren 
ihbar tazminatı ile kullandırılmayan izin ücretlerinden tek başına sorumlu-
dur.

İşyerinin devredildiği tarihe kadar doğmuş bulunan ücret, fazla çalış-
ma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden 4857 sayılı 
İş Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca devreden işveren ile devralan işveren 
müştereken müteselsilen sorumlu olup, devreden açısından bu süre devir 
tarihinden itibaren iki yıl süreyle sınırlıdır. Devir tarihinden sonraki çalış-
malar sebebiyle doğan sözü edilen işçilik alacakları sebebiyle devreden iş-
verenin sorumluluğunun olmadığı açıktır. Bu bakımdan devirden sonraya 
ait ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücreti 
gibi işçilik alacaklarından devralan işveren tek başına sorumludur.

Somut olayda davacının davalı Milli Piyango İdaresi işyerinde diğer 
davalının işçisi olarak çalıştığı, ihalenin başka şirkete verilmesi üzerine iş 
aktinin feshedildiği ve davacının ihaleyi yeni alan şirkette ara vermeden ça-
lışmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Dosya içeriğinden işyerinin açık bir 
şekilde devredilmeyip zımni olarak devredildiği bellidir. Sosyal Sigortalar 
Kurumu'na yapılan çıkış bildirimi de alt işverenin kurumsal açıdan yaptığı 
olağan bir işlemdir. Bu nedenle devri ortadan kaldırmaz. Davacı da ertesi 
gon işi alan diğer alt işveren yanında başlayarak bu olguyu doğrulamıştır. 
Bu nedenle feshe bağlı kıdem, ihbar tazminatı ve yıllık izin alacağının reddi 
gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Öte yandan aynı işveren ile ilgili 
davalar da redle sonuçlanıp Dairemizce onanmıştır…)

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yar-
gılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davalılardan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü vekili
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HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşül-
dü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıt-
lara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle Genel Ku-
rulda yapılan görüşmeler sırasında özel daire bozma kararının somut olaya 
ilişkin kısmında yer verilen  “iş akdinin feshedildiği” ifadesinin gerçek anlam-
da bir iş akdi feshini değil; “alt işverenin kurumsal açıdan yapması gereken 
Sosyal Sigortalar Kurumuna yönelik kayıtların silinmesi ve çıkış bildirimi için 
gerekli kayden feshi” ifade için kullanıldığı sonucuna varılmış olmasına 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 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında 
gösterilen nedenlerden dolayı 6217 Sayılı Kanun'un 30. maddesi ile 6100 sayı-
lı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulan-
makta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 429. madde-
si gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri 
verilmesine, 07.12.2011 gününde oyçokluğu ile karar verildi.
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TEMYİZ DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ ● TEMYİZ DEFTERİNE KAYIT
●

 HARÇ 

ÖZET: O halde mahkemece yapılacak iş; süre tutum 
dilekçesinin 28.06.2011 tarihinde havale edilmesinden 
sonra temyiz defterine kaydedilip kaydedilmediğinin 
araştırılması, kaydedilmişse bu dilekçe üzerine düşülen 
“Temyiz harcı Bursa`dan yatırılacak” açıklaması da 
değerlendirilerek; harca tabi olmasına rağmen harç 
alınmadan temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi 
hakkında yapılacak işlemlere ilişkin 25.01.1985 günlü 
1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararı ile 6217 Sayılı Kanun'un 30. Maddesi ile 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici 
madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk 
Usulü Muhukemeleri Kanunu'nun temyize ilişkin 
hükümlerine göre işlem yapılması; aksine süre tutum 
dilekçesi temyiz defterine kaydedilmemiş ise 19.09.2011 
tarihinde harçlandırılan dilekçe de süresinde verildiği 
kanaatine ulaşılması halinde de dava dosyası ve eklerinin 
içerikleri açıklanan Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı 
İşleri Yönetmeliği hükümleri gereğince, dizi pusulasına 
bağlanması, gönderme formunu imzalayan hakimce son 
kontrolünün de sağlanarak temyiz incelemesi yapılmak 
üzere Yargıtay`a eksiksiz biçimde gönderilmesi olmalıdır.
Y.GHK E:2011/9-831 K:2011/770  T:14.12.2011 

Taraflar arasındaki “Alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonun-
da; Muratlı Asliye Hukuk (İş) Mahkemesi'nce davanın kesin hüküm nedeniyle 
reddine dair verilen 16.09.2010 gün ve 2009/61 E. 2010/224 K. Sayılı kara-
rın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk 
Dairesi'nin 05.04.2011 gün ve 2011/16496-10184 sayılı ilamı ile bozularak 
dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece 
önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN: Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulu`nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan son-

ra gereği görüşüldü:
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Bilindiği üzere, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme 
esas alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli 
bir düzen içinde bulunması gerekmektedir.

Nitekim, bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret 
Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 25. maddesinde “dava dosyalarının 
düzenlenmesine ilişkin” kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren 
her kağıt ve evrakın dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce 
yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların dosyadaki evrak üzerinde de 
aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka bir kartona 
geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun 
sırasıyla birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir. Uygulamada dizi 
pusulası olarak adlandırılan bu belge, dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz 
gönderilmesini sağladığı gibi, zaman ve evrak kaybını da önlemektedir.

Yine aynı yönetmeliğin 53. maddesinin 5,6,7,8. fıkralarında dosyaların 
temyiz incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bu-
nunla ilgili sorumluluklar sıralanmıştır.

Diğer taraftan, dosya gönderme formu düzenlenip, imzalanırken açıklanan 
gereklerin yerine getirilip getirilmediği formu imzalayan ilgili hakimince de de-
netlenmelidir.

Özellikle vurgulanmakta yarar vardır ki, temyiz dilekçesinin mahkemeye 
sunulmasından itibaren hem hakimin hem temyiz edenin, hem de kalemin 
yapacağı işlemler bulunmaktadır.

Buna göre, temyiz dilekçesinin mahkeme hakimince havalesini takiben ka-
lemce, gerekli harç ve giderler hesaplanıp, ilgilisinden tahsil olunur ve dilekçe  
temyiz defterine kaydedilir. Kaydedilen dilekçede kaydın yapıldığı tarih ve sıra 
numarası açıkça yazılmak suretiyle gösterilir.

Temyiz defterine kayıt tarihi itibariyle gerekli harç ve giderler yatırılma-
mışsa bu husus mahkemece belgelenir ve havale tarihinden çok sonra harç-
landırılan dilekçelerin kaleme tevdii halinde de bu durum belgeye bağlanarak 
dilekçe teslim alınıp, temyiz defterine bundan sonra kaydedilir.

Mahkeme temyiz dilekçesinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığını irdeler 
ve taşımaması halinde de, vereceği ek kararla bu dilekçeyi reddedebilir. Bu red 
kararına karşı da temyiz yolu açıktır.

Somut olaya gelince:

Eldeki dava, fazla mesai alacağının tahsili istemli olup; İş Mahkemesi sıfa-
tıyla hükme bağlanmıştır.

Mahkemece, kesin hüküm nedeniyle davanın reddine karar verilmiş, dava-
cı vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece karar bozulmuştur.

Mahkemece önceki kararda direnilmiş; 28.06.2011 günlü bu karar taraf 
vekillerinin yüzüne karşı verilmiştir.
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Davacı vekili aynı tarihte (28.06.2011) havale ettirdiği dilekçe ile hükmü 
temyiz etmiş; gerekçeli kararın kendisine tebliğini istemiştir. Bu süre tutum 
dilekçesinde hakim havalesi olmakla birlikte temyiz defterine kaydedildiğine 
ilişkin bir açıklama ya da kayıt yer almamakta; dosya gönderme formunda da 
bu bilgi bulunmamaktadır. Dilekçe üzerine harç hesabı yapılmamış; parantez 
içi ve onaysız, imzasız not şeklinde (temyiz harcı Bursa`dan yatırılacak) açık-
laması düşülmüştür.

Davacı vekili Bursa Nöbetçi İş Mahkemesi aracılığıyla Muratlı Asliye Hukuk 
(İş) Mahkemesi'ne gönderilmek üzere 19.09.2011 tarihli dilekçesini vermiş; 
temyiz harcını Bursa Mahkemeler veznesine yatırdığına ilişkin 19.09.2011 ta-
rihli harç makbuzunu da eklemiştir. Temyiz dilekçesinin üzerinde 2011/95 
Temyiz no. Açıklaması vardır.

Mahkeme temyiz istemi konusunda bir değerlendirme yapmamış; dosyayı 
dizi pusulasına bağlamaksızın ve açıklama yapmaksızın temyiz incelemesine 
göndermiştir.

Görülmektedir ki, yüze karşı verilen karara karşı süresi içinde verilen süre 
tutum dilekçesi üzerinde 28.06.2011 havale tarihinden başka temyiz defteri-
ne kaydedildiğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadığı gibi bu tarihte temyiz 
başvuru ve temyiz peşin harçlarının tahsiline ilişkin bir kayıt ya da belge de 
bulunmamaktadır. Harç 19.09.2011 tarihinde tahsil edilmiştir.

O halde mahkemece yapılacak iş; süre tutum dilekçesinin 28.06.2011 ta-
rihinde havale edilmesinden sonra temyiz defterine kaydedilip kaydedilmedi-
ğinin araştırılması, kaydedilmişse bu dilekçe üzerine düşülen “Temyiz harcı 
Bursa`dan yatırılacak” açıklaması da değerlendirilerek; harca tabi olmasına 
rağmen harç alınmadan temyiz defterine kayıt edilen temyiz dilekçesi hakkın-
da yapılacak işlemlere ilişkin 25.01.1985 günlü 1984/5 Esas ve 1985/1 sayılı 
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı ile 6217 Sayılı Kanun'un 30. maddesi ile 
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen “Geçici madde 3” atfıy-
la uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhukemeleri Kanunu`nun 
temyize ilişkin hükümlerine göre işlem yapılması; aksine süre tutum dilekçesi 
temyiz defterine kaydedilmemiş ise 19.09.2011 tarihinde harçlandırılan di-
lekçe de süresinde verildiği kana A.'ne ulaşılması halinde de dava dosyası ve 
eklerinin içerikleri açıklanan Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönet-
meliği hükümleri gereğince, dizi pusulasına bağlanması, gönderme formunu 
imzalayan hakimce son kontrolünün de sağlanarak temyiz incelemesi yapıl-
mak üzere Yargıtay`a eksiksiz biçimde gönderilmesi olmalıdır.

Açıklanan nedenlerle; dosyanın, açıklanan işlemler yapılıp, belirtilen ek-
siklikler giderilmek üzere Yerel Mahkemeye geri çevrilmesi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda yazılı noksanlığın tamamlanması için dosyanın mahke-
mesine, GERİ ÇEVRİLMESİNE, 14.12.2011 gününde oybirliği ile karar veril-
di.



YARGITAY 1. HUKUK DAİRESİ

ELATMANIN ÖNLENMESİ VE YIKIM İSTEĞİ 
● 

MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

ÖZET: Elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğine yönelik 
davada, yıkımın ilerde telafisi mümkün olmayacak zarara 
yol açabileceği dikkate alınarak, davalıya temliken tescil 
davası açması için önel verilmeli, açıldığı takdirde sonucu 
beklenmelidir.*
Y.1.HD E:2009/9241 K:2009/10603 T:22.10.2009

Davacı, kayden maliki bulunduğu 451 parsel sayılı taşınmaza davalının 
haklı ve geçerli bir neden olmaksızın ev yapmak suretiyle müdahale ettiğini 
kullanımının uzun yıllar devam ettiğini, sözlü uyarılarının sonuçsuz kaldığı-
nı ileri sürerek elatmanın önlenmesine, yıkıma fazlaya ilişkin hakları saklı 
kalmak kaydıyla geriye dönük 5 yıllık 1.000 TL. ecrimisilin tahsiline karar 
verilmesini istemiştir.

Davalı, çekişmeli konutu, taşınmazın  maliki olan murisi babalarının mu-
vafakati ile yaptırdığını, murisin taşınmazı davacıya satış yoluyla devrettiği-
ni sonradan öğrendiğini, muvazaalı devir yapıldığı iddiasıyla açtığı iptal tescil 
davasının yapılan yargılaması sırasında davacı ile sulh sözleşmesi yaptıkla-
rını, 06.05.1996 tarihli sözleşme uyarınca 451 parselde konutun bulunduğu 
kesimden 15000 m2lik alanın devredilmesi karşılığından adına kayıtlı 1531 
parselden 875 m2lik kısmın devredilmesinin kararlaştırıldığını ancak tapuda 
ferağ verilmediğini, sözleşmeye dayalı olarak zilyet olduğunu belirterek dava-
nın reddini savunmuş, olmadığı takdirde temliken tescil istemiştir.

Mahkemece; kayden davacıya ait çaplı taşınmaza davalının haklı ve geçer-
li bir neden olmaksızın ev yapmak ve tasarrufta bulunmak suretiyle elattığı 
belirlenerek elatmanın önlenmesine, tecavüzlü yapının yıkımına, kötü niyetli 
zilyet olmadığından ecrimisil isteğinin reddine ve usulüne uygun bir dava bu-
lunmadığından temliken tescil hakkında karar vermeye yer olmadığına hük-
medilmiştir.

Karar, davalı tarafından süresinde temyiz edilmiş olmakla Tetkik Hakimi 
raporu okundu, düşüncesi alındı. Dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünül-
dü.

* Gönderen Erdoğan Gökçe Fatih Emekli Hukuk Hakimi 
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KARAR
Dava, çaplı taşınmaza elatmanın önlenmesi, yıkım ve ecrimisil isteğine iliş-

kindir.

Mahkemece; elatmanın önlenmesi ve yıkım isteğinin kabulüne, ecrimisil 
isteğinin reddine karar verilmiştir.

Davacıya ait taşınmaza davalının müdahalesi saptanmak ve kayda değer 
verilmek suretiyle davanın kabul edilmiş olması kural olarak doğrudur.

Ancak davada yıkım fahiş zarar doğurucu nitelikteki haksız inşaattan do-
layı yıkım da istenildiğine göre ileride telafisi mümkün olmayacak bir zarara 
yol açmamak için davalıya temliken tescil davası açması için önel verilme-
si açıldığı takdirde sonucunun beklenmesi, oluşacak sonuca göre bir karar 
verilmesi gerekirken, değinilen husus göz ardı edilerek yazılı şekilde hüküm 
kurulması doğru değildir.

Davalının temyiz itirazı yerindedir. Kabulüyle, hükmün değinilen bu hu-
sus gözetilerek HUMK 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, alınan peşin 
harcın temyiz edene geri verilmesine 22.10.2009 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.



YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ

TEREKENİN BORCA BATIK OLMASI ● ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

ÖZET: Mirasçıların mirası kabul anlamında olan 
davranışlarının olup olmadığı araştırılırken ölüm günü 
itibariyle terekenin aktif ve pasifi belirlenmelidir.
Y.2.HD E:2009/6082 K:2009/12 T:12.05.2009

Dava, terekenin borca batık olması sebebiyle hükmen reddi iseğine iliş-
kindir (TMK m.605/2) Mirasbırakan İ., 16.07.2002 tarihinde ölmüş, bu dava 
24.08.2004 tarihinde açılmıştır.

Red süresi bitmeden, mirasçı olarak tereke işlemlerine karışan, terekenin 
olağan yönetimi niteliğinde olmayan veya mirasbırakanın işlerinin yürütülme-
si için gerekli olanın dışında işler yapan ya da tereke mallarını gizleyen veya 
kendisine mal eden mirasçı mirası reddedemez (TMK m.610/2) Red hakkı-
nın yitirilmesine ilişkin bu hüküm, sadece normal terekeler hakkında değil, 
hükmen red durumunda da uygulanır. Onun için bir mirasçı, kesin şekilde 
mirasa sahip çıkıp, yukarıdaki tasarruflarda bulunduktan sonra hükmü red 
ileri süremez.

Borca batıktık her çeşit delille ispatlanır. Davalı, mirasbırakanın ölümün-
den sonra davacıların, mirasbırakana ait evde oturmaya devam ettiklerini, tar-
lalarını kullandıklarını ileri sürdüğüne göre, taraflardan tesahiple ilgili delille-
rinin sorulması, mirasçıların mirası kabul anlamına gelen davranışlarının bu-
lunup bulunmadığının tespiti, mirasbırakanın taşınır ve taşınmaz mallarının 
ölüm günündeki değerlerinin, başka bir ifade ile ölüm günü itibarıyla terekenin 
aktifinin belirlenmesi ve borç miktarına göre ölüm tarihi itibariyle borçlarını 
karşılamaya yeter miktarda olup olmadığının objektif olarak tespiti ve tüm de-
liller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre hüküm kurulması 
gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA) bozma 
sebebine göre diğer yönlerin bu aşamada incelenmesine yer olmadığına, temyiz 
peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 
gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12.05.2009 gününde oybir-
liğiyle karar verildi.
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MİRAS REDDİNİN İPTALİ ● GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Mirasın kayıtsız şartsız reddinin iptaline ilişkin 
davaya Asliye Hukuk Mahkemesinde bakılır.*
Y.2.HD E:2009/2078 K:2009/17954 T:21/10/2009

Mirasbırakan 25.12.2007 tarihinde vefat etmiş, mirasçılarından kızı P, 
12.03.2008 tarihinde sulh hakimine başvurarak mirası kayıtsız şartsız red-
dettiğini bildirmiştir. Bu beyan sulh hakimince 16.06.2008 tarihinde tutanağa 
bağlanmıştır.

İstek, mirası kayıtsız şartsız reddin iptaline ilişkindir. (TMK m.605/2) Sulh 
Hukuk Mahkemeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile diğer kanunlar-
da belirtilen görevi yerine getirir. Asliye Hukuk Mahkemeleri ise, Sulh Hukuk 
Mahkemeleri'nin görevi dışında kalan ve özel hukuk ilişkilerinden doğan her 
türlü dava ve işler ile kanunların verdiği diğer dava işlere bakar (5235 s. K. 
M.6) Mirasın kayıtsız şartsız reddinin iptaline ilişkin davaların Sulh Hukuk 
Mahkemesi'nde bakılacağına ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda 
(m.8) bir hüküm bulunmadığı gibi, Türk Medeni Kanunu'nda da bir hüküm 
yoktur. O halde, mirasın kayıtsız şartsız reddin iptaline ilişkin davalarda görev 
Asliye Hukuk Mahkemesi'ne aittir. Öyleyse görevsizlik kararı verilmesi gere-
kirken açıklanan yön gözetilmeden yargılamaya devam olunarak işin esasının 
incelenmesi yanlıştır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda gösterilen sebeple (BOZULMASINA),
Temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden 

itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 21.10.2009 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.

* Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin 12.01.2010 T.2008/15352-2010/239 sayılı Kararı da aynı 
doğrultudadır.
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ÖLEN KİŞİYE AÇILMIŞ TAZMİNAT DAVASI 
● 

MİRASÇININ DURUMU

ÖZET: Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı kendi 
alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, 
alacaklılar veya iflas idaresi kendilerine yeterli güvence 
verilmediği takdirde ret tarihinden başlayarak altı ay 
içinde reddin iptali davası açabilirler.
Y.2.HD E:2009/16808 K:2009/6378 T:01/04/2010

Davacıların, tazminat davasında miras bırakan H.'nın mirasçıları olarak 
davalı sıfatıyla yasal hasım olarak davayı takip etmeleri terekeyi sahiplenme 
anlamına gelmez.

O halde, davacıların delilleri toplanarak miras bırakanın Türk Medeni 
Kanunu'nun 605/2. maddesi uyarınca terekesinin aktif ve pasifleriyle birlikte 
tespiti ile ölüm tarihi itibariyle terekenin borca batık olup olmadığının belir-
lenmesi ve sonucu uyarınca karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar 
verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğin-
den itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 01.04.2010 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

MİRASIN REDDİNİN İPTALİ DAVASI

ÖZET:  Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı kendi 
alacaklılarına zarar vermek amacıyla mirası reddederse, 
alacaklılar veya iflas idaresi kendilerine yeterli güvence 
verilmediği takdirde ret tarihinden başlayarak altı ay 
içinde reddin iptali davası açabilirler.*
Y.2.HD E:2010/4303 K:2010/16104 T:05.10.2010

Malvarlığı borcuna yetmeyen mirasçı, alacaklılarına zarar vermek amacıy-
la mirası reddederse, alacaklıları veya iflas idaresi kendilerine yeterli güven-
ce verilmediği takdirde ret tarihinden başlayarak altı ay içinde reddin iptali 
hakkında dava açabilirler (TMK md.617) Reddin iptaline karar verilirse, mi-

* Dergimizin 2007/4. Sayısının 1667 sayfasında yayımlanan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 
Kararına bakınız.
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ras resmen tasfiye edilir. (TMK md.617/2) Açıklanan yasal hüküm gereğince, 
mirasçının alacaklılarının reddin iptalini isteme hakkı mevcuttur. O halde, 
taraflara delillerini sunmaları için mehil verilmesi, göstermeleri halinde delil-
lerinin toplanması ve hasıl olacak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken 
“mirasın reddinin şahsi bir hak olduğundan” söz edilerek isteğin reddi doğru 
görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMA-
SINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu ka-
rarın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 
05.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

BABANIN ÖLÜMÜ ● MİRASIN REDDİ 
● 

KÜÇÜĞE KAYYIM TAYİNİ KOŞULU

ÖZET: Mirasın reddinde annenin hukuki yararı ile küçüğün 
hukuki yararı çatıştığından küçüğe kayyım tayin ettirilerek 
ret işlemleri gerçekleştirilmelidir.
Y.2.HD E:2010/11840 K:2011/1757 T:07.02.2011

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahilli mahke-
mece verilen hükmün kanun yararına bozulmasına Adalet Bakanlığı'nın yazısı 
üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak oku-
nup gereği görüşülüp düşünüldü.

Davacı Gonca Özcan tarafından hasımsız olarak açılan davada 03.05.2008 
tarihinde ölen eşinin mirasını kendi adına ve 05.03.2002 doğumlu kızı Deniz 
Çıplak adına reddettiğini belirterek, mirasın reddine karar verilmesini istedi-
ği, mahkemece davanın kabulüne karar verildiği ve hükmün temyiz edilmeksi-
zin kesinleştiği anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 426/2.maddesine göre, bir işte ya-
sal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışırsa vesayet 
makamının ilgilisinin isteği üzerine veya re`sen temsil kayyımı ataması gerek-
mektedir.

Mahkemece, mirasın reddinde annenin hukuki yararı ile çocuğun hukuki 
yararı çatıştığından, küçüğe kayyım tayin ettirilmesi, husumetin kayyıma yö-
neltilmesi, gösterdiği takdirde delillerin toplanması gerekirken küçüğe kayyım 
tayin ettirilmeden eksik hasımla işin esasının incelenerek karar verilmesi usul 
ve yasaya aykırı bulunmuştur.

SONUÇ: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu'nun 427/6. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıkla-
nan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere BOZULMASINA 
oybirliğiyle karar verildi. 07.02.2011



YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

AYLIK KİRA BEDELİNİN TESPİTİ TAHSİLİ DAVASI ● GÖREV

ÖZET: İcra takibine konu Ocak ve Şubat ayı kira parasıyla 
ilgili belirtilen miktar da borçlu olmadığının tespiti 
istenmiştir. O halde, uyuşmazlık konusuyla sınırlı olarak… 
davacının kira borcunun olmadığının tespitine şeklinde 
hüküm kurulması gerekirken, ayrıca davanın kira tespiti 
davası gibi algılanmasına yol açacak biçimde hüküm 
kurulması, bozmayı gerektirmiştir.
Y.3.HD E:2010/6518 K:2010/7976 T:04.05.2010

Dava dilekçesinde aylık kira bedelinin 7.000 TL. olmayıp, 5.000 TL. ol-
duğunun tespitine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen 
kabulü ile 15.03.2004 döneminden itibaren aylık kiranın 5.532.05 TL. olarak 
tespitine karar verilmiş hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bü-

tün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.

Davacı vekili Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçesi ile; müvekkili-
nin, davalıya ait taşınmazda 2003 tarihli kira sözleşmesi ile kiracı bulunduğu-
nu; davalı tarafın icra takibi yaparak kira bedelinin tahsilini istediğini; ancak 
kira bedelinin 5.000 TL. olduğu halde 7.000 TL. olarak gösterildiğini iddia 
ederek; öncelikle takip dosyalarının dava sonuna kadar tedbiren durdurulma-
sı, İIK'nın 72. maddesi gereğince aylık kira bedelinin 5.000 TL. olarak tespitine 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; dava dilekçesinin konu başlıklı bölümün-
de davanın menfi tespit davası olduğu belirtildiği halde, sonuç kısmında aylık 
kira bedelinin 5.000 TL. olarak tespitinin istendiğini; bu nedenle öncelikle 
görevli mahkemenin belirlenmesini; esası yönünden de davanın reddini iste-
miştir.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nce; davanın menfi tespit davası olduğu belirti-
lerek davacının Ocak ve Şubat ayları kira paralarının tahsili için yapılan icra 
takibine karşı bu davayı açması nedeniyle, miktar itibariyle dava dilekçesi-
nin görevsizlik nedeniyle reddine karar verilmiş, dava dosyası Sulh Hukuk 
Mahkemesi'ne gönderilmiştir.

Mahkemece;  davanın türkçe kabulü ile, 15.03.2004 döneminden itibaren 
aylık kiranın 5.532,05 TL olarak tespitine, takip konusu 2005 yılı Ocak, Şu-
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bat ayı için 1.467,95’er TL’den toplam 2.935,90 TL davacının  kira borcunun 
olmadığının tespitine karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından süresinde 
temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebep-
lere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmesine göre, sair 
temyiz itirazları yerinde değildir.

2010/6518-7976

Ancak, davada; icra takibine konu Ocak ve Şubat ayı kira parasıyla ilgili be-
lirtilen miktarda borçlu olmadığının tespiti istenilmiştir. O halde, mahkemece, 
uyuşmazlık konusuyla sınırlı olarak, takip konusu 2005 yılı Ocak ve Şubat ayı 
için 1.467.95'er TL.'den toplam 2.935.90 TL. Davacının kira borcunun olma-
dığının tespitine şeklinde hüküm kurulması gerekirken; ayrıca davanın kira 
borcunun olmadığının tespitine şeklinde hüküm kurulması gerekirken; ayrıca 
davanın kira tespiti davası gibi algılanmasına yol açacak biçimde (15.03.2004 
döneminden itibaren aylık kiranın 5.532.05 TL. Olarak tespitine dair) hüküm 
kurulmuş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şe-
kilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 04.05.2010 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

KİMLİK BİLGİLERİNİN KULLANILMASI ● HAKSIZ FİİL

● 

 GÖREVLİ MAHKEME

ÖZET: Kimlik bilgileri üçüncü kişilerce kullanılarak 
bankadan kredi çekilmesi halinde, kimlik bilgileri kullanılan 
kişi ile banka arasında akdi bir ilişki olamayacağından, 
davaya haksız fiil kuralları uygulanmalı ve genel 
mahkemede bakılmalıdır.
Y.3.HD E:2011/3416 K:2011/7598 T:02.05.2011

Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin kimlik bilgilerini kullanan 3. Ki-
şiler tarafından davalı bankadan  kredi kartı temin edildiğini ve harcamalarda 
bulunulduğunu, kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine de davalı banka 
tarafından müvekkili hakkında takip yapıldığını ileri sürerek, takip nedeniyle 
müvekkilinin borçlu olmadığının tespitine, %40 dan aşağı olmamak üzere taz-
minatın davalı bankadan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.



392 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

Davalı banka vekili cevap dilekçesinde; davaya bakmakla görevli mahke-
menin Ereğlİ Tüketici Mahkemesi olduğunu savunarak görev itirazında bulun-
muştur.

Mahkemece; 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun 
44/1. maddesinde, kanunun uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklarda kart ha-
milinin tüketici olması halinde, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun'un 22. ve 23. maddesi hükümlerinin uygulanacağının düzenlendiği bu 
nedenle davanın tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiği gerekçesiyle dava 
dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmiştir.

Hüküm, davacı tarafça temyiz edilmiştir.

Somut olayda davacı, kimlik bilgilerinin 3. Kişiler tarafından kullanılarak 
davalı bankadan kredi kartı temin edildiğini ve kredi kartı borcunun ödenme-
mesi üzerine de davalı banka tarafından hakkında takip yapıldığını belirterek, 
borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Bu haliyle uyuş-
mazlığı doğuran asıl hukuki ilişki, haksız fiilden kaynaklanmaktadır.

Diğer taraftan davalı banka ile kredi kartı sözleşmesini akdedenin dava-
cının kimlik bilgilerini kullanan 3. Kişiler olduğunun anlaşılması halinde de, 
taraflar arasında bir sözleşme ilişkisinin varlığından söz edilemeyeceği açıktır. 
(HGK'nın 17.02.2010 gün ve 2010/4-61 E.2010/84 K. Sayılı ilamı)

Hal böyle olunca, taraflar arasında sözleşme ilişkisinin bulunmadığı ve 
uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkinin haksız fiilden kaynaklandığı ileri 
sürüldüğünden, davaya genel hükümlere göre bakılması gerekir. Bu nedenle 
mahkemece, işin esası incelenerek ortaya çıkacak sonuca göre bir karar ve-
rilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile dava dilekçesinin reddedilmiş 
olması usul ve yasaya uygun değildir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şe-
kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 02.05.2011 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ

ORTAK ALINAN EVİN MUVAZAALI SATIŞI ● DAVADA GÖREV

ÖZET: Davacı ortak alındığını iddia ettiği evin davalı 
eşi tarafından muvazaalı olarak satıldığını iddia 
ederek tasarrufun iptalini istemiş olup, dava haksız 
fiile dayandığından Aile mahkemesinde değil genel 
mahkemede dava açılmalıdır.*
Y.4.HD E:2009/139 K:2009/11718 T:22.10.2009

Davacı, ortak alındığını iddia ettiği evin, davalı eşi tarafından danışıklı 
(muvazaalı) olarak satıldığını ileri sürerek tasarrufun iptalini istemiştir. Yerel 
mahkemece, davanın aile mahkemesinin görevine girdiği gerekçesiyle mahke-
menin görevsizliği nedeniyle dava dilekçesi reddedilmiş, karar, davacı tarafın-
dan temyiz olunmuştur.

Davalılardan E.L.K. tarafından davacı aleyhine 25.01.2005 günü boşan-
ma davası açıldığı, boşanma davasının açılmasından 8 gün önce, 17.01.2005 
gününde, davalı E.L.K.'un, üvey kardeşinin eşi olduğu anlaşılan diğer davalı 
Kadriye Güler`e taşınmazın devredildiği anlaşılmaktadır. Davacı da bu satış 
işleminin danışıklı olduğunu ileri sürerek tasarrufun iptalini istemektedir. İs-
temin ileri sürülüşüne göre davanın dayanağının haksız eylem olduğu sonucu-
na varılmaktadır.

Şu durumda yerel mahkemece, haksız eylemden kaynaklanan davalara ge-
nel hukuk mahkemelerinde bakılması gerektiği gözetilerek, işin esasının ince-
lenmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçeyle, yazılı biçimde karar verilmiş 
olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle BOZUL-
MASINA ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22.10.2009 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

* Gönderen Av. Hulki ÖZEL Mersin Barosu Başkanı
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KAMU GÖREVLİSİNİN  İDARİ HATASI

ÖZET: Kamu görevini yerine getirirken yapılan hatalı 
işlemler nedeniyle kamu görevlisi aleyhine değil, devlet 
aleyhine, Yargıtay`ı ilk derece mahkemesi sayarak dava 
açılması gerekir.
Y.4.HD E:2011/3187 K:2011/3444 T:30.03.2011

Davacı Ç.D. vekili Avukat İ.T. tarafından, davalı Z.Ö. ve diğerleri aleyhi-
ne 19.03.2009 gününde verilen dilekçe ile kişilik haklarına saldırı nedeniyle 
manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; 
mahkemenin yetki vegörevsizliği nedeniyle dava dilekçesinin reddine dair veri-
len 30.12.2010 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından 
süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten son-
ra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar 
incelenerek gereği görüşüldü.

Davacı, Cumhuriyet Savcıları olan davalılar tarafından hazırlanan ve kamu 
oyunda Ergenekon adıyla bilinen soruşturma kapsamında hakkında herhangi 
bir suç isnadı bulunmamasına, şüpheli de olmamasına karşın iddianamenin 
1565, 1618, 1619 ve 1620 sayfalarında ismine yer verilerek kişilik haklarına 
saldırıda bulunulduğunu belirterek, davalıların manevi tazminat ile sorumlu 
tutulmalarını istemiştir.

Davalılar ise, 1. Sınıf Cumhuriyet Savcıları olmaları nedeni ile hakların-
daki davanın Yargıtay ilgili dairesinde görülmesi gerektiğini, hukuka aykırı 
eylemleri bulunmadığını ileri sürerek, istemin reddedilmesi gerektiğini savun-
muşlardır.

Yerel mahkemece, davalıların kamu görevlerini yerine getirirken işledikleri 
kusurlarından doğan tazminat davalarının ancak idare aleyhine açılabileceği, 
davalılar hakkında şahsi kusurları ile ilgili açılmış bir soruşturma ya da ko-
vuşturma bulunmadığı, ancak şahsi kusurlarının ceza davasında kanıtlanması 
halinde manevi tazminata konu olabileceği, bu davada davalıların pasif husu-
met ehliyetlerinin bulunmadığı, mahkemenin yetki ve görevsizliği gerekçesiyle 
dava dilekçesi reddedilmiş, karar, davacı tarafından temyiz olunmuştur.

09.02.2011 günü Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilip 14.02.2011 
gün ve 27846 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanarak yürürlüğe giren 6110 sayılı 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa'nın 12. maddesi ile 2802 
sayılı Hakimler ve Savcılar Yasası'nın 93. maddesinden sonra gelmek üzere 
eklenen 93/A maddesinde; “Hakim ve Savcıların bir soruşturma, kovuşturma 
veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri 
her türlü kararlar nedeniyle: a)Ancak devlet aleyhine dava….” Açılabileceği “b)
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Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk sebeplerine dayanılarak da 
olsa hakim veya savcı aleyhine tazminat davası…” açılamayacağı, “…hakim 
ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları 
işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü kararlar nedeniyle devlet 
aleyhinde açılacak tazminat davaları ile rücu davalarında bu madde hüküm-
leri; bu maddede hüküm bulunmayan hallerde ise ilgisine göre Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu…” hükümlerinin uygu-
lanacağı belirtilmiştir. Aynı Yasa'nın 14. maddesi ile 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Yasası'nın 573. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi 
“Hakimlerin yargılama faaliyetlerinden dolayı aşağıdaki sebeplere dayanılarak 
Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir.”biçiminde değiştirildikten sonra, 
Geçici 2. maddesinde de “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu 
yürürlüğe girinceye kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 573. mad-
desindeki sebeplere dayanılarak açılacak tazminat ve rücu davalarında; a) 
Hakimlerin bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları 
işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü kararlar nedeniyle Devlet 
aleyhine açılan tazminat davası, Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinde… açılır ve 
ilk derece mahkemesi sıfatı ile görülür.”, “(2) Hakimler ve Savcılar Kanunu'na 
eklenen 93/A maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun bu kanun-
la değiştirilen 573. maddesi hükümleri bu kanın yürürlüğe girdiği tarihte a) 
görülmekte olan davalar, b)Kesinleşmemiş hükümler, c) miktar veya değeri 
itibariyle temyiz ve karar düzeltme yoluna gidilemediği için kesinleşen hüküm-
ler, bakımından da uygulanır ve davaya Devlet aleyhinde olunur.” Biçiminde 
düzenleme yapılmıştır.

Yerel mahkemece, Cumhuriyet Savcısı olan davalılar aleyhine yürüttükleri 
bir soruşturma nedeni ile düzenledikleri iddianameden dolayı tazminat davası 
açıldığı gözetilerek, karar gününden sonra yürürlüğe giren 6110 sayılı Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa uyarınca yeniden değerlendir-
me yapılıp varılacak sonuca göre bir karar verilmek üzere kararın bozulması 
gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASI-
NA; bozma nedenine göre öteki temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer 
olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 30.03.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ● TAZMİNAT DAVASI

ÖZET: Taşınmazına el konulan malik her zaman 
mahkemeye müracaat ederek dava açabilir. Kanunla 
getirilen uzlaşma yöntemi kişinin dava açma hakkını 
ortadan kaldırmaz.*  
Y.5.HD E:2011/14430 K:2011/21163 T:14.12.2011

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine iliş-
kindir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacılar vekilince 
temyiz edilmiştir.

Dava konusu taşınmaza kamulaştırmasız el atıldığı anlaşılmıştır.

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 5999 Sayılı Kanun'la eklenen Geçici 
6. maddedeki hükümlerin 6111 Sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi uyarınca 
04.11.1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerinde de uy-
gulanacağı kabul edilmiştir.

5999 Sayılı Kanun'la eklenen geçici 6. madesinin 1. fıkrasında “taşınmaz-
lara malikin rızası olmaksızın fiili olarak el konulması sebebiyle malik tarafın-
dan ilgili idareden tazminat talebinde bulunulması halinde öncelikle uzlaşma 
yoluna gidilmesi esastır.” Hükmü getirilmiştir.

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun 16.05.1956 gün ve 
1956/1-6 sayılı karar uyarınca idarece taşınmazına kamulaştırmasız el atılma-
sı halinde el konulan yerin bedelini talep edebilir.

Bu hüküm uyarınca taşınmazına el konulan malik her zaman mahkemeye 
müracaat ederek tazminat davası açabilir. 5999 Sayılı Kanun'la getirilen uzlaş-
maya gidilmesi hali kişinin dava açma hakkını ortadan kaldırmaz.

Kanunda, uzlaşmanın önerilmesinin amacı kişinin mahkemeye müracaat 
hakkını ortadan kaldırmak değil, malikin idareye başvurması halinde uzlaşma 
yolunun denenmesidir. İdare uzlaşma talebinde bulunan malik ile uzlaşma 
görüşmelerine başlamakla yükümlüdür. Malikin idareye başvurmadan doğru-
dan doğruya dava açması hukukun temel prensiplerinden biri olan hak arama 
özgürlüğüne ilişkindir.

* Gönderen: Av. Mehmet Bayraktar
Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin; 14.12.2011 T.2011/13237-21159 ve 13.12.2011 T.2011/17580-

20948 sayılı Kararları da aynı doğrultudadır.
Dergimizin 2012/2.sayısında yayımlanan Yargıtay 5. Hukuk Dairesi kararına bakınız.
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Diğer bir deyişle 5999 Sayılı Kanun'la getirilen geçici 6. maddenin 1. fıkra-
sındaki uzlaşma için idareye başvurma; dava şartı olmadığı gibi, taşınmaz ma-
liki dava açmakla uzlaşmak istemediği yönündeki iradesini ortaya koymuştur.

Bu itibarla usul ekonomisi de göz önünde tutulduğundan işin esasına giri-
lerek yapılacak inceleme sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı 
gerekçelerle red kararı verilmesi,

Doğru görülmemiştir.

Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıkla-
nan nedenleri HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma ne-
denine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin alı-
nan temyiz harcının istenildiğinde ödeyene geri verilmesine ve temyize başvur-
ma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 14.12.2011 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA ● DEĞER TESPİTİ

ÖZET: Kamulaştırmasız el atmaya konu olan taşınmaza 
dava itibariyle değer biçilmesi doğrudur. Baraj gölü içinde 
kalan taşınmazın tapudan terkin edilmesi de doğrudur.*
Y.5.HD E:2011/15364 K:2012/1072 T:26.01.2012

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine iliş-
kindir.

Mahallinde yapılan keşif sonucu, alınan rapor uyarınca taşınmazın dava 
tarihindeki değerinin biçilmesi ve bedelin davalı idareden tahsiline karar veril-
mesi doğru olduğu gibi, el atılan taşınmaz, baraj gölü içinde kaldığından, 3402 
sayılı Kadastro Kanunu'nun 16/C maddesi uyarınca tapudan terkinine karar 
verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olmadığından usul ve yasaya 
uygun hükmün ONANMASINA, İdare harçtan bağışık olduğundan harç alın-
mamasına, 26.01.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.

* Gönderen: Av. İnan Yılmaz Tunceli Barosu



YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ

PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ KARAR DÜZELTME

ÖZET: Paydaşlığın giderilmesine ilişkin onama ya da 
bozma kararlarına karşı karar düzeltme istenemez.
Y.6.HD E:2007/7383 K:2007/7896 T:20.06.2007

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası ya-
zılı paydaşlığın giderilmesi davasına dair karar Dairemizin 19.04.2007 gün ve 
3013-4726 sayılı ilamı ile onanmasına karar verilmesi üzerine bu defa davalı-
lardan R.T. tarafından yasal süresinde karar düzeltme isteminde bulunulmuş 
olmakla dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

HUMK'un 440. maddesinin III. fıkrasının 2 nolu bendi uyarınca paydaşlı-
ğın giderilmesi davalarına ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin 
Yargıtay`ca verilen kararlar için karar düzeltme istenemez. Bu bakımdan dü-
zeltme istemine ait dilekçenin reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle karar düzeltme dilekçesinin RED-
DİNE, red esasa ilişkin olmadığından para cezasının tayinine yer olmadığına, 
20.06.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

PAYLI TAŞINMAZIN KİRALANMASI 
● 

ZORUNLU DAVA ARKADAŞLIĞI

ÖZET: Tahliyesi istenen taşınmazlar tüm paydaşlar 
tarafından kiralandığına göre paydaşlar arasında zorunlu 
dava arkadaşlığı bulunmaktadır. Bu nedenle tahliye 
davasına tüm paydaşların katılması sağlanmalıdır.
Y.6.HD E:2011/160 K:2011/1518 T:14.02.2011

Dava, fuzuli işgal nedeni ile kiralananların tahliyesi ve ecrimisil istemine 
ilişkindir. Mahkemece davanın kabulüne, fuzuli işgal nedeni ile tahliyelerine, 
6.160-TL. ecrimisil bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmiş hüküm davalı 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.

6570 Sayılı Yasa kapsamına giren yerler için Yasa'nın 12. maddesi gere-
ğince kiracı veya fuzuli şagil hakkında akde aykırılıktan dava açılabilir. Kiracı 

* Gönderen Av. İnan Yılmaz Tunceli Barosu 
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veya fuzuli şagil hakkında aralarında zorunlu dava arkadaşlığı olmadığından 
ayrı,ayrı dava açılabileceği gibi birlikte davalı gösterilmek suretiyle de kira-
lanandan tahliyeleri istenebilir. Kiracının tahliyesi için daha önce kendisine 
süreli ihtarın tebliğ edilmesi, verilecek süre içinde kiralananın akde uygun hale 
getirilmesinin istenmesi ve bu  sonuçsuz kalması gerekir. Kiralayan tarafından 
kiracıya tebliğ ettirilecek ihtarnamede verilecek süre uygun bir süre olmalıdır. 
Fuzuli şagil hakkında açılacak davada kendisine önceden ihtar gönderilmesi 
koşulu aranmaz.

6570 Sayılı Yasa'nın 12. maddesi uyarınca dava açma hakkı Borçlar Kanu-
nu 256 ve 259. maddelerinde olduğu gibi yalnız kiralayana aittir. Kiralayanlar 
birden fazla ise aralarında zorunlu dava arkadaşlığı bulunduğundan davayı 
birlikte açmaları zorunludur.

Olayımıza gelince; Tunceli Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2008/314 Esasında 
kayıtlı davacılardan M. oğlu M.T.'ın kiracı İ.Ş. aleyhine açtığı temerrüt nede-
niyle tahliye ve kira alacağının tahsili istemli davanın yargılaması sonucunda 
tapuda işhanı ve arsası olarak kayıtlı paylı mülkiyette tabi olan taşınmazda 
tahliyesi istenen zemin kat 1 ve 7 nolu dükkanların tüm paydaşlar tarafından 
kiraya verildiği kabul edilmiş olup, bu hüküm dairemizce onanarak kesinleş-
miştir. Tahliyesi istenen taşınmazların tüm paydaşlarca kiraya verildiği kesin-
leştiğine göre kiralayanlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır. 
Bu nedenle tapuda paydaş ve kiraya veren sıfatını haiz A. ve M.Ş.'nin tahliye 
davasına muvafakatının sağlanması  için davacılara imkan ve süre tanınma-
sı, alacağın bölünebilir nitelikte isteklerden olduğu gözetilerek ona göre karar 
vermek gerekirken alacağın tamamına hükmedilmesi  usul ve yasaya aykırıdır.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, istek 
halinde peşin alınan temyiz harcının temyiz edene iadesine, 14.02.2011 tari-
hinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 8. HUKUK DAİRESİ

MADDİ HATAYA DAYANAN BOZMA KARARI ● KAZANILMIŞ HAK

ÖZET: Maddi hataya dayalı bozma kararına uyulmakla 
kazanılmış hak oluştuğundan söz edilemez.*  
Y.8.HD E:2008/4857 K:2008/4960 T:16.10.2008

Davacılar vekili, vekil edenlerinin miras bırakanı K.A.'dan intikalen ve ekle-
meli zilyetlik nedeniyle 114 ada 63 parselin davalı Hazine üzerindeki 240/3840 
payının iptali ile vekil edenleri adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiş-
tir.

Davalı Hazine vekili, dava konusu parselin 240/3840 payının hükmen tes-
cil edildiğini, Tunceli Kadastro Mahkemesi'nin 1989/37 Esas, 2002/103 Karar 
sayılı dosyasının kesin hüküm teşkil ettiğini açıklayarak, davanın reddine ka-
rar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece uyulan bozma ilamı uyarınca davanın reddine karar verilmesi 
üzerine; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının kabulüne ilişkin önceki hükmün davalı Hazine vekilinin temyizi 
üzerine Dairemizin 07.06.2007 gün, 2007/2778 Esas, 3583 Karar sayılı ilamı 
ile “….Dava konusu taşınmazın davacıların miras bırakanı K.A.'dan kaldığı 
bildirildiğine, bağış veya taksim sonucu davacılara intikal ettiği de açıklanma-
dığına göre, terekeye dahil taşınmazın elbirliği mülkiyet hükümlerine tabi ol-
duğu ve bir kısım mirasçının adına tescil istemiyle dava açamayacağı gibi, tüm 
mirasçılar adına tescilde istenmediğine göre, diğer mirasçıların muvafakatları 
alınarak da davaya devam edilemeyeceğine göre, diğer mirasçıların muvafakat-
ları alınarak da davaya devam edilemeyeceğinden davanın reddine karar veril-
mesi…” gerekçesiyle bozma sevk edilmiş, davalı Hazinenin hükmün esasının 
bozulması yönündeki karar düzeltme isteğinin reddine karar verilmişti.

Dava konusu 114 ada 63 parselin öncesi 114 ada 25 parsel olup, senet-
sizden 20 yılı aşkın süredir zilyetliliklerine istinaden 20.02.1986 tarihinde ½ 
hisselerle H.Z. ve M.A.A. adına tespit edilmiş, Devletin hüküm ve tasarrufu al-
tında bulunan yerlerden olduğu  gerekçesiyle Hazinenin tespite itirazı üzerine 
Kadastro Komisyonu'nun 03.11.1986 tarih, 163 no.lu kararı ile tespitin iptali 
ile Hazine adına tespite karar verilmiş, H.A. mirasçıları ve müştereklerinin 
zilyetliklerine dayanarak itirazları üzerine Tunceli Kadastro Mahkemesi'nin 
1989/37 Esas, 2002/103 Karar sayılı ve 30.12.2002 tarihli kararı ile davanın 
kısmen kabulü ile 114 ada 25 parselin fen bilirkişinin 19.06.2001 tarihli rapor 

*  Gönderen Av. İnan Yılmaz Tunceli Barosu  
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ve krokisinde gösterilen 6016 m2'sinin zilyetlik koşulları oluştuğu anlaşılan 
bir kısım davacılar ve katılanlar adına payları oranında tesciline, K.A. adına 
zilyetlikle edinim koşulları oluşmuş ise de, adına açılmış bir dava bulunmadığı 
gerekçesi ile ona ilişkin 240/3840 payın davalı Hazine üzerinde bırakılmasına 
karar verilmiş; hüküm derecattan geçerek 22.09.2003 tarihinde kesinleşmiş 
ve infaz edilmek suretiyle ifrazen 114 ada 63 parsel oluşmuştur.

Temyiz incelemesine konu dava; K.A. mirasçıları tarafından miras yolu 
ile intikal ve eklemeli kazanmayı sağlayan zilyetlik nedeniyle Hazine adına 
açıklandığı şekilde hükmen tescil edilen 240/3840 paya ilişkin olarak açılmış 
bulunmaktadır. Her ne kadar önceki hüküm Dairece yukarıda açıklandığı 
üzere dava şartı yokluğundan bozulmuş ise de bu kez yapılan temyiz incele-
mesi sırasında bozma sonrası dosya arasına sunulan mirasçılık K.A. ve N.A.'ı 
mirasçı olarak bıraktığı anlaşılmıştır. Miras bırakan K.A.'ın davacılar dışında 
mirasçısı bulunmadığına göre, bozma kararının maddi hataya dayalı olduğu 
ve kazanılmış hak teşkil etmeyeceği, mahkemece bozmaya uyulmak suretiyle 
verilen kararında bu nedenle yerinde bulunmadığı görülmüştür. Davalı Hazi-
ne her ne kadar dava konusu parselin hükmen tesciline esas yukarıda tarihi 
ve sayısı yazılı dosyanın kesin hüküm teşkil ettiğini bildirmiş ise de; Tunceli 
Kadastro Mahkemesi'nin 1989/37 Esas, 2002/103 Karar sayılı dosyası hük-
münde dosyamız davacılarından N.A. davacı olarak yazılmışsa da, adı geçenin 
usule uygun açılmış bir davası ve katılma isteği bulunmadığından kesin hü-
küm oluşturmadığı, bu nedenle de 240/3840 payın Hazine üzerinde bırakıldı-
ğı anlaşılmıştır. Dava konusu taşınmaza ilişkin payın miras bırakanlarından 
intikalen davacılar zilyetliğinde bulunduğu ve kazanma koşullarının oluştuğu 
gerek Tunceli Kadastro Mahkemesi'nin 1989/37 Esas, 2002/103 Karar sayı-
lı dosyasından, gerekse yargılama aşamasında yapılan keşifde dinlenen yerel 
bilirkişi ve tanık beyanlarından anlaşıldığına göre, davanın kabulüne karar 
verilmesi gerekirken maddi hataya dayalı bozma ilamına uyulmak suretiyle 
davanın reddine karar verilmiş olması doğru değildir.

Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile usul ve yasa hükümleri-
ne aykırı bulunan hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA 
ve 14.00 YTL peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 16.10.2008 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

OKUR YAZAR OLMAYAN İŞÇİ ● ÇELİŞKİLİ İBRANAME 
● 

GEÇERLİLİK KOŞULLARI

ÖZET: Okuryazar olmayan işçiye imzalatılan ibranamenin 
geçerliliğinden söz edilemez. İbranamede işçinin istifa 
ederek işten ayrıldığı belirtilmesine karşın, işçiye ihbar 
ve kıdem tazminatı ödendiği de belirtilmiştir. Bu durum 
açık bir çelişki olup, ibranamenin gerçek bir istifa belgesi 
olduğu kabul edilemez.
İş ilişkisinin devamı sırasında düzenlenen ibranameler 
geçerli değildir.
Y.9.HD E:2007/22275 K:2008/16486 T:19.06.2008

Davacının ihbar ve kıdem tazminatları ile işçilik alacakları, davalı işveren 
tarafından sunulan ibranameye değer verilerek reddedilmiştir.

Taraflar arasında düzenlenen ibranamenin geçerliliği olup olmadığı uyuş-
mazlık konusudur.

İbra Sözleşmesi, İsviçre Borçlar Kanunu'nun 115. maddesinde düzenlen-
diği halde Türk Borçlar Kanununa  bu madde alınmamıştır. Bir kanunda ana 
kurallar ve kurumlar  oluşturulurken ibra gibi önemli bir kuruma yer verilme-
miş oluşunun ancak hata sonucu olabileceği öğretide ileri sürülmüştür (Berki 
Şakir: Borçların Sukutu, AÜHF, Cilt XII. S. 237) Bununla birlikte gerek öğre-
tide gerek uygulamada ibraname, bir borcun tam ya da kısmen ifa edilmeden 
sona ermesini sağlayan özel sukut nedeni olarak kabul edilmektedir. (Feyzi-
oğlu, F.N: Borçlar Hukuku Umumi Hükümler, Cilt II, İstanbul 1969, s. 351). 
Bu noktada ibra sözleşmesinin ödeme yönünde bir anlaşma olmadığı, borcun 
kısmen ya da tamamen tatmin edilemeyen sona erme şekillerinden biri olduğu 
belirtilmelidir.

İşçi, emeği karşılığında aldığı ücret ve diğer parasal hakları ile kendisi-
nin ve ailesinin geçimini temin etmektedir. Bu açıdan bakıldığında bir işçinin 
nedensiz yere işvereni ibra etmesi hayatın olağan akışına uygun düşmemek-
tedir. İş Hukukunda ibra sözleşmeleri dar yorumlanmalı ve borcun asıl sona 
erme nedeni ifa olarak ele alınmalıdır. Borcun tatmin edilemeyen sona erme 
şekillerinden biri olan ibra sözleşmelerine İş Hukuku açısından sınırlı biçim-
de değer verilmelidir. Borçlar Kanunu'nun irade fesadını düzenleyen 23-31. 
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maddeleri arasında düzenlenmiş olan irade fesadı hallerinin İş Hukukunda 
ibra sözleşmeleri bakımında çok daha titizlikle ele alınması gerekir. İbra söz-
leşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın ya 
da üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde ibra iradesine 
değer verilemez.

İş ilişkisinin devamı sırasında düzenlenen ibra sözleşmeleri geçerli değil-
dir. İşçi bu dönemde tamamen işverene bağımlı durumdadır ve iş güvencesi 
hükümlerine rağmen iş ilişkisinin devamını sağlamak ya da bir kısım işçilik 
alacaklarına bir an önce kavuşabilmek için iradesi dışında ibra sözleşmesi 
imzalamaya yönelmiş sayılmalıdır.

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 kazan-
madığı ileri sürülen bir borcun ibraya konu olması düşünülemez. Savunma 
ile ve işverenin diğer kayıtları ile çelişen ibra sözleşmelerinin geçersiz olduğu 
kabul edilmelidir.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçi başlangıçtan beri okuryazar olmadığını 
iddia etmiş, tanıklar bu iddiayı doğrulamıştır. Ayrıca sunulan noter düzenle-
mesi belgede, davacının okuryazar olmaması nedeni ile iki tanık huzurunda 
parmak izi ve imzası alınarak vekil tayin ettiği açıkça belirtilmiştir. Davalı işve-
ren tarafından sunulan ibranamede, bu konuya değinilmediği, tanık huzurun-
da imzalatılmadığı, parmak izinin alınmadığı gibi, ibranamenin açıkça okun-
duğu da belirtilmemiştir. Davalı işveren tarafından sunulan ibraname, okur 
yazar olmayan davacı açısından HUMK'un 297. maddesi uyarınca geçersizdir.

Diğer taraftan; ibranamede davacının istifa ederek işten ayrıldığı belirtil-
mesine rağmen, davacıya ihbar ve kıdem tazminatlarının ödendiği de açık-
lanmıştır. Bir taraftan davacının istifa ederek kendisinin işten ayrıldığı iddia 
edilirken, diğer taraftan istikrar bulmuş kararlarına göre bu şekilde çelişki 
içeren belgeler istifa belgesi olarak kabul edilmemekte, değer verilmemektedir.

Dosyaya sunulan ibraname yukarda açıklanan ilkelere göre geçersiz oldu-
ğundan, tazminat ve işçilik alacaklarının hesaplandığı bilirkişi raporu, mah-
kemece bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve hüküm altına alınmalıdır. Yazılı 
şekilde davanın reddi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.06.2008 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.
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BÖLÜM KAPATILMASI ● KURUCU İŞVEREN KARARI
●

TUTARLILIK DENETİMİ

ÖZET: Bölüm kapatılması kurucu bir işveren kararı olup 
kapatılmayla istihdam fazlalığı meydana gelecektir. 
Burada yapılacak iş; kararın tutarlı şekilde uygulanıp 
uygulanmadığının ve feshin kaçınılmaz olduğunun 
denetlenmesidir.
Y.9.HD E:2009/24376 K:2010/20735 T:28.06.2010

4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesinde işletmenin, işyerinin veya işin 
gerekleri kavramına yer verildiği halde, işletmesel karar kavramından söze-
dilmemiştir. İşveren amaç ve içeriğini belirlemekte serbest olduğu kararlar, 
yönetim hakkı kapsamında alabilir. Geniş anlamda, işletme, işyeri ile ilgili 
ve işin düzenlenmesi konusunda, bu kapsamda işçinin iş sözleşmesinin feshi 
dahil olmak üzere işverenin aldığı her türlü kararlar, işletmesel karardır. İş-
letmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan fesihte, yargısal denetim 
yapılabilmesi için mutlaka bir işletmesel karar gerekir. İş sözleşmesinin iş, 
işyeri veya işletme gereklerine dayalı olarak feshi, işletmesel kararın sonucu 
oülarak gerçekleşmekte, fesih işlemi de işletmesel karar çerçevesinde değişen 
durumlara karşı işverene tepkisini oluşturmaktadır. Bu kararlar işletme ve iş-
yeri içinden kaynaklanan nedenlerden dolayı alınabileceği gibi, işyeri dışından 
kaynaklanan nedenlerden dolayı da alınabilir.

İşletmesel karar söz konusu olduğunda, kararın yararlı ya da amaca uy-
gun olup olmadığı yönünde bir inceleme yapılamaz; kısaca işletmesel kararlar 
yerindelik denetimine tabi tutulamaz. İşverenin serbestçe işletmesel karar ala-
bilmesi ve bunun kural olarak yargı denetimi dışında tutulması şüphesiz bu 
kararların hukuk düzeni tarafından öngörülen sınırlar içinde kalınarak alın-
mış olmalarına bağlıdır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli neden-
lere dayandığının ispat yükü davalı işverene verilmiştir. İşveren ispat yükünü 
yerine getirirken, öncelikle feshin biçimsel koşullarına uyduğunu, daha son-
ra, içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlaya-
caktır. Bu kapsamda, işveren fesihle ilgili karar aldığını, bu kararın istihdam 
fazlası meydana getirdiğini, tutarlı şekilde uyguladığını ve feshin kaçınılmaz 
olduğunu ispatlamalıdır.

İşverenin, dayandığı fesih sebebinin geçerli (veya haklı) olduğunu uygun 
kanıtlarla inandırıcı bir biçimde ortaya koyması, kanıt yükünü yerine getirmiş 
sayılması bakımından yeterlidir. Ancak bu durum, uyuşmazlığın çözümlen-
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mesine yetmemektedir. Çünkü yasa koyucu işçiye başka bir olanak daha sun-
muştur. Eğer işçi, feshin, işverenin dayandığı ve uygun kanıtlarla inandırıcı 
bir biçimde ortaya koyduğu sebebe değil, başka bir sebebe dayandığını iddia 
ederse, bu başka sebebi kendisi kanıtlamakla yükümlüdür.

Feshin işletme, işyeri ve işin gerekleri nedenleri ile yapıldığı ileri sürüldü-
ğünde, öncelikle bu konuda işverenin işletmesel kararı aranmalı, bağlı işveren 
kararında işgörme ediminde ifayı engelleyen, bir başka anlatımla istihdamı en-
gelleyen durum araştırılmalı, işletmesel karar ile istihdam fazlalığının meyda-
na gelip gelmediği, işverenin bu kararı tutarlı şekilde uygulayıp uygulamadığı 
(tutarlılık denetimi), işverenin fesihte keyfi davranıp davranmadığı (keyfilik de-
netimi) ve işletmesel karar sonucu feshin kaçınılmaz olup olmadığı (ölçülülük 
denetimi-feshin son çare olması ilkesi) açıklığa kavuşturulmalıdır.

İşletmesel kararın amacı ve içeriğini belirlemekte özgür olan işveren, iş-
letmesel kararı uygulamak için aldığı tedbirin feshi gerekli kıldığını, feshin 
geçerli nedeni olduğunu kanıtlamalıdır. İşletmesel kararın amacı veiçeriğini 
serbestçe belirleyen işveren, uygulamak için aldığı, geçerli neden teşkil eden ve 
ayrıca istihdam fazlası doğuran tedbire ilişkin kararı, sürekli ve kalıcı şekilde 
uygulamalıdır. İşveren işletme, işyeri ve işin gerekleri nedeni ile aldığı fesih ka-
rarında, işyerinde istihdam fazlalığı meydana geldiğini ve feshin kaçınılmazlığı-
nı kanıtlamak zorundadır. İş sözleşmesinin feshiyle takip edilen amaca uygun 
daha hafif somut belirli tedbirlerin mevcut olup olmadığının değerlendirilmesi, 
işverenin tekelinde değildir. Bir bakıma feshin kaçınılmaz olup olmadığı yö-
nünde, işletmesel kararın gerekliliği de denetlenmelidir. Feshin kaçınılmazlığı 
ekonomik açıdan değil, teknik denetim kapsamında, bu kararın hukuka uy-
gun olup olmadığı ve işçinin çalışma olanağını ortadan kaldırıp kaldırmadığı 
yönünde, kısaca feshin son çare olması ilkesi çerçevesinde yapılmalıdır.

Dosya içeriğine göre davalı işverenin davacının çalıştığı ve tanıtımın yaptığı 
ilaçların bağlı olduğu T. Grup Pazarlama ve Satış Müdürlüğü bölümünün bazı 
ilaçların kaldırılması, bazılarının da tanıtımının diğer bölümlere aktarılma-
sı nedeni ile kapatılmasına karar verildiği, bu bölümde 122 işçinin istihdam 
edildiği, 83 işçinin başka bölümlere nakledildiği, davacı gibi 39 işçinin ise 
başka bir bölümde değerlendirme olanağı kalmadığı gerekçesi ile iş sözleşme-
lerinin feshedildiği uyuşmazlık dışıdır. Bölüm kapatılması kurucu bir işveren 
kararıdır. Bu kapatılma sonucu istihdam fazlalığı meydana geleceği açıktır. 
Bu durumda kararın tutarlı şekilde uygulanıp uygulanmadığı, feshin kaçınıl-
maz olup olmadığı denetlenmelidir. Somut uyuşmazlıkta fesih tarihinden he-
men sonra birçok işçinin istifa etmesi nedeni ile yerlerine yeni işçi alındığı 
gibi davalı işverenin internet ortamında ilaç tanıtımı işinde çalıştırmak üzere 
eleman alımı için ilan verdiği, Dairemizin 2008/34025 Esasında incelenen em-
sal dosyada anlaşılmaktadır. Davalı işverenin tutarlı davranmadığı ve feshin 
kaçınılmazlığını kanıtlayamadığı sabittir. Davanın kabulü yerine, yazılı gerekçe 
ile dosya üzerinde alınan bilirkişi raporlarına itibar edilerek davanın reddine 
karar verilmesi hatalıdır.
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4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şe-
kilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçe ile;

1. Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2. Feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE,

3. Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi 
içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının da-
vacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 5 aylık brüt 
ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,

4. Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde 
hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar üc-
ret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin GEREKTİĞİNE,

5. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6. Davacının yapmış olduğu 460.00 TL. yargılama giderinin davalıdan tah-
sili ile davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bı-
rakılmasına, 

7. Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 575 TL. ücreti vekale-
tin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

8. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde ilgilisine iadesine,

Kesin olarak 28.06.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

ALTI YILLIK İŞÇİ ● İŞYERİNİ TERK İDDİASI

●
FAZLA ÇALIŞMALARIN İSPATI

ÖZET: Altı yıllık işçinin ortada sebep olmaksızın tüm işçilik 
haklarından vazgeçecek şekilde işyerini terk edip hizmet 
akdini sonlandırması hayatın olağan akışına aykırıdır.
Fazla çalışmaların işyeri belgeleriyle ispatlanamaması 
halinde tanık beyanlarıyla da sonuca gidilebilmesi 
mümkündür.
Y.9.HD E:2009/9682 K:2011/10526 T:07.04.2011

Davacı, davalı iş yerinde 01.08.1993 – 01.10.2004 tarihleri arasında çalış-
tığını iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedene dayanılmaksızın son-
landırıldığı ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatları ile bir kısım işçilik ala-
caklarının tahsilini talep etmiştir.
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Davalı vekili, davacının kendi isteği ile işi bırakması nedeni ile iş akdinin 
sonlandığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece iş akdinin davacı tarafından haklı bir nedene dayanılmaksızın 
sonlandırıldığı kanaatine varılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiş-
tir.

Hüküm süresi içerisinde davacı ve davalı vekilleri tarafından temyiz edil-
miştir.

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerek-
tirici sebeplere göre tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temiz 
itirazları yerinde değildir.

2- İş sözleşmesinin, işçinin iş yerine devamsızlıkta bulunması nedeniyle 
işverence haklı olarak feshedilip feshedilmediği noktasında taraflar arasında 
uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 II- (g) bendinde, “işçinin işverenden izin al-
maksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir 
ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda 
üç iş günü işine devam etmemesi” halinde işverenin haklı fesih imkanının bu-
lunduğu kurala bağlanmıştır.

İşverenin ücretli ya da ücretsiz olarak izin verdiği bir işçinin izin süre-
since iş yerine gitmesi beklenemeyeceğinden, bu durumda bir devamsızlıktan 
söz edilemez. Ancak yıllık izin zamanını belirlemek işverenin yönetim hakkı 
kapsamında olduğundan, işçinin kendiliğinden ayrılması söz konusu olmaz. 
İşçinin yıllık iznini kullandığını belirterek iş yerine gelmemesi, işverence izinli 
sayılmadığı sürece devamsızlık halini oluşturur (Yargıtay 9. HD. 01.07.2008 
gün 2007/21656 E., 2008/18647 K.)

İşinin işe devamsızlığı her durumda işverene haklı fesih imkanı verme-
mektedir. Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde işverenin derhal 
ve haklı nedenle fesih imkanı bulunmamaktadır. İşçinin hastalığı, aile fertle-
rinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilir-
kişilik yapması gibi haller, işe devamsızlığı haklı kılan nedenlerdir. Mazeretin 
ispatı noktasında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık ku-
ruluşlarından alınan raporlara da değer verilmelidir.

Devamsızlık süresi, ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa her-
hangi bir tatil gününden sonraki iş günü ya da bir ayda üç iş günü veya bir 
ayda üç iş günü olmadıkça, işverenin haklı fesih imkanı yoktur. Belirtilen iş 
günlerinde hiç çalışmamış olunması gerekir. Devamsızlık saatelrinin toplan-
ması suretiyle belli bir gün sayısına ulaşılmasıyla işverenin haklı fesih imkanı 
doğmaz.

Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İş yerine gittiği halde 
iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sa-
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yılmamalıdır. İşçinin yapmakla yükümlü olduğu ödevleri hatırlatıldığı halde 
yapmamakta ısrar etmesi ayrı bir fesih nedeni olup, bu durumda  4857 sayılı 
İş Kanunu'nun 25/II-h bendi uyarınca değerlendirme yapılmalıdır.

Maddede geçen “bir ay” ifadesi takvim ayını değil ilk devamsızlıktan sonra 
geçecek olan bir ayı ifade eder. İlk devamsızlığın yapıldığı gün ayın kaçıncı 
günüyse takip eden ayın aynı günü bir aylık süre sona erer. Son ayda ilk de-
vamsızlığının gerçekleştiği günün bulunmaması halinde son ayın son günü bir 
aylık süre dolmuş olur. Sonraki devamsızlar söz konusu ise takip eden aylık 
dönemler içinde değerlendirilir.

İş günü, işçi bakımından çalışılması gereken gün olarak anlaşılmalıdır. 
Toplu iş sözleşmesinde ya da iş sözleşmesinde genel tatil günlerinde çalışıla-
cağına dair bir kural mevcutsa, bu taktirde söz konusu günlerde çalışılmaması 
da işverene haklı fesih imkanı tanır.

Somut olayda davacının iş akdinin terk nedeni ile sonlandırıldığı ileri sü-
rülmektedir. Bu hususta ispat yükü kendisine düşen davalı işveren tarafın-
dan davacının 05.11.2004 tarihinde işe devam etmediğine ilişkin ibraz edilen 
devamsızlık tutanağı işveren tarafından tek taraflı olarak  her zaman düzen-
lenebilecek niteliktedir. Davalının savunmasında ileri sürdüğü terk hususu-
nu doğrulayan davalı tanığı işverenin kız kardeşi olup, davacıyı hakkındaki 
bir şikayet nedeni ile uyardığını bunun üzerine davacının işi bırakıp gittiğini 
ifade etmiştir. Davacının devamsızlığına ilişkin 05.11.2004 tarihli tutanakta 
tanık anlatımında belirtilen bu olaydan ve davacının iş yerini terk ettiğinden 
bahsedilmemektedir. Her ne kadar diğer davalı tanığı da davacının işi terk 
ettiğini beyan etmiş ise de, bu tanığın olaya ilişkin görgüye dayalı bilgisi bu-
lunmamaktadır. Davacının çalışma süresi 6 yılın üzerinde olup, ortada haklı 
bir sebep yokken iş akdini tüm işçilik haklarında vazgeçecek şekilde sonlan-
dırması hayatın olağan akışına aykırıdır. Davalı iş veren tarafından iş akdinin 
haklı nedenle feshedildiği kuşkuya yer bırakmayacak şekilde geçerli delillerle 
ispatlanamadığından davacının kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddine 
karar verilmesi hatalıdır.

2. Davalının temyiz itirazları yönünden ise taraflar arasında ki uyuşmazlık 
davacı işçinin fazla çalışma yapıp yapmadığı noktasındadır.

Fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispatla yükümlüdür. 
Ücret bordrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. İşçinin imzasını taşı-
yan bordro sahteliği ispat edilinceye kadar kesin delil niteliğindedir. Bir başka 
anlatımla bordronun sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadıkça, imzalı bordroda 
görünen fazla çalışma alacağının ödendiği varsayılır.

Fazla çalışmanın ispatı konusunda işyeri kayıtları, özellikle işyerine giriş 
çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, faz-
la çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların 
dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. Bunun dışın-



409Yargıtay Kararları

da herkesçe bilinen genel bazı vakıalar da bu noktada göz önüne alınabilir. 
İşçinin fiilen yaptığı işin niteliği ve yoğunluğuna göre de fazla çalışma olup 
olmadığı araştırılmalıdır.

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 
taktiri delil niteliğindeki tanık anlatımları yerine, yazılı belgelere ve işveren 
kayıtlarına dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir.

Somut olayda davacının davalı iş yerinde günlük çalışmasının 07.30-18.30 
saatleri arasında gerçekleştiği dinlenilen davacı ve davalı tanıklarının ortak 
beyanları ile sabittir. Ancak dava dilekçesinde davacı, haftada kaç gün çalı-
şıldığı hususunda bir açıklama yapmamıştır. Dinlenilen davacı tanıklarından 
biri, davacının Cumartesi günleri nadiren çalıştığını beyan etmektedir. Hükme 
esas alınan bilirkişi raporunda davacının haftada 6 gün çalıştığı kabul edile-
rek, haftalık fazla çalışma süresi 5 saat olarak belirlenmiştir. İş yerinin çocuk 
yuvası olması nedeni ile her Cumartesi günü çalışma yapılmayacağı dikkate 
alındığında davacının haftada 5 gün ara dinlenmeler düşüldükten sonra günde 
9.5 saat çalıştığı, bu durumda davacının haftalık çalışma süresinin 47.5 saat 
olduğu anlaşılmaktadır. Hatalı değerlendirmeye dayalı bilirkişi raporuna iti-
bar edilerek hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

Öte yandan bilirkişi tarafından belirlenen fazla çalışma ücret alacağının 
toplamı üzerinden takdiri indirim yapılması gerekirken, haftalık çalışma süre-
si üzerinden indirim yapılmış olması ve davacının haftada 4 saat fazla çalıştığı 
kabul edilerek resen hesaplama yapılarak hüküm kurulması da hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.04.2011 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.
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ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN KURALLAR 
● 

ISLAHA KARŞI ZAMANAŞIMI

ÖZET:  Zamanaşımı alacak hakkının belli bir süre 
kullanılmaması yüzünden dava edilebilme niteliğinden 
yoksun kalmasını ifade eder.
Kural olarak zamanaşımı savunması esasa cevap süresi 
içerisinde bildirilmelidir.
Kıdem ve ihbar tazminatında zamanaşımı süresi on 
yıldır. Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır. 
Yıllık izin ücretinin zamanaşımı süresi fesih tarihinden 
itibaren başlar.  Dava konusunun ıslah yoluyla arttırılması 
durumunda, ıslah dilekçesinin tebliğini izleyen ilk oturuma 
kadar ya da ilk oturumda yapılan zamanaşımı defi ıslaha 
konu olan alacaklara uygulanır.*
Y.9.HD E:2009/26570 K:2011/43678 T:16.11.2011

Taraflar arasındaki uyuşmazlık, işçilik alacaklarının zaman aşımına uğra-
yıp uğramadığı noktasında toplanmaktadır.

Zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden 
dava edilebilme niteliğinden yoksun kalmasını ifade eder. Bu tanımdan da 
anlaşılacağı üzere zaman aşımı, alacak hakkın sona erdirmeyip sadece onu 
“eksik bir borç” haline dönüştürür  ve “alacağın dava edilebilme özelliği” ni 
ortadan kaldırır.

Bu itibarla zaman aşımı savunması ileri sürüldüğünde, eğer savunma ger-
çekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan kalkacağından, artık mah-
kemenin işin esasına girip onu incelemesi mümkün değildir.

Uygulamada, fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması, dava açma tekniği 
bakımından, tümü ihlal ya da inkar olunan hakkın ancak bir bölümünün dava 
edilmesi, diğer bölümüne ait dava ve talep hakkının bazı nedenlerle geleceğe 
bırakılması anlamına gelir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nca benimsenmiş 
ilkeye göre, kısmi davada fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmuş olması, saklı 
tutulan kesim için zaman aşımını kesmez, zaman aşımı, alacağın yalnız kısmi 
dava konusu yapılan miktar için kesilir.

Zaman aşımı, bir maddi hukuk kurumu değildir. Diğer bir anlatımla za-
man aşımı, bir borcu doğuran, değiştiren ortadan kaldıran bir olgu olmayıp, 
salt doğmuş ve var olan bir hakkın istenmesini ortadan kaldıran bir savunma 

* Gönderen: Av. Taner Gezici
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aracıdır. Bu bakımdan zaman aşımı alacağın varlığını değil, istenebilirliğini 
ortadan kaldırır. Bunun sonucu olarak da, yargılamayı yapan yargıç tarafın-
dan yürüttüğü görevinin bir gereği olarak kendiliğinden göz önünde tutulamaz. 
Borçlunun böyle bir olgunun var olduğunu, yasada öngörülen süre ve usul 
içinde ileri sürmesi zorunludur. Demek oluyor ki zaman aşımı, borcun doğu-
mu ile ilgili olmayıp, istenmesini önleyen bir savunma olgusudur. Şu durumda 
zaman aşımı, savunması ileri sürülmedikçe, istemin konusu olan hakkın var 
olduğu ve kabulüne karar verilmesinde hukuksal ve yasal bir engel bulunma-
maktadır.

Yasalarda öngörülen zaman aşımı sürelerinin işlemeye başlayabilmesi için 
öncelikle talep konusu hakkın istenebilir bir konuma, duruma gelmesi gerek-
mektedir. Yasalarda hakkın istenebilir konumuna, diğer bir anlatımla yerine 
getirilmesinin gerektiği güne, ödeme günü denmektedir. Bir hak, var olsa bile, 
o hakkın istenmesi için gerekli koşullar gerçekleşmedikçe istenemez.

Genel olarak savunma nedenlerinin ve bu arada zaman aşımı savunması-
nın esasa cevap süresi içinde bildirilmesi gereklidir. Ancak, savunma neden-
lerinin ve savunma nedenlerinden olan zaman aşımının yasanın öngördüğü 
cevap süresi geçtikten sonra ileri sürülmesi, diğer bir ifade ile (savunmanın 
genişletilmesi), bazı kayıt ve şartlarla mümkündür. Bu tek şart, savunmanın 
genişletilmesine karşı tarafın (hasmın) muvafakatidir. Eğer karşı taraf savun-
manın genişletilmesine muvafakat etmez ve dolayısıyla (savunmanın genişletil-
diği) yollu bir itirazda bulunursa, o takdirde ancak mahkemenin ileri sürülen 
savunma nedenlerini (bu arada zaman aşımı savunmasını) incelemesi olanağı 
yoktur; bu durumda ise mahkeme hemen savunma nedenlerini reddetmelidir. 
Özetle belirtmek gerekirse, savunmanın genişletildiği itirazı ile karşılaşılmadı-
ğı sürece zaman aşımı savunmasının geç ileri sürülmesi, incelenmesine engel 
değildir.

Hemen belirtmelidir ki, gerek İş Kanunu'nda, gerekse Borçlar Kanunu'nda, 
kıdem ve ihbar tazminatı alacakları için özel bir zaman aşımı süresi öngörül-
memiştir.

Uygulama ve öğretide kıdem tazminatı ve ihbar tazminatına ilişkin davalar, 
hakkın doğumundan itibaren, Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi uyarınca on 
yıllık zamanaşımına tabi tutulmuştur. Keza tazminat niteliğinde olmaları ne-
deni ile sendikal tazminat kötüniyet tazminatı, işe başlatma tazminatı, 4857 
sayılı İş Kanunu'nun; 5. maddesindeki eşit işlem borcuna aykırılık nedeni ile 
tazminat, 26/2 maddesindeki maddi ve manevi tazminat, 28. maddedeki belge-
nin zamanında verilmemesinden kaynaklanan tazminat 31/son maddesi uya-
rınca askerlik sonrası işe almama nedeni ile öngörülen tazminat istekleri on 
yıllık zaman aşımınına tabidir.

Bu noktada, zaman aşımı başlangıcına esas alınan kıdem tazminatı ve ih-
bar tazminatı hakkının doğumu ise, işçi açısından hizmet aktinin feshedildiği 
tarihtir.
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Zaman aşımı, harekete geçememek, istemde bulunamamak durumunda 
bulunan kimsenin aleyhine işlemez. Bir hakkın, bu bağlamda ödence istemi-
nin doğmadığı bir tarihte, zaman aşımının başlatılması hakkın istenmesini ve 
elde edilmesini güçleştirir, hatta olanaksız kılar.

İşveren ve işçi arasındaki hukuki ilişki iş sözleşmesine dayanmaktadır. 
İşçinin sözleşmeye aykırı şekilde işverene zarar vermesi halinde, işverenin za-
rarının tazmini amacı ile açacağı dava Borçlar Kanunu'nun 125. maddesi uya-
rınca on yıllık zaman aşımına tabidir.

4857 Sayılı Kanun'dan daha önce yürürlükte bulunan 1475 Sayılı Yasa'da 
ücret alacaklarıyla ilgili olarak özel bir zaman aşımı süresi öngörülmediği hal-
de, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32/8 maddesinde, işçi ücretinin beş yıllık özel 
bir zaman aşımı süresine tabi olduğu açıkça belirtilmiştir. Ancak bu Kanun-
dan önce tazminat niteliğinde olmayan, ücret niteliği ağır basan işçilik alacak-
larının, Borçlar Kanunu'nun 126/1 maddesi uyarınca beş yıllık zaman aşımına 
tabi olacağı tartışmasız öğreti ve uygulama tarafından kabul edilmiştir. İşve-
rence işçiye fazladan ödenen ücret ve ücret eklerinin geri alınmasında da uyuş-
mazlığın temelinde sözleşme ilişkisi olmakla zaman aşımı süresi beş yıl olarak 
da uyuşmazlığın temelinde sözleşme ilişkisi olmakla zaman aşımı süresi beş 
yıl olarak uygulanmalıdır. Dairemizin kararları da bu yöndedir. (Yargıtay 9.HD. 

20.04.2010 gün 2008/23521 E. 2010/11354 K.)

Türk Ticaret Kanunu'nun 1259. maddesinin birinci fıkrasında yazılı bir 
yıllık zamanaşımı, aynı Kanun'un 1235. maddesi uyarınca gemi adamlarının 
hizmet ve iş mukavelelerinden doğan alacaklarının bir rüçan hakkı olarak 
gemi bedeli üzerindeki talebi ile ilgili olup, genel anlamda hizmet ve iş mu-
kavelelerinden doğan ücret alacaklarının Borçlar Kanunu'nun 126. maddesi 
uyarınca beş yıllık zaman aşımına tabidir.

Kanundaki zaman aşımı süreleri, Borçlar Kanunu'nun 127. maddesi gere-
ğince tarafların iradeleri ile değiştirilemez.

İş sözleşmesi devam ederken kullanılması gereken ve iş sözleşmesinin fes-
hi ile alacak niteliği doğan yıllık izin ücreti alacağının zamanaşımı süresinin fe-
sih tarihinden başlatılması gerekir. (HGK.05.07.2000 gün ve 2000/9-1079 E. 2000/1103 

K.)

Sözleşmeden doğan alacaklarda, zaman aşımı alacağın muaccel olduğu 
tarihten başlar. (BK. M.128) Borçlar Kanunu'nun 101. maddesi uyarınca, bor-
cun muaccel olması, ifa zamanının gelmiş olmasını ifade eder. Borcun ifası 
henüz istenemiyorsa muaccel bir borçtan da söz edilemez.

Müteselsilen borçlu olan kişilerin birbirlerine rücuu ve bunun zaman aşı-
mını, aralarındaki hukuki ilişkinin niteliği belirler. Zira müteselsilen borçlu-
luk muhtelif hukuki ilişkiler sonucu doğabilir. Ancak rücu hangi hukuki ilişki 
veya yasal nedenle doğmuş olursa olsun rücu zaman aşımı, rücua neden olan 
ödemenin yapıldığı andan itibaren işlemeye başlar ve bu zaman aşımı süresi 
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de, yukarıda açıklandığı üzere, ödemeyi yapan ve rücu eden ile edilen kişi ara-
sındaki hukuki ilişkiye göre saptanır.

Borçlar Kanunu'nun 128. maddesinde zaman aşımının nasıl hesaplanaca-
ğı belirtilmiştir. Bu maddenin birinci fıkrası, zaman aşımının alacağın muaccel 
olduğu anda başlayacağı kuralını getirmiştir. Belirtmek gerekir ki, borç belirli 
bir vadeye bağlanmış ise bu vadenin bittiği tarihte muacceliyet kesbedeceğin-
den, aynı Yasanın 130. maddesi hükmü göz önünde tutularak, zaman aşımı 
süresinin dolup dolmadığının hesap edilmesi gerekir. Kanun koyucu burada 
borçlunun temerrüde düşürülmesi esasından ayrılarak alacağın muaccel ol-
masını kafi görmüştür. Zaman aşımının başlaması için ayrıca borçlunun sözü 
geçen Yasa'nın 101. maddesinde yazılı şekilde temerrüde düşürülmesine lü-
zum yoktur.

Alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi olan halleri 128.maddenin 
ikinci fıkrası düzenlemiştir. Bu hükme göre zaman aşımı haberin verilebileceği 
günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Kanun koyucu burada haberin verile-
ceği değil, verilebileceği günün zaman aşımına başlangıç olarak kabul edilmesi 
gerekeceğini öngörmüştür. O halde, bu durumda zaman aşımının başlayabil-
mesi için fiilen haberin verilmesi şart olmayıp verilmesi mümkün olan zama-
nın tespitini yeterlidir. Haber verebilme ihtiyari bir olaydır. Bu husus alacaklı 
tarafa bırakılmış ise alacaklı verdiği tarihten itibaren bu hakkını kullanma 
olanağına her zaman sahiptir. Yani verdiği tarihten itibaren her zaman borçlu-
ya verdiği şeyin ödenmesi için ihbar yapabilir. Bu itibarla borçlunun temerrüt 
haline düşürülüp düşürülmediği ve fiili ihbarın yapılıp yapılamadığı hususları 
araştırılmadan ödenmesi ihbar yapılması esasına bağlı borç ilişkilerinde za-
man aşımının bu haberin verilebileceği yani para ve diğer alacakların verildiği 
tarihin zaman aşımına başlangıç olarak alınması gerekir.

Borçlar Kanunu'nun 131. maddesi gereğince, asıl alacak zaman aşımına 
uğradığında raiz ve diğer ek haklar da zaman aşımına, uğrar. Diğer bir de-
yişle faiz alacağı asıl alacağın tabi olduğu zaman aşımına tabi olur. Borçlar 
Kanununun 133/2 maddesi uyarınca, alacaklının dava açmasıyla zaman aşımı 
kesilir. Ancak zaman aşımının kesilmesi sadece dava konusu alacak için söz 
konusudur.

Borçlar Kanunu'nun 132/4 maddesinde “Hizmet mukavelesinin devam et-
tiği müddetçe hizmetçilerin, istihdam edenlere karşı olan alacakları hakkında” 
zaman aşımının işlemeyeceği ve duracağı belirtilmiştir. Bu maddenin iş sözleş-
mesiyle bağlı her kişiye uygulanması olanağı bulunmamaktadır. Hizmetçiden 
kastedilen, kendisine ev işleri için ücret ödenen, iş sahibiyle aynı evde yatıp 
kalkan, aileden biriymiş gibi ev halkı ile sıkı ilişkileri olan kimsedir.

Borçlar Kanunu'nun 133. maddesinde, zaman aşımını kesen nedenler sı-
nırlama getirmeksizin gösterilmiştir. Bunlardan borçlunun borcunu ikrar et-
mesi (alacağı tanıması) bu nedenlerden biridir. Borcun tanınması, tek yanlı bir 
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irade bildirimi olup, borçlunun, kendi borcunun devam etmekte olduğunu ka-
bul anlamındadır. Borç ikrarının sonuç doğurabilmesi için, eylem yeteneğine 
ve malları üzerinde tasarruf yetkisine sahip olan borçlunun veya yetkili kıldığı 
vekilinin, bu iradeyi alacaklıya yöneltmiş bulunması ve ayrıca zaman aşımı 
süresinin dolmamış olması gerekir. Gerçekte de borç ikrarı, ancak, işlemekte 
olan zaman aşımını keser,farklı anlatımla zaman aşımı süresinin tamamlan-
masından sonraki borç ikrarının kesme yönünden bir sonuç doğurmayacağın-
dan kuşku ve duraksamaya yer olmamalıdır.

Borçlar Kanunu'nun 139. maddesi, zaman aşımından feragati düzenlen-
miştir. Anılan maddeye göre, borçlunun zaman aşımı defini ileri sürme hak-
kından önceden feragati geçersizdir. Önceden feragatten amaç, sözleşme ya-
pılmadan önce veya yapılırken vaki feragattir. Oysa daha sonra vazgeçmenin 
geçersiz sayılacağına ilişkin yasada herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. O 
nedenle borç zaman aşımına uğradıktan sonra borçlu zaman aşımı defini ileri 
sürmekten feragat edebilir. Zira, burada doğmuş bir defi hakkından feragat 
söz konusudur ve hukuken geçerlidir. Bu feragat; borçlunun, ileride dava açıl-
ması halinde zaman aşımı definde bulunmayacağını karşılıklı olarak yapılan 
feragat anlaşmasıyla veya tek yanlı iradesini açıkça bildirmesiyle veyahut bu 
anlama gelecek iradeye delalet edecek bir işlem yapmasıyla mümkün olabile-
ceği gibi, açılmış bir davada zaman aşımı definde bulunmamasıyla veya defi 
geri almasıyla da mümkündür.

Zaman aşımı süresinin dolmasından sonra alacaklıya yöneltilen borç ikra-
rının zaman aşımı definden zımni (örtülü) feragat anlamına geldiği, öğretideki 
baskın görüşlerle ve yargı inançlarıyla da doğrulanmaktadır. (Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu`nun 19.11.1963 T. 5924-6419 sayılı kararı) Dahası, zaman aşı-
mı süresinin dolmasından sonra alacaklıya karşı bir borç ikrarında bulunan 
borçlunun, bu borç ikrarına dayanılarak açılan davada zaman aşımı defini 
ileri sürmesi, çelişkili davranış yasağını oluşturur. Bu durum Medeni Kanu-
nun 2. maddesine aykırı olup, hukuken korunamaz. (HGK.23.02.2000 gün ve 
2000/15-71 E. 2000/116 K.)

Borçlar Kanununun 133/2 maddesi hükmü uyarınca, dava açılması veya 
icra takibi yapılması zaman aşımını kesen nedenlerdendir. Yasanın 135.mad-
desi ise, zaman aşımının kesilmesi halinde yeni bir sürenin işlemesi gerektiği-
ni açıkça belirtmiştir. Madde açıkça düzenlemediğinden ihtiyati tedbir istemi 
ile mahkemeye başvurma veya işçilik alacaklarının tespiti ve ödenmesi için 
Bölge Çalışma İş Müfettişliğine şikayette bulunma zaman aşımını kesen ne-
denler olarak kabul edilemez. Ancak işverenin, şikayet üzerine Bölge Çalışma 
Müdürlüğünde alacağı ikrar etmesi, zaman aşımını kesen bir neden olacaktır.

Zaman aşımı, dava devam ederken iki tarafın yargılamaya ilişkin her işle-
minden ve hakimin her emir ve hükmünden itibaren yeniden işlemeye başlar 
ve kesilmeden itibaren yeni bir süre işler. (BK.m.135-136)
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Borçlar Kanunu'nun 133/2 maddesi gereğince, takas def`i zaman aşımını 
keser ve 136.madde gereğince de dava devam ettiği sürece hakimin her emir 
ve hükmünden itibaren yeniden işlemeye başlar.

Borçlar Kanunun 134. maddesi hükmü, “Müruruzaman müteselsilen borç-
lu olanlardan veya tasmi kabil olmayan bir borcun müşterek borçlularından 
birine karşı katedilmiş olunca diğerlerine karşı da katedilmiş olur” kuralını 
içermektedir. Bu maddeye göre, müteselsil borçlulardan birine karşı zaman 
aşımının kesilmesi diğer müteselsil borçlulara karşı da zaman aşımını keser.

Bu hükmün haksız fiilerden doğan müteselsil sorumlulukta, sadece tam 
teselsülde yani Borçlar Kanunu'nun 50. maddesine dayanan müteselsil sorum-
lulukta uygulanacağı; buna karşın eksik teselsülde yani 51. maddeye dayanan 
müteselsil sorumlulukta uygulama alanı bulmayacağı kabul edilmelidir. Yine 
halefiyette boçlu alacaklının yerine geçtiğinden, alacaklının alacak hakkının 
tabi olduğu zaman aşımı süresinden yararlanır.

Borçlar Kanunu'nun 137. maddesinde, hangi hallerde zamanaşımına ila-
veten altmış günlük munzam müddetten yararlanılacağı sınırlı bir biçimde 
sayılmış, ayrıca sayılan hususlardan dolayı daha önce davanın reddedilmiş 
olması koşulu öngörülmüştür. Bu düzenlemede davanın açılmamış sayılma ile 
sonuçlanması haline yer verilmemiştir.

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 7. maddesinde, iş mahkemelerin-
de sözlü yargılama usulü uygulanır. Bu nedenle zaman aşımı def`i ilk oturuma 
kadar ve en geç ilk oturumda yapılabilir.

Dava konusunun ıslah yoluyla arttırılması durumunda, ıslah dilekçesinin 
tebliğini izleyen ilk oturuma kadar ya da ilk oturumda yapılan zaman aşımı 
defi de ıslaha konu alacaklar yönünden hüküm ifade eder.

Somut olayda, davacı 20.03.2007 tarihli dilekçesi ile fazla çalışma ücreti 
talebini ıslah ederek arttırılmıştır. Davalı taraf ıslah ile artırılan miktarlara iliş-
kin süresi içerisinde zaman aşımı itirazında bulunmuştur. Bu durumda fazla 
çalışma ücret alacağı talebinin ıslah edildiği tarih dikkate alınarak 20.03.2002 
tarihinden sonraki çalışma dönemi için hesaplanması gerekir.Hükme esas 
alınan bilirkişi raporunda, fazla çalışma ücret alacağının dava tarihi dikkate 
alınarak 02.03.2000 tarihinden sonraki dönem için hesaplanması hatalıdır. 
Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgu-
lar göz önünde tutulduğunda, davalının ıslaha karşı yaptığı zamanaşımı itirazı 
değerlendirilmeden hatalı bilirkişi raporu doğrultusunda karar verilmesi isa-
betsizdir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 16.11.2011 
tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
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DEĞİŞEN ALT İŞVERENLER ARASINDAKİ HUKUKİ İLİŞKİ 
●

ALT İŞVEREN DEĞİŞİMİNİN İŞÇİLİK HAKLARINA ETKİSİ

ÖZET: İşçinin asıl işverenden alınan iş kapsamında 
ve değişen alt işverenlere ait işyerinde ara vermeden 
çalışması halinde işyeri devri kurallarına göre çözüme 
gidilmesi yerinde olur. Bu durumda değişen alt işverenler, 
işçinin iş sözleşmesini ve doğmuş bulunan işçilik haklarını 
devralmış sayılır. İş sözleşmesinin tarafı olan işçi ya da alt 
işveren tarafından bir fesih bildirimi yapılmadığı sürece iş 
sözleşmeleri değişen alt işverenle devam edeceğinden, 
işyerinde çalışması devam eden işçinin feshe bağlı haklar 
olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücreti talep koşulları 
gerçekleşmiş sayılmaz. Buna karşın iş sözleşmesinin feshi 
yönünde bir irade açıklamasının kanıtlanması durumunda 
iş sözleşmesi bir iş sözleşmesi niteliğindedir.
Y.9.HD E:2009/25432 K:2011/45458 T:24.11.2011

Hüküm süresi içinde davalılardan PTT Genel Müdürlüğü avukatı tarafın-
dan temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından dü-
zenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşü-
nüldü:

YARGITAY KARARI
A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin işverence feshedildi-

ğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla  çalışma ve izin ücreti 
alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, PTT Genel Müdürlüğü davacı işçinin 
ihaleyi alan şirket bünyesinde çalışmaya devam ettiğini bu nedenle kıdem, ih-
bar ve izin alacağı talebinde bulunamayacağını savunarak, davanın reddini is-
temiştir.

C) Yerel mahkeme Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi rapo-
runa dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz:  Kararı davalı PTT Genel Müdürlüğü temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara toplanan delillere kararın dayandığı kanuni gerekti-
rici sebeplere göre, davalı PTT Genel Müdürlüğü'nün aşağıdaki bendin dışın-
daki temyiz itirazları yerinde değildir.
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2- Taraflar arasındaki temel uyuşmazlık, değişen alt işverenler arasındaki 
hukuki ilişkinin tespiti ve bunun işçinin işçilik haklarına etkileri konusunda 
toplanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesinde işveren, bir iş  sözleşmesine 
dayanarak işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi ya da kişiliği olmayan kurum 
ve kuruluşlar olarak açıklanmıştır. O halde asıl işveren alt işveren ilişkisinden 
söz edilebilmesi için ilk olarak mal veya hizmetin üretildiği bir işyeri olan iş-
verenin varlığı gerekir. Bundan başka işverene ait işyerinde iş alan ikinci bir 
işverenin varlığı gerekir ki, asıl işveren alt işveren ilişkisinden söz edilebilsin. 
Alt işverenin başlangıçta bir işyerinin olması şart değildir. Alt işveren, işveren 
sıfatını ilk defa asıl işverenden aldığı iş ve bu işin görüldüğü işyeri nedeniyle 
kazanmış da olabilir.

Asıl işverene ait işyerinde yürütülmekte olan mal veya hizmet üretimine 
ait yardımcı bir işin alt işverene bırakılması ile alt işveren açısından bağım-
sız bir işyerinden söz edilip edilemeyeceği sorunu öncelikle çözümlenmelidir. 
Zira, asıl işveren ya da alt işverenin değişmesinin işyeri devri niteliğinde olup 
olmadığının tespiti için işyeri kavramının bu noktada açıklığa kavuşturulması 
gerekir.

Soruna 2821 sayılı Sendikalar Kanunu açısından baktığımızda asıl işin 
tabi olduğu iş kolunun yardımcı iş içinde geçerli olduğunu söylemek gerekir-
se de, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 3. maddesinin açık hükmü karşısında işin 
alt işverene bırakıldığı durumların bundan ayrık tutulması gerekir. Gerçekten 
4857 sayılı İş Kanunu'nun 2/III. Maddesinde, “İşyeri, işyerine bağlı yerler, ek-
lentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.” 
Şeklinde Sendikalar Kanunu ile örtüşen ana kurala yer verildiği halde, sonraki 
bentlerde asıl işveren alt işveren ilişkisi düzenlenmiş bir anlamda yardımcı 
işin alt işverene bırakılması ile ayrık bir durum öngörülmüştür. Daha sonra 
da, aynı yasanın 3. maddesinde “Alt işveren, bu sıfatla mal veya hizmet üre-
timi için meydana getirdiği kendi işyeri için birinci fıkra hükmüne göre bildi-
rim yapmakla yükümlüdür.” Şeklinde kurala yer verilerek sorun açık biçimde 
çözümlenmiş ve alt işveren işyerinin asıl işverene ait işyerinden bağımsız ol-
duğu ortaya konulmuştur. Esasen bu çözüm tarzı alt işverenlik kurumunun 
niteliğine de uygun düşmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce de, alt işverenin işyerinin asıl işveren 
ait işyerinden bağımsız olduğu sonucuna varmıştır. (Yargıtay HGK.06.06.2001 
gün 2001/9-711 E. 2001/820 K.)

İşyerinin tamamının veya bir bölümünün hukuki bir işleme dayalı olarak 
başka birine devri, işyeri devri olarak tanımlanabilir. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 
6. maddesinde, işyerinin bir bütün olarak veya bir bölümünün hukuki bir işle-
me dayalı olarak başkasına devri halinde mevcut iş sözleşmelerinin devralana 
geçeceği düzenlenmiştir. Bu anlatıma göre, alt işverence asıl işverenden alınan 
iş kapsamında faaliyetini yürüttüğü işyerinin tamamen başka bir işverene dev-
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ri 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesi kapsamında işyeri devri niteliğinde-
dir. Dairemizin kökleşmiş içtihatları bu yöndedir. (Yargıtay 9.H.D. 18.09.2008 
gün 2006/26306 E. 2008/23980 K.)

Süresi sona eren alt işverenle yeni ihaleyi alan alt işveren arasında açık 
biçimde işyeri devrini öngören bir sözleşme yapılması da imkan dahilinde-
dir. Alt işverenin değişmesine rağmen yeni alt işveren nezdinde işyerinde ça-
lışmaya devam edecek olan işçilerin belirlendiği hallerde sözü edilen işçiler 
bakımından iş sözleşmelerinin devralan işveren geçtiği tartışmasızdır. Ancak 
yeni alt işverende çalışacak olan işçiler arasında gösterilmeyen ve süresi sona 
eren alt işveren tarafından başka bir işyerinde çalıştırılmak üzere bildirimde 
bulunulmayan işçilerin iş sözleşmelerinin devreden alt işveren tarafından fes-
hedildiğini kabul etmek gerekir.

Alt işverenin asıl işverenle akdettiği çalışma süresinin sonunda ya da süre-
sinden önce asıl işveren alt işveren ilişkisini sonlandırılması nedenine dayalı 
olarak tüm işçilerini alarak işyerinden ayrılması ve ardından işin asıl işveren 
tarafından başka bir alt işverene verilmesi örneğinde, alt işverenler arasında 
hukuki bir ilişki bulunmamaktadır. Hukuki ilişki, alt işverenler ile asıl işveren 
arasında gerçekleştiğinden belirtilen durum alt işverenler arasında işyeri devri 
olarak değerlendiremez.

Alt işverenlerin değişmesi en yaygın biçimde, süresi sona eren alt işverenin 
işyerinden ayrılması ve işçilerin yeni alt işverene nezdinde çalışmaya devam 
etmeleri şeklinde gerçekleşmektedir. Bu eylemli durumunun işyeri devri niteli-
ğinde olup olmadığının tespiti ile hukuki sonuçlarının belirlenmesi önemlidir. 
Beklenen süreç, süresi sona eren alt işverenin işyerinden ayrılması anında 
işçilerini de beraberinde başka işyerlerine götürme şeklinde gerçekleşmesi-
dir. Bunun tersine alt işveren işçilerinin, alt işverenin işyerinden ayrılmasına 
rağmen yeni alt işveren yanında aynı şekilde çalışmayı sürdürmeleri, alt işve-
renler arasında 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesi anlamında bir işyeri 
devrinin kabulünü gerektirir. Devralan işverenin devam eden hizmet akitlerini 
devraldığı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesinde açıklanmıştır.

Alt işverenlerin aralarında herhangi bir hukuki işleme bağlı olmaksızın 
değişmesini işyeri devri olarak kabul etmediğimiz takdirde, her bir alt işve-
renin kendi dönemiyle ilgili olarak işçilik haklarından sorumluğu söz konusu 
olacağından ve asıl işverenin sorumluluğu yasa gereği alt işverenin sorumlu-
luğunu aşamayacağından hak kaybına neden olabilecektir. Örneğin işyerinde 
periyodik olarak 11 ay 29 gün sürelerle işçi çalıştıran alt işverenler yönünden 
hiçbir zaman kıdem tazminatı ile izin ücreti ödeme yükümlülüğü doğmaz ve 
buna rağmen asıl işverenin bu işçilik haklarından sorumluluğu gündeme gelir. 
Oysa asıl işverenin sorumluluğunun alt işveren veya işverenlerin sorumluluğu-
nu aşması düşünülemez.
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1475 Sayılı Yasa'nın 14/2. maddesi hükmü, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. 
maddesinde belirtilen işyeri devrini de içine alan daha geniş bir düzenleme 
olarak değerlendirilebilir. Gerçekten maddede, işyerlerini devir veya intikalin-
den söz edildikten sonra “…yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka 
bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli…” denilmek suretiyle uygulama 
alanı 4857 sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesine göre daha geniş biçimde çizil-
miştir. O halde kıdem tazminatı açısından asıl işveren alt işveren ilişkisinin 
sona ermesinin ardından işyerinden ayrılan alt işveren ile daha sonra aynı işi 
alan alt işveren arasında hukuki ya da fiili bir bağlantı olsun ya da olmasın 
kıdem tazminatı açısından önceki işverenin, devir tarihindeki ücret ve kendi 
dönemi ile sınırlı sorumluluğu, son alt işverenin ise tüm dönemden sorumlu-
luğu kabul edilmelidir.

Bu ihtimalde feshe bağlı hakların talep koşulları gerçekleşeceğinden, fes-
hin niteliğine göre hak kazanma durumunun incelenmesi gerekir.

Somut olayda, davalı PTT Genel Müdürlüğü asıl, diğer davalı Ö.C Posta 
Dağıtım Taş. Ve Sos. Hiz.Ltd.Şti. alt işverendir.

Davalı PTT Genel Müdürlüğü tarafından açılan dağıtım ihalesinin dava dışı 
L.Güv.Sis.End.Tem.Kur.Ltd.Şti. tarafından kazanılması üzerine davalılar ara-
sındaki sözleşme 15.05.2006 tarihinde sona ermiştir.

Davacı işçi davalı Ö.C Posta Dağıtım Taş.ve Sos.Hiz.Ltd.Şti. nin sözleşme-
sinin sona ermesini takiben işine ara vermeden ihaleyi alan L.Güv.Sis.End.
Tem.Kur.Ltd.Şti. de çalışmaya başlamıştır. Davalı Ö.C firması tarafından da-
vacıya yapılmış herhangi bir fesih bildirimi bulunmadığından davacının iş söz-
leşmesi değişen alt işverenle devam ettiğinden lider şirketi davacının doğmuş 
bulunan işçilik haklarını devralmıştır. Bu durumda davacı işçinin feshe bağlı 
olan ihbar ve kıdem tazminatı ile izin ücretinin talep etme koşulları gerçekleş-
memiştir. Bu taleplerin reddine karar verilmesi gerekirken kabulü hatalı olup 
bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMA-
SINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.11.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ AKDİNİN FESHİNE NEDEN OLAN OLAYLAR ● CEZA DAVASI 
● 

BEKLETİCİ MESELE

ÖZET: Akdin feshine neden olan olaylar hakkında bir ceza 
davasının devam ettiği anlaşıldığından, ceza davasının 
sonucu beklenerek hüküm kurulmalıdır.
Y.9.HD E:2009/38839 K:2012/827 T:18.01.2012

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı, iş sözleşmesinin haksız çıkar elde ettiği 
gerekçesiyle işverence feshedildiğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatları 
ile kötü niyet tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti, 
genel tatil ücreti ve hafta tatili ücreti alacaklarını istemiştir.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı, davacının haksız çıkar elde ettiğini savu-
narak, davanın reddini istemiştir.

C) Yerel Mahkemece Kararın Özeti: Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bi-
lirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haklı olduğu 
gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

D) Temyiz: Kararı davacı temyiz etmiştir.

E) Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerek-
tirici sebeplere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz 
itirazları yerinde değildir.

2- Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacı hakkında yargılaması devam 
eden ceza davasının sonucunun beklenmesinin gerekip gerekmeyeceği nokta-
sında toplanmaktadır.

Somut olayda, davacı hizmet akdinin haksız olarak feshedildiğini ileri sü-
rerek kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer işçilik hak ve alacaklarını talep 
etmiştir.

Akdin feshine konu olan fiiller hakkında bir ceza muhakemesinin devam 
ettiği dosya kapsamından anlaşılmakla bu ceza davasının neticesinin beklene-
rek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile karar veril-
mesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZUL-
MASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 18.01.2012 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞÇİLİK HAKLARI İÇİN AÇILAN DAVA ● KISMİ DAVA

ÖZET: Dava işçilik haklarına ilişkindir. Yargılama sırasında 
hesap raporu alınmasını, tazminat ve alacaklara esas 
hizmet süresi ile ücretin tespit edilmesini gerektirmektedir. 
Bu durumda kısmi dava açılması için Yasa'nın aradığı 
unsurların ve hukuki yarar şartının gerçekleştiği kabul 
edilmelidir.*
Y.9.HD E:2012/1757 K:2012/5742 T:27.02.2012

“Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından 
haksız olarak feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenme-
yen son ay ücret ve fazla mesai ücret alacağının davalı işverenden tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davacının hukuki yararı olmadığından usulden davanın red-
dine karar verilmiştir.

Hüküm süresi inde davacı tarafından temyiz edilmiş olmakla dava dosyası 
için Tetkik Hakimi B.K. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dos-
ya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

A) Davacı İsteminin Özeti: Davacı vekili, davacının, davalıya ait işyerin-
de 22.01.2009 tarihinden 28.08.2011 tarihine kadar haftanın 6 günü 08.00-
20.00 saatleri arası satış elemanı olarak haftalık 45 saati aşan çalışması olma-
sına rağmen fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini, iş sözleşmesinin haksız 
feshedildiğini, son ay ücreti bulunduğunu belirterek, fazlaya ilişkin hakları 
saklı olmak kaydı ile 1.000.00.-TL. kıdem tazminatının 500.00-TL. ihbar taz-
minatının, 1.000.00-TL. ücret ve 500.00-TL. fazla çalışma ücretinin davalı iş-
verenden tahsili amacı ile kısmi dava açmıştır.

B) Davalı Cevabının Özeti: Davalı vekili, davacının 30.10.2009 tarihin-
de işe başladığını, asgari ücretle çalıştığını, hizmet tespiti için dava açtığını 
22.11.2011 tarihinde işe geç geldiğini, nedeni sorulduğunda işyerinden ay-
rıldığını, işe davet edilmesine rağmen gelmediğini, devamsızlık yaptığını, 
iş sözleşmesinin devamsızlık nedeni ile 30.09.2011 tarihinde 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun 25/II-g maddesi uyarınca haklı nedenle fesh edildiğini, davacının 
yeni bir bulduğunu, kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını, fazla me-
sai ücret alacağının da bulunmadığını, fazla mesai ücretinin imzalı bordro ile 
ödendiğini, davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

C) Yerel Mahkeme Kararı Özeti: Mahkemece ön inceleme aşamasında da-
vacının çalıştığı süreyi ve ücretini bildiği, kullandırılmayan fazla çalışma sü-
resini de bildiği, bu bilgiler doğrultusunda alacağının tamamını bildiği halde, 

* Gönderen: Av. Erhan Öğüz
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HMK 109/1 maddesi anlamında kısmi dava açtığı, ani madde 2. fıkrasına göre 
alacak  açıkça belli olduğundan kısmi dava açmasının mümkün olmadığı HMK 
114/1-h maddesine göre hukuki yararın dava şartı olduğu, bunun yanında da-
vacının talep sonucunu dava dilekçesinde HMK'nın 119/1-ğ maddesine göre 
açıkça bildirmek, başka ifade ile taleplerini somutlaştırma zorunda olduğu, 
bu zorunluluğu yerine getirmeyen davacının dava açmakta hukuki varlığından 
söz edilemeyeceği gerekçesi ile HMK. 109/2 maddesine aykırı davanın usulden 
reddine karar verilmiştir.

D) Temyiz: Karar davacı vekili tarafından tazminata ve alacağa esas ücre-
tin belirlenmesi gerektiği, ayrıca fazla mesaide hakkaniyet indirimi yapıldığı, 
hak arama özgürlüğünün kısıtlandığı, kısmi davanın belirsiz alacak davasına 
göre daha geniş kapsamlı olduğu, kararın hatalı olduğu gerekçesi ile temyiz 
edilmiştir.

E) Gerekçe:

Uyuşmazlık davanın niteliği üzerinde toplanmaktadır.

Davacının aynı hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağının veya hakkının tü-
münü değil, belirli bir kısmını talep ederek açtığı davaya kısmi dava denir.

Bir davanın kısmi dava olarak nitelendirilebilmesi için, alacağın tümünün 
aynı hukuki ilişkiden (örneğin iş sözleşmesinden) doğmuş olması ve bu ala-
cağın şimdilik bir kesiminin dava edilmesi gerekir. (Kuru/Arslan/Yılmaz, Medeni 
Usul Hukuku, 22.Bası,Ankara,2011,s.286)

Kısmi dava, 6100 sayılı HMK'nın 109.maddesinde tanımlanmıştır. Mad-
denin 1.fıkrasına göre “Talep konusunun niteliği itibariyle bölünebilir olduğu 
durumlarda, sadece bir kısmı da dava yoluyla ileri sürülebilir.” İkinci fıkrasına 
göre ise “Talep konusunun miktarı taraflar arasında tartışmasız veya açıkça 
belirli ise kısmi dava açılamaz”

Belirtilen düzenleme karşısında kısmi dava açılabilmesi için;

1) Talep konusunun niteliği itibarı ile bölünebilir olması,

2) Talep konusunun miktarının, taraflar arasında tartışmalı veya açıkça 
belirli olmaması gerekir.

Talep konusu taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirlenebilir ise 
kısmi dava açılamayacaktır.

(Pekcanıtez/Atalay/Özekes, Medeni Usul Hukuku, 10. Bası,Ankara,2011, 
s.313)

Dava konusu edilen alacak, yargılama sırasında hesap raporu alınmasını 
gerektiriyor (Kuru, Budak, Hukuk Muhakemeleri Kanununun Getirdiği Başlı-
ca Yenilikler, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 85, Sayı 2011/5, s.13) veya miktar 
veya değerinin belirlenmesi yargılama sırasında başka bir olgunun tespit edil-
mesini gerektiriyor ise talep konusu alacağın tartışmalı veya açıkça belirlene-
meyeceği kabul edilmesi ve kısmi dava olarak görülmelidir.
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Keza alacak miktarı veya değerinin hakimin veya yasal nedenlerle indirim 
yapılarak belirlendiği durumlarda da alacak belirsizdir. Fazla mesai ve tatil ça-
lışmalarının kayda dayanmadığı durumlarda Dairemiz istikrarlı olarak “has-
talık, izin gibi nedenlerle çalışılamayacak günler olduğu düşünülerek” bu tür 
alacaklarda hakkaniyet indirimi yapılması gerektiğini kabul etmektedir. Diğer 
taraftan, işçilik tazminat ve alacakların belirlenmesinde ispat yükü dışında 
ilgili yasalarda hesabın unsurları olarak bazı kriterlere yer verilmiştir.

İşçilikte bu hesabın unsurlarında hizmet süresi ile işçinin aldığı gerçek 
ücret önemli kriterlerdir. Kıdem ve ihbar tazminatı giydirilmiş ücretten he-
saplanırken, diğer tazminat ve alacaklar çıplak ücretten hesaplanmaktadır. 
Giydirilmiş ücrette, işçinin asıl ücretine ek olarak sağlanan para veya para ile 
ölçülebilen menfaatler de dahil edilmektedir. Keza yıllık izin ücreti dışında ça-
lışma olgusuna bağlı diğer işçilik alacakları muaccel oldukları tarihteki ücret 
üzerinden hesaplanmaktadır.

Ayrıca belirtmek gerekir ki tazminat ve alacakların belirlenmesine iliş-
kin kayıtlar ise genelde işveren tarafından tutulmaktadır. Dava konusu edilen 
alacağın (talep sonucunun) miktar olarak belirlenmesi, karşı tarafın verece-
ği (elindeki belgelerle) bilgi sonucu mümkün ise alacağın tartışmalı ve belirli 
olmadığı sonucuna varılmalıdır. (Kılıçoğlu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu El Şerhi, Legal Yayınevi, İstanbul, 2012, s.582)

4857 sayılı İş Kanunu'nun 67. maddesi uyarınca “günlük çalışmanın başla-
ma ve bitiş saatleri ile dinlenme saatleri işyerlerinde işçilere duyurulur.” Aynı 
Kanunun 8/3 maddesine göre ise “Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren 
işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haf-
talık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme döne-
mini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde, tarafların uymak 
zorunda oldukları hükümleri  gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.” 
Özellikle fazla mesai ve tatil çalışmaları karşılığı ücret alacaklarının belirlen-
mesi için işverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmesi şarttır.

HMK'nın 107/son maddesine göre ise “kısmi eda davasının açılabildiği hal-
lerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu 
kabul edilir.” Davacının kısmi dava açabilmesi için hukuki yararının olması 
şarttır. Buradan hareketle bir davanın kısmi dava olarak görülebilmesi için 
dava şartı olan davacının hukuki yararının bulunması gerekir.

Hukuki yarar, Kanun'un 114/h maddesi uyarınca dava şartı olarak kabul 
edilmiştir. Takip eden 115/2 maddedeki kurala göre ise “Mahkeme, dava şartı 
noksanlığını tespit ederse davanın usulden reddine karar verir. Ancak, dava 
şartı noksanlığının giderilmesi mümkün ise bunun tamamlanması için kesin 
süre verir. Bu süre içinde dava şartı noksanlığı giderilmemişse davayı  dava 
şartı yokluğu sebebiyle usulden reddeder. “Düzenleme gereğince, eksik olan 
bir dava şartı, belirli bir süre verilerek giderilebilecek ise, hakim tarafından 
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eksikliğin giderilebilmesi için kesin süre verilmesi gerekir. Bu süre içinde dava 
şartı eksikliği tamamlanmaz ise dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden 
reddedilmelidir.

Diğer taraftan Kanun'un 119. maddesinde dava dilekçesinde bulunması 
gereken hususlar sayılmış ve açık bir şekilde talep sonucunun da bulunacağı 
belirtilmiş ve maddenin ikinci fıkrasında ise talep sonucunun açık olmaması 
halinde hakimin davacıya talebini açıkça belirlemesi için süre vermesi gerekti-
ği belirtilmiştir. Gerek 115 ve gerekse 119. maddelerinde verilen kesin sürenin 
bir haftalık süre olacağı da belirtilmiştir.

Dosya içeriğine göre, davacı vekili, davacı işçinin aldığı ücreti ve çalışma 
süresini belirterek, iş sözleşmesinin,davalı işveren tarafından haksız olarak 
feshedildiğini belirterek, kıdem ve ihbar tazminatı ile ödenmeyen son ay ücret 
ve fazla mesai ücret alacağının fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarık ve her bir 
talebine ilişkin miktar belirterek kısmi dava olarak davalı işverenden tahsiline 
karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı işveren vekili ise öncelikle davacının aldığı ücretin ve çalıştığı süre-
nin dava dilekçesinde belirtilen süre ve ücret olmadığını savunmuştur.

Davacının, istenen alacağın türü ve hukuki niteliği belli olmasına rağmen, 
miktarını dava açarken tam olarak saptaması, belirlemesi olanaklı olmayabi-
lir. Hesap raporu alınmasını, yargılama yapılmasını gerektiren bu durumda 
davacı fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak kısmi dava yoluna başvurabilir. 
Kısmi dava olarak açılan bu davada yargılama sırasında belirlenen bakiye ala-
cağı için davalının muvafakat etmemesi halinde, ek dava yolu ile ayrı bir dava-
da isteyebileceği gibi, aynı davada ıslah sureti ile dava ettiği miktarları arttıra-
rak talepte bulunabilir.

Kısmi dava olarak açıldığı uyuşmazlık dışı olan davada yukarıda belirtilen 
somut maddi ve hukuki olgulara göre;

1. Somut uyuşmazlıkta dava konusu edilen tazminat ve alacaklara esas 
hizmet süresi ve ücret taraflar arasında uyuşmazlık konusudur. Diğer taraf-
tan fazla mesai ücretinin belirlenmesine esas kayıtlar sunulmadığı gibi, davalı 
işveren, iş Kanununun 8 ve 67. Maddesindeki yükümlülüklerini de yerine ge-
tirdiğini savunmamıştır.

Tazminat ve alacaklara hak kazanma ve hesap yönlerinden hizmet süresi 
pek çok etkene bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. En başta işçinin, işe 
giriş ve fesih tarihlerinin taraflar arasında uyuşmazlık konusu olması halinde 
tazminata ve alacağa esas süre daima tartışmalı olacaktır. Bu durumdaki be-
lirsizlik, yargılama ile giderilir.

İş davalarına yansıyan yönüyle işçi ve işveren arasında en temel uyuşmaz-
lık temel ücretin belirlenmesi noktasında ortaya çıkmaktadır.
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Yargıtay uygulamasına göre işçinin iddia ettiği temel ücret miktarı işveren-
ce kabul edilmediğinde meslek kuruluşlarından olası (adet-emsal olan) ücret 
yönünden araştırmaya gidilmekte ve çoğunlukla meslek odasının bildirdiği üc-
ret hesaplamaya esas alınmaktadır. Bu ihtimalde işçi, iddia ettiği ücreti kanıt-
layamamış olmaktadır. Zira ücretle ilgili tüm deliller işveren uhdesindedir ve 
işçinin çoğu kez bu delillere ulaşmasına imkan tanınmamaktadır. Bu yönüyle 
temel ücretin tespitindeki ve ispatındaki ülkemize has güçlükler sebebiyle kıs-
mi davanın açılmasında işçinin hukuki menfaatinin olduğu kabul edilmelidir. 
Ayrıca kıdem tazminatı giydirilmiş ücretten, fazla mesai alacağı da muaccel 
olduğu tarihteki ücret üzerinden hesaplanacak, fazla mesai alacağı kayda da-
yanmadığı takdirde indirime tabi tutulacaktır.

Tazminat ve alacaklar tartışmalı ve açıkça belirli değildir. Yargılama sıra-
sında hesap raporu alınmasını, tazminat ve alacaklara esas hizmet süresi ile 
ücretin tespit edilmesini gerektirmektedir. Kısmi dava açılmasında  yasanın 
aradığı unsurlar ve hukuki yarar şartı gerçekleştiğinden davanın görülmesi 
gerekir. Aksi gerekçe ile davanın usulden reddi isabetsizdir.

2. Kabule göre ise;

a) Dava dilekçesinde talep sonucu açıkça belli olduğundan, mahkemenin 
“davacının, talep sonucunu dava dilekçesinde HMK'nın 119/1-ğ maddesine 
göre açıkça bildirmek, başka ifade ile taleplerini somutlaştırmak zorunda ol-
duğu, bu zorunluluğu yerine getirmeyen davacının dava açmakta hukuki ya-
rarının varlığından söz edilemeyeceği” gerekçesi yerinde değildir. Kaldı ki ta-
lep sonucunun açık olmadığı kabul edilse dahi 119/2 maddesi uyarınca dava 
dilekçesindeki bu eksikliğin tamamlanması için süre verilmesi gerekirken bu 
kurala da uyulmamıştır.

b) Diğer taraftan mahkemece dava konusu alacağın belli olduğu, kısmi 
dava açılmasında davacının hukuki yararının olmadığı kabul edilmiştir.

Dava şartı olan hukuki yarar şartı tamamlanması gereken şartlardandır. 
Bu kabule göre ise yine davacı vekiline davasını tam dava olarak devam etme-
si ve dava şartı olan hukuki yarar şartında eksikliği gidermesi için HMK'nın 
115/2 maddesi uyarınca bir haftalık kesin süre verilmesi gerekirken Mahkeme-
ce kesin süre verilmeden yazılı şekilde davanın usulden reddi de isabetsizdir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerden dolayı BO-
ZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine…. 
Tarihinde oy çokluğu ile karar verildi.”

KARŞI OY
“Davada, iş aktinin haksız feshi nedeniyle fazlaya ilişkin haklar saklı tutularak, kıdem ve 

ihbar tazminatı ile ödenmeyen aylık ücret ve fazla mesai ücretlerinin kısmen tahsili istenmiş; 
mahkemece davacının kısmi dava açmakta hukuki menfaatinin bulunmadığı gerekçesiyle davanın 
reddine karar verilmiştir.

Yerel Mahkemece karar gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere; işçi, çalıştığı süreyi ve ücre-
tini (subjektif olarak) en doğru şekilde bilen kişidir. Böyle olunca yasal bağlamda, ne kadar ücret, 
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kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı olduğunu açıkça belirleyebilecek konumdadır. Dola-
yısı ile davanın konusu olan işçilik alacakları açıkça belirli bulunmakla, kısmi dava ya da belirsiz 
alacak davasına değil, aksine belirli bir alacak davasına konu edilebilir. Zira 6100 Sayılı Yasa'nın 
107/1. maddesine göre, davanın açıldığı tarihte alacağın miktarının yahut değerinin tam ve kesin 
olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkansız olduğu hallerde 
belirsiz alacak davası açılabileceği kabul edilmiştir. Aynı şekilde HMK'nın 109/2.maddesinde de, 
dava konusunun miktarı taraflar arasında tartışmasız veya açıkça belirli ise kısmi dava açılama-
yacağı benimsenmiştir.

Böylece dava açılmadan önce alacağının varlığını ve miktarını açıkça bilen ya da bilebilecek 
durumda bulunan davacı işçi yönünden belirli bulunan dava konusunun dava açılmakla (doğal 
olarak) çekişmeli ve tartışmalı hale gelmesi ya da ispat sorunu ile karşılaşılması da işbu davanın 
belirsiz ya da kısmi dava olarak açılmasına haklı gerekçe yapılamaz. Çünkü kural olarak tüm da-
valarda mahkemeye müracaatla taraflar arasında bir çekişme, tartışma, belirsizlik ve ispat sorunu 
bulunmaktadır.

Bu nedenle sayın çoğunluğun davacının taleplerinin kısmi davaya konu edilebileceğine ilişkin 

bozma düşüncesine katılmamaktayım.”



YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ

DOĞUM BORÇLANMASI ● YASAL KOŞULLAR

ÖZET: Doğumdan önce zorunlu sigortalılığı bulunan 
kadın, doğum tarihinden itibaren iki yıllık süreyi geçmemek 
kaydıyla borçlanabilecektir.*
Y.10.HD E:2009/8312 K:2010/2516 T:25.02.2010

Dava, davacının iki çocuğundan dolayı, 5510 Sayılı Kanun'un 41/1-a mad-
desi gereğince, doğuma dayalı borçlanma yapabilmesi ve dava tarihi itibariyle 
yaşlılık aylığı bağlanması istemine ilişkindir.

Mahkemece, düzenlemenin yürürlüğünden önceki vakıalara uygulanama-
yacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi E.P.A. tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağı-
daki karar tespit edildi.

Uyuşmazlık, öncelikle 5510 Sayılı Kanun'un 41/1-a maddesi ile hukuku-
muzda ilk kez düzenlenen ve kısaca “doğuma dayalı borçlanma” olarak ni-
telendirilebilecek borçlanma hakkının, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden 
önceki doğum olaylarına uygulanıp uygulanmayacağı, doğum sırasında aktif 
sigortalı olma şartının aranıp aranmayacağı noktalarında toplanmaktadır.

5510 Sayılı Kanun'un, “Sigortalıların borçlanabileceği süreler” başlıklı, 
41/1-a maddesinde;

“Bu Kanuna göre sigortalı sayılanların; Kanunları gereği verilen ücretsiz 
doğum ya da analık izni süreleri ile 4.maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 
kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum ta-
rihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden 
işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süre-
leri, …. Kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep 
tarihinde 82. maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sı-
nırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın %32 
si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun tebliği tarihinden itibaren bir ay 
içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılarak, borçlandırılan süreleri sigortalılık-
larına sayılır…” hükmü düzenlenmiştir.

* Dergimizin bu sayısında yayımlanan 18.05.2011 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararına 
bakınız.
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Kural olarak her kanun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren derhal hukuk-
sal sonuçlarını doğurmaya başlar ve bu tarihten sonra meydana gelen olaylara 
ve ilişkilere uygulanır. Bu kuralın doğal sonucu da, kanunların geriye yürüme-
meleridir.

Ancak sosyal güvenlik hukukunun özel ve kamusal niteliği itibariyle ve 
5510 Sayılı Kanun'da, anılan hükümle getirilen, sigortalıların lehine olan bu 
borçlanma hakkının, Kanunun yürürlüğünden önceki doğum olaylarına uy-
gulanmasını engelleyen bir düzenlemenin olmadığı gözetildiğinde, 5510 Sa-
yılı Kanun'un yürürlük tarihinden önce meydana gelmiş doğum olaylarına da 
uygulanabileceğini kabul etmek gereklidir. Zira maddi hukukun her zaman, 
hayatın değişen sosyal akışı içinde gelişen tüm olayları ve ayrıntıları kurallaş-
tırma gücüne sahip olmadığını da dikkate alıp, çıkarlar dengesi ve adalet duy-
gularını gözeterek toplumun gereksinmelerini karşılamakla yükümlü bulunan 
yargı organları, sigortalıların lehine hükümler içeren düzenlemelerin yürürlü-
ğe girdiği durumlarda, kanun koyucunun amacını da göz önünde bulundura-
rak, söze oranla öze üstünlük tanıyan bir yorumla sonuca varmalıdır.

Doğuma dayalı borçlanma hakkından yararlanabilmek için doğum sırasın-
da aktif sigortalı olma şartının aranıp aranmayacağı hususunda ise, geçmişte 
hizmet akdine dayalı olarak zorunlu sigortalılık tescilinin yapılmış olması, bu 
haktan yararlanabilmesi için yeterli sayılmalıdır. Kadının fiziksel yapısı, do-
ğurganlık işlevi, aile yükümlülükleri ile çalışma yaşamındaki konumu yanın-
da, doğum borçlanmasıyla amaçlanan sonucun tam olarak elde edilebilmesi 
için, bu tip borçlanmalarda aranan doğum öncesi sigortalılık, herhangi bir 
süre sınırına tabi tutulmamalıdır. Konuyla ilgili olarak 5510 Sayılı Kanun'da 
değişiklik yapan 5754 Sayılı Kanun'a ilişkin TBMM alt komisyon raporunda 
bu değişiklik hakkında, “Ücretsiz doğum yada analık izin sürelerinin de borç-
lanılacak sürelerden sayıldığı, bu sürelerde kadın çalışanların doğum ve ço-
cuk bakımı gibi özel bir durum nedeniyle izin kullandığı, bunun sonucunda 
doğum yapan kadının sosyal güvenlik alanındaki bir hakkı kullanmasından 
dolayı emeklilikle ilgili sürelerini tamamlamak için ortaya çıkan bir maliyete 
katlanmak zorunda kalacağı, oysa çocuk bakımının aynı zamanda toplumsal 
olarak devletin de üstlenmesi gereken bir sorumluluk olduğu….” Görüşlerine 
yer verilmiştir. Bu yaklaşım, cinsiyeti sebebiyle sosyal güvenlik şemsiyesinde 
farklı muamele görmesi gereken ve başta yaşlılık aylığı olmak üzere çeşitli sos-
yal güvenlik hakları yönünden de bu şekilde değerlendirilen kadınlar için karşı 
cinsle eşitliği sağlayacı bir bakış açısı getirecektir. Böylelikle, prim yatırma im-
kanı bulunamadığı halde yasa koyucunun çeşitli Saiklerle sigortalılık imkanı 
sunmak ve prim süresine eklemek istediği bu gibi dönemlerin telafisine yöne-
lik getirilen borçlanma müessesesinin amacı da gerçekleşmiş olacaktır. Ak-
sine bir yorum, kanunda bu yönde bir sınırlamanın olmadığı da gözetildiğin-
de, sosyal güvenlik hakkına aykırılık oluşturacaktır. Hukuk Genel Kurulunun 
27.04.2006 gün ve 10-367/386 sayılı kararında da vurgulandığı üzere sosyal 
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güvenlik, sosyal hukuk devleti tanımı içerisinde yer alan ve bu ilkeyi oluşturan 
temel kavramlardan birisidir. Sosyal güvenlik alanında oluşturulacak tüm ku-
ralların özde, sosyal hukuk devleti anlayışına uygun olması zorunludur. Sosyal 
güvenlik, insanlığın en derin gereksiniminin bir sonucudur. Bu gereksinim, bi-
reyin karşılaşacağı ve yaşamı için tehlike oluşturan olaylara karşı bir güvence 
arayışının ürünüdür. Tehlikeye ve yoksulluğa düşen birey için asgari bir gü-
vence sağlamak, sosyal güvenliğin varoluş koşulu, diğer bir ifadeyle, olmazsa 
olmazıdır. Önemli olan yön, sosyal güvenlik kavramına, işlevsel olarak temel 
bir insanlık hakkı görünümü yaratmaktır.

Doğuma dayalı borçlanma talep tarihinde sigortalı olmanın gerekip ge-
rekmeyeceği noktasında ise, Kanun koyucunun bahis konusu düzenlemede, 
doğuma dayalı borçlanma hakkını verdiği kişinin borçlanma talep tarihinde 
sigortalı olmasını, gerekli gören bir ifadeye yer vermediği ve bu düzenlemeye 
göre sigortalı olanların yanında, hak sahiplerinin de, yazılı talepte bulunmaları 
halinde borçlanabilecekleri dikkate alındığında, böyle bir şartın varolmadığı 
belirgindir.

Somut olayda, ilk kez 506 Sayılı Kanun kapsamında 01.06.1982 tarihinde 
zorunlu sigortalı olduğu anlaşılan davacının 03.03.1987 ve 21.03.1988 tarih-
lerinde gerçekleştirdiği doğumlar sebebiyle, ancak doğum tarihinden sonra iki 
yıllık süreyi geçmemek kaydıyla, hizmet akdine istinaden işyerinde çalışma-
ması ve çocuğunun yaşaması şartlarının dışında, başkaca bir şart aranmak-
sızın borçlanma hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir. Yapılacak değerlen-
dirmede, zorunlu sigortalı olarak tescil edildikten sonra ilk doğumu yapan ve 
iki yıllık süre dolmadan ve tekrar çalışmaya başlamadan ikinci doğumu yapan 
kadın sigortalının, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci 
doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borç-
lanabileceği gözetilmelidir.

Mahkemece anılan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın ek-
sik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul 
ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edil-
meli ve sair yönler incelenmeksizin hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 25.02.2010 günü 
oybirliği ile karar verildi.
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YERSİZ ÖDEMELER ● ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI

ÖZET: Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından yapılan 
yersiz ödeme ödeme yapılanın kasıtlı veya kusurlu 
davranışlarından doğmuşsa, geriye doğru yapılan on 
yıllık ödemeler bakımından zamanaşımı söz konusu olur.
Buradaki zamanaşımı süresi, dava açmaya yetkili kişi ya da 
organın öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlar.*
Y.10.HD E:2009/2009 K:2010/7103 T:13/05/2010

Davacı Kurum tarafından 506 Sayılı Kanun hükümleri kapsamında; 
09.08.1981 günü gerçekleşen zararlandırıcı sigorta olayı sonucu yaşamını yiti-
ren eşi üzerinden kendisine ölüm geliri bağlanan davalıya, 01.01.2000 tarihin-
den itibaren bu kez zorunlu sigortalılığına dayalı olarak yaşlılık sigortası hü-
kümlerine göre, beyan ve taahhüt belgesinde eşi üzerinden ölüm geliri aldığını 
belirtmesine karşın tam aylık ve sosyal yardım zammı bağlandığı, söz konusu 
olguyu sonradan saptayan Kurum'ca ölüm geliri yarıya indirilip 22.01.2000-
21.01.2007 dönemi yönünden yersiz ödendiği ileri sürülen sosyal sigorta yar-
dımlarının yasal faiziyle birlikte kendisinden geri alınması için 2004 sayılı İcra 
ve İflas Kanunu hükümlerine göre 03.04.2007 günü düzenlenen takip talebine 
dayanılarak çıkartılan ödeme emrinin 16.04.2007 tarihinde tebliği üzerine da-
valı tarafından 24.04.2007 günü borca itiraz edilip zamanaşımı definde bu-
lunulduğu, itirazla duran takip sonrasında 27.07.2007 tarihinde açılan işbu 
davanın yargılama aşamasında yasal süresinde mahkemeye sunulan dilekçe 
ile zamanaşımı definin yinelendiği anlaşılmaktadır.

Davanın temel yasal dayanağı olan 506 Sayılı Kanun'un “Gelir ve aylıkların 
birleşmesi” başlığını taşıyan 92. maddesinin ikinci fıkrasında; malullük, yaşlı-
lık ve ölüm sigortaları ile iş kazalarıyla meslek hastalıkları sigortasından hak 
kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık ve 
gelirlerden yüksek olanın tümünün, eksik olanın da yarısının bağlanacağı, bu 
aylık ve gelirlerin eşit olması durumunda, iş kazalarıyla meslek hastalıkları 
sigortasından bağlanan gelirin tümünün, malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta-
larından bağlanan aylığın da yarısının verileceği açıklanmış, “Sosyal yardım 
zammı” başlıklı ek 24. maddesinin (f) fıkrasında; iki ayrı sigorta kolundan 
veya iki ayrı dosyadan gelir veya aylık alanlara, en fazla ödemeye olanak ve-
ren bir dosya üzerinden sosyal  yardım zammı ödemesi yapılacağı belirtilmiş-
tir. Sigortalılara veya hak sahiplerine yapılan yersiz ödemelerin ilgililerden 
geri alınmasının hukuki dayanak ve ilkelerine ilişkin olarak ise; 06.08.2003 
günü yürürlüğe giren 4958 Sayılı Kanun'un 47. maddesi ile değişik 506 Sayılı 

*  Gönderen: Kazım Güzelgün Kadıköy I. İş Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
** Dergimizin bu sayısında yayımlanan Av. Halil Ufuk Kök tarafından yazılın yazıya bakınız.
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Kanun'un “Sigorta yardımlarının haczedilemeyeceği, yanlış ve yersiz ödemele-
rin tahsili” başlığını taşıyan 121.maddesinin ikinci fıkrasında; yanlış ve yersiz 
ödendiği anlaşılan her türlü gelir, aylık ve sigorta yardımlarının 84.maddenin 
son fıkrası saklı kalmak kaydıyla, ilgililerin sonraki her çeşit istihkaklarından 
kesilmek suretiyle geri alınacağı, Kurumun genel hükümlere göre takip hak-
kının saklı bulunduğu açıklanmış olmasına karşın, yersiz ödeme durumunda 
geri verme yükümünün kapsamı belirlenmediği gibi, söz konusu Kanun içeri-
ğinde bu konuda herhangi bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

Bu konuda 01.10.2008 günü yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun “Yersiz ödemelerin geri alınması” başlı-
ğını taşıyan 96. maddesinin birinci fıkrasında, “Kurumca işverenlere, sigortalı-
lara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak 
sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu 
kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki 
her türlü ödemeler,

a) Kasıtlı veya kusurlu davranışlardan doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tari-
hinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin 
yapıldığı tarihlerden,

b) Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit 
tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, 
ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılacak ödemelerde faiz-
siz, üç aylık sürenin dolduğu tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre 
sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanuni faizi ile birlikte, ilgililerin Ku-
rumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel 
hükümlere göre geri alınır.” Hükmü öngörülmüştür. Söz konusu Kanun'un 
geçici maddelerinde, yersiz ödemelerin tahsili konusunda önceki hükümlerin 
uygulanması gereğine işaret eden herhangi bir kural da bulunmadığından, so-
nuç olarak 96. madde düzenlemesinin, Kurum'un yersiz ödemeden kaynak-
lanan alacaklarına ilişkin süregelen uyuşmazlıklara uygulanması zorunlu ol-
duğu gibi, bu konuda 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun, geri verilmesi gereken 
tutarın belirlenmesinde genel hüküm niteliğinde bulunan 63. maddesinin de 
gözetilmesi gerekmektedir. Anılan maddeye göre; haksız olarak (nedensiz) bir 
edinimde bulunan kimse, onun geri alınması zamanında elinden çıkmış oldu-
ğunu kanıtladığı tutar oranında ret ve geri vermekle yükümlü değil ise de, hak-
sız edinimde bulunan, o şeyi kötü niyetle elden çıkarmış veya onu elden çıka-
rırken sonradan ret ve geri vermeye zorunlu tutulacağını biliyor ise ret ve geri 
vermekle yükümlüdür. Bir başka anlatımla; iyi niyetli zenginleşen, sebepsiz 
zenginleşme konusunun kendisinden istendiği tarihten önce elinden çıktığını 
iddia ve ispat ettiği miktar oranında ret ve geri vermeyle yükümlü olmayacak, 
buna karşın; zenginleşen, zenginleşme anında veya sonrasında mal varlığında-
ki artışın geçerli bir hukuki sebebe dayanmadığını biliyor veya bilmesi gereki-
yor ise, kötü niyetli sayılacaktır.
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Ayrıca belirtilmelidir ki; 5510 Sayılı Kanun'un 96. maddesi, sebepsiz zen-
ginleşmede geri verme konusuna ilişkin özel bir düzenleme niteliğinde olup, 
zamanaşımı hükmü olarak tanımı ve yorumlanması olanaksızdır. Maddede 
genel hükümlere yollamada bulunulması ve Kanunun “ Zamanaşımı, hakkın 
düşmesi ve avans” başlığını taşıyan 97. ve diğer maddelerinde fazla veya yersiz 
ödemeden kaynaklanan Kurum alacağı yönünden düzenlemeye yer verilmemiş 
olması,fazla ve yersiz ödemeden kaynaklanan Kurum alacağına ilişkin zama-
naşımı konusunun genel hükümlerden hareketle çözümünü zorunlu kılmak-
tadır. Bilindiği gibi zamanaşımı defi, borcu ortadan kaldırmamakla birlikte, 
bunu ileri süren tarafa, borcu yerine getirmekten kaçınma yetkisi vermektedir. 
Bu bağlamda Borçlar Kanunu'nun 66. maddesine göre; nedensiz mal edini-
minden dolayı açılacak dava, zarar gören tarafın verdiğini geri almaya hakkı 
olduğunu öğrendiği tarihten itibaren bir yıl ve herhalde bu hakkın doğduğu 
günden itibaren on yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadır. Anılan Kanu-
nun 132. maddesinde, zamanaşımının işlemesine engel olan ve onu durdu-
ran sebepler sıralandığı gibi, 133. maddesinde de zamanaşımını kesen olgular 
açıklanmıştır. Sebepsiz zenginleşme hukuksal temeline dayalı bu tür davalar-
da öngörülen bir yıllık zamanaşımı süresinin başlangıcı ise kamu kurum ve 
kuruluşları açısından, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun16.09.1987 gün ve 
1987/9-68 Esas, 1987/618 Karar numaralı ilamında da vurgulandığı gibi, o 
kurum ve kuruluşların dava açma konusunda yetkili kılınan kişi veya organla-
rının verdiğini geri almaya (istirdada) hakkı olduğunu öğrendiği tarihtir.

Yukarıdaki açıklamalar ışığı altında inceleme konusu dava değerlendirildi-
ğinde; 506 Sayılı Kanun'un 92. ve ek 24. madde düzenlemeleri karşısında iki 
tür sosyal sigorta yardımından daha az olanın yarıya indirilip, bu dosya üze-
rinden sosyal yardım zammının iptal edilmesine yönelik davacı Kurum işlemi 
yerinde olduğu gibi, her iki sigorta yardımını tam alan davalı iyi niyetli kabul 
edilemez. Bu bakımdan; öncelikle gerekli tüm belge ve yazışmalar getirtilerek 
davalı tarafından yasal süresinde ileri sürülen zamanaşımı defi konusunda 
irdeleme yapılmalı, Borçlar Kanunu'nun 132. maddesinde yazılı, zamanaşımı-
nı durduran veya işlemesine engel olan nedenlerin bulunmadığı, 133. madde 
hükmü gereğince, alacaklı konumundaki Kurumca gerçekleştirilen icra takip 
tarihi itibarıyla zamanaşımının kesildiği gözetilmeli özellikle, Kurum yönünden 
zamanaşımı süresinin, dava açmaya yetkili kişi ya da organının öğrenme tarihi 
itibariyle işlemeye başladığı dikkate alınıp söz konusu kişi/organ yönetimince 
belirlendikten sonra öğrenme günü açıklığa kavuşturulmalı zamanaşımının 
gerçekleşmediği saptandığında, 22.01.2000 – 21.01.2007 döneminde aralıksız 
zincirleme süregelen tahsis ödemeleri nedeniyle tarihsel ayrıştırma yapılmak-
sızın yersiz ödeme tutarlarının geri alınabileceği göz önünde bulundurulmalı 
ve uyuşmazlığın çözümünde uygulanması gereken 5510 Sayılı Kanun'un 96. 
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirme yapılarak 
elde edilecek sonuca göre hüküm kurulmalıdır.
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Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler, maddi ve hukuki olgular dikkate 
alınmaksızın, mahkemece eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu, 
“zamanaşımı kurumu” na yanlış anlam yüklenip icra takip tarihinden bir yıl 
öncesine kadar yapılan ödemelere ilişkin olarak zamanaşımının gerçekleştiği 
yönünde hatalı uygulama yapılarak ve davalı iyi niyetli kabul edilerek davanın 
reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, davacı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları 
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Temyiz edilen hükmün, yukarıda açıklanan nedenlerle BOZUL-
MASINA, 13.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

TRAFİK ● İŞ KAZASI ● TAZMİNATTAN İNDİRİLECEK DEĞERLER
●

SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU

ÖZET: Trafik kazası aynı zamanda bir iş kazası ise, iş 
kazasından dolayı SGK tarafından davacıya ödenen 
miktarlar hesaplanan tazminattan düşülecektir.
Davadan önce sigorta şirketi temerrüde düşürülmediğin-
den sigorta şirketinin ödeyeceği bedele dava tarihinden 
itibaren faiz işletilecektir.
Hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı 
yargı gideriyle avukatlık ücretini sigorta bedelinin 
tazminata oranı kadar ödeyecektir.*
Y.11.HD E:2007/11889 K:2007/13796 T:05.11.2007

Dava, haksız eyleme dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.

Somut olayda, davacı tarafın aynı zamanda iş akdi ile bağlı bulunduğu da-
valılardan S. Gıda San. Ve Tic.A.Ş. temin ettiği araçla iş amaçlı seyahat esna-
sında kazanın meydana gelmiş olması da nazara alınarak, SSK'ca olayın aynı 
zamanda iş kazası olarak kabul edilip edilmediği, edilmiş ise, davacıya SSK'ca 
Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 26. maddesi kapsamında iş kazası nedenine 
dayalı yardımda bulunup bulunulmadığı, davacıya iş kazası nedenine dayalı 
bir ödeme yapılmışsa rücu hakkı bulunduğu gözetilerek, hesaplanan maddi 
tazminattan mahsubunun gerekip gerekmediği hususları araştırılıp değerlen-
dirilmeden eksik incelemeye dayalı maddi tazminata ilişkin yazılı şekilde hü-
küm tesisi doğru görülmemiştir.

Davalılardan A. A.Ş. vekilinin temyizine gelince; TTK'ın 1299/1. maddesi 
yollamasıyla aynı kanunun 1292/1, 2918 sayılı KTK'nın 98/1, 99/1. maddeleri 
ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi Genel Şartları'nın 12. maddesi 
uyarınca rizikonun, bilgi ve belgeleri ile birlikte sigortacıya ihbar edildiği ta-
rihten itibaren 8 iş günü içinde sigortanın tazminatı ödeme yükümlülüğü bu-
lunmakta, bu sürenin sonunda ödememe halinde temerrüt gerçekleşmektedir.

Somut olayda, davadan önce davalılardan sigortanın temerrüde düşürül-
düğü iddia ve ispat edilmemiş olup, mahkemece, bu davalı yönüyle, dava ta-

* Tazminata yol açan olay iş kazası değilse, normal emeklilik sebebiyle kazalıya ya da hak sahip-
lerine S.G.K. tarafından yapılan ödemelerin tazminattan düşülmeyeceği bu kararla bir kere daha 
vurgulanmaktadır.(Yayın Kurulu)
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rihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmek gerekirken, yazılı tarihin te-
merrüt faizine başlangıç yapılması doğru olmamıştır.

Öte yandan, ZMSS Genel Şartları'nın 12/4. maddesi uyarınca, hükmolu-
nan tazminat sigorta bedelini geçerse, sigortacı yargılama giderleri ile avukat-
lık ücretini sigorta bedelinin tazminata oranı dahilinde ödemekle yükümlü 
olup, mahkemece, bu hükmün gözetilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm 
tesisi de keza doğru bulunmamıştır.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalılardan 
Müflis S. Gıda San. Ve Tic. A.Ş. İflas İdaresi vekili ile davalılar A.A. mirasçıları 
(R., Ş. ve S.A.) vekili ve davalı S.A.'ün diğer temyiz itirazlarının reddine, (2) 
numaralı bentte açıklanan nedenlerle, temyiz itirazlarının kabulü ile kararın 
anılan mümeyyizler yararına (3) numaralı bentte açıklanan nedenlerle, davalı 
A. A.Ş. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bu davalı yararına BO-
ZULMASINA, ödedikleri temyiz peşin harcın istekleri halinde temyiz edenlere 
iadesine, 05.11.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YURT DIŞINA PARA HAVALESİ ● BANKANIN SORUMLULUĞU

ÖZET: Davalı banka ile Western Union şirketi arasında 
yapılan sözleşmede, Western Union Şirketi Türkiye`den 
gönderilen paraların alınması işinde davalı bankayı 
görevlendirmiş olup, bu bağlamda Western Union 
Şirketinin paranın gerçek alıcısından başkasına ödeme 
yapmasından doğan zarardan davalı bankanın da sorumlu 
olması gerekir.*
Y.11.HD E:2009/9122 K:2011/2324 T:07.03.2011

Davacı vekili, müvekkilinin Almanya'da yaşayan akrabası C.M.'ye davalı 
banka aracılığıyla Western Union sisteminin kullanılarak 5.000.00 Euro`nun 
212 Euro havale ücreti ödenerek havale edildiğini ancak gönderilen paranın 
muhataba ödenmediğini ileri sürerek, 5.212.00 Euro maddi tazminat ile 500 
TL. manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar ve-
rilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin aracı olması nedeniyle pasif dava ehliyetinin, 
parayı havale eden davacının ise aktif dava ehliyetinin bulunmadığını, müvek-
kilinin aracı olarak parayı Western Union sistemine aktarmakla yükümlülüğü-
nü yerine getirdiğini, paranın anılan şirketçe gönderilen kişiye ödendiği savu-
narak, davanın reddini istemiştir.

* Gönderen: Av. İnan Yılmaz Tunceli Barosu
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Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya 
kapsamına göre, davacının, davalı banka aracılığıyla Almanya'da bulunan Cen-
giz Müc'e 5.000 Euro'yu banka aracılığıyla Western Union sistemiyle havale 
ettiği, bankaca para gönderme fişi düzenlenerek gönderme numarasının dava-
cıya bildirildiği, gönderilen miktarın havale tarihinden bir gün sonra, Venedik 
21.09.1978 doğumlu İtalyan uyruklu C.M.'e kimlik belgesi karşılığında teslim 
edildiğinden davalı ile dava dışı ihbar edilen Western Union şirketinin sorum-
luluğunun bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının ge-
rekçesinde 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, davalı banka aracılığı davanın ihbar edildiği Western Union şir-
ketine gönderilen ve bu davalı tarafından da alıcısı olan gerçek kişiye teslim 
edilmesi gereken paranın başkasına ödendiği iddiasına dayalı alacak istemine 
ilişkindir.

Somut olayda, davacı tarafından Almanya`daki alıcısına davanın ihbar 
edildiği Western Union aracılığı ile ödenmek üzere davalı bankaya 5.000 
Euro`nun teslim edildiği ve buna ilişkin havale formunun düzenlendiği husus-
larında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık, dava dışı Western Union 
tarafından paranın gerçek alıcısına ödenip ödenmediği ve şayet ödenmedi ise 
bunda davalı bankanın bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığı noktasın-
da toplanmaktadır. Mahkemece, yukarıda yazılı olduğu şekilde davalı banka 
hakkındaki davanın, para gönderme makbuzunda Western Union sisteminin 
sorumsuzluğuna ilişkin açık şart bulunması, paranın bir gün sonra gönderilen 
kişiye teslim edilmesi nedeniyle davalı ile ihbar edilen Western Union`un so-
rumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa, davalı banka ile Western Union şirketi arasında yapılan sözleşme 
içeriği de göz önüne alınarak, davalı Western Union şirketi Türkiye`den kendi-
sine gönderilen paraların alınması işine ilişkin davalı bankayı görevlendirmiş 
olması nedeniyle davalı Western Union şirketinin paranın gerçek alacısından 
başkasına ödeme yapmasından dolayı oluşan zarardan davalı bankanın da 
sorumlu olması gerekir.

Bu itibarla, mahkemece, davaya konu paranın gerçek alıcısına ödenip 
ödenmediğinin gerektiğinde imza incelemesi yapılmak suretiyle belirlenmesi 
ve şayet paranın gerçek alıcısına ödenmediği belirlendiği taktirde bu durumda 
aralarında uluslararası bankacılık konusunda uzmanlığı bulunan bir bilirkişi-
nin de bulunduğu heyetten rapor alınmak suretiyle taraflar arasındaki ilişki-
nin ne olduğunun ve buna göre oluşan zarardan davalı bankanın sorumlu olup 
olmadığının belirlenmesi ve para gönderme sırasında düzenlenen formdaki 
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sorumsuzluk şartlarının BK.'nın 99. maddesi çerçevesinde değerlendirilerek 
oluşacak sonuca göre bir karar verilmek gerekirken, eksik incelemeye dayalı 
yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış, kararın bu nedenle bozulması ge-
rekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı vekilinin di-
ğer temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz 
itirazının kabulü ile kararın davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz 
peşin harcın isteği halende temyiz edene iadesine, 07.03.2011 tarihinde oybir-
liğiyle karar verildi.

YABANCI BAYRAKLI GEMİ İŞVERENİ ● DAVADA GÖREV

ÖZET: Yabancı bayraklı geminin işvereninin işçisine 
yaptığı fazla ödemenin geri alınması için açtığı davaya 
Denizcilik İhtisas Mahkemesinde bakılmalıdır.*
Y.11.HD E: 2009/14724 K: 2011/7413 T: 20.06.2011

Taraflar arasında görülen davada Üsküdar 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 
verilen 31.03.2009 tarih ve 2008/281-2009/97 sayılı kararın Yargıtayca ince-
lenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi için-
de verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından 
düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, 
duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği 
görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin gemi adamlarıyla görüşerek dava dışı Turqoui-
se Shipping LT adlı donatana yönlendirdiğini, davalının da bu şekilde çalıştığı 
Malta bayraklı gemide 7.838 Euro fazladan ödeme yapılmak zorunda kalın-
dığını ileri sürerek, şimdilik 13.670.00 TL.`nin davalı çalışandan istirdadına 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve dosya kapsamına göre, deniz ticaret hukukundan 
kaynaklanan uyuşmazlıkta ihtisas mahkemesini görevli olduğu gerekçesiyle 
mahkemenin görevsizliğine, dosyanın İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi'ne 
gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere göre, 
davacı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün 
temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONAN-

* Dergimizin 2011/2.sayısının 307.sayfasında yayımlanan Yargıtay 11.Hukuk Dairesi Kararına 
bakınız.
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MASINA, aşağıda yazılı bakiye 02.80 TL. temyiz ilam harcının temyiz edenden 
alınmasına, 20.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

ÇALINAN ÇEKİN İCRAYA KONULMASI 
● 

MEŞRU HAMİL ● ÇEKİN İSTİRDADI

ÖZET: Zayi olan istirdadı talebiyle açılan davada ispat 
yükü davacıda olup, davacının senedin rızası hilafına 
elinden çıktığını ve senedi elinde bulunduran şahsın kötü 
niyetli ve iktisabında ağır kusurlu olduğunu ispat etmesi 
gerekir.
Y.11.HD E:2010/6075 K:2011/16057 T:29.11.2011

Taraflar arasında görülen davada Bakırköy 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce 
verilen 29/12/2009 tarih ve 2008/812-2009/1486 sayılı kararın Yargıtayca in-
celenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde 
verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için düzenlenen rapor dinlendikten 
ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm bel-
geler okunup, incelendikten sonra işin gereği görşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin zilyetliğinde bulunan 33 adet çekin işyerin-
deki odasında bulunan çantasından çalındığını, İstanbul 8. Asliye Ticaret 
Mahkemesi'nin 25.03.2008 tarih ve 2007/71 Esas 2008/151 Karar sayılı ilamı 
ile çeklerin zayi nedeniyle iptaline karar verildiğini, bu çeklerden Türkiye İş 
Bankası Kuruköprü Şubesine ait keşidecesi Ş. Tekstil Ticaret Pazarlama Ltd. 
Şti. olan 3363178 ve 3363179 çek nolu 3000 er TL. bedelli çeklerin tahsili için 
davalının Bakırköy 2. İcra Müdürlüğü'nün 2008/7826 ve 2008/7827 esas sayılı 
dosyaları ile davacı hakkında icra takibi yaptığını, davalının haksız ve kötüni-
yetli hamil olduğunu belirterek çeklerin istirdatını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davalının iyiniyetli 3. Kişi olduğunu, davacının ciro ettiği çeki 
ödememek için iptal davası açtığını beyanla davanın reddine karar verilmesini 
istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davanın kabulüne 
karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, TTK'nın 704. maddesi uyarınca açılan çekin istirdadı istemine iliş-
kindir.

Davacı vekili, dava konusu çeklerin zayi edildiğini, davalının haksız ve kö-
tüniyetli hamil olduğunu iddia etmiş, davalı ise meşru hamil olduğunu savun-
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muştur. Mahkemece davalının iktisap sebebini ispatlayamadığı gerekçesi ile 
davanın kabulüne karar verilmiştir.

Ancak, TTK'nın 704. maddesinde “Çek herhangi bir suretle hamilinin elin-
den çıkmış bulunursa – ister hamiline yazılı bir çek bahis mevzuu olsun, ister 
ciro suretiyle nakledilebilen bir çek bahis mevzuu olup da hamil hakkını 702.
maddeye göre ispat etsin çek eline geçmiş bulunan yeni hamil ancak çeki kötü 
niyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır kusuru bulunduğu takdirde o 
çeki geri vermekle mükellef olduğu öngörülmüştür. Belirtilen kanun hükmü 
uyarınca davacının, kendisinin yetkili hamili olduğunu kanıtlaması yanında, 
yeni hamilin çeki kötü niyetle iktisap etmiş olduğunu veya iktisapta ağır ku-
surlu bulunduğunu kanıtlaması gerekip, çeki elinde bulunduran davalı hamil, 
çeki edinme nedenini kanıtlamakla yükümlü değildir. Aksi halin kabulü kıy-
metli evrakın “mücerretlik” ilkesini ortadan kaldırır.

Zayi olan çekin istirdadı talebiyle açılan işbu davada ispat yükü davacıda 
olup, davacının senedin rızası hilafına elinden çıktığını ve senedi elinde bu-
lunduran şahsın kötüniyetli ve iktisabında ağır kusurlu olduğunu ispat etmesi 
gerekir. Mahkemece ispat yükü davacıda olduğu halde davalının iktisap se-
bebini  ispat edemediğinden bahisle davanın kabulüne karar verilmesi doğru 
görülmemiş ve kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazları-
nın kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin 
harem isteği  halinde temyiz edene iadesine, 29.11.2011 tarihinde oybirliğiyle 
karar verildi.

      



YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

MİRASIN REDDİ ● SOSYAL GÜVENLİK ● ÖLÜM AYLIĞI

ÖZET: Mirasın reddedilmesi ölen kişiden sosyal güvenlik 
kurallarına göre intikal eden ölüm maaşının bağlanmasına 
engel değildir.
Zira, sosyal güvenlikten doğan ölüm maaşı terekeye dahil 
değildir.*
Y.12.HD E:2005/23073 K:2005/26042 T:26.12.2005

Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri 
TMK'nın 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil 
etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta 
olduğu maaşı terekesine dahil değildir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde 
temyizen tetkiki borçlular vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili 
dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp 
düşünüldü:

Borçluların murislerinden kendilerine bağlanan maaşı sahiplenmeleri 
TMK'nın 605. maddesi uyarınca murisin mirasını reddetmelerine engel teşkil 
etmez. Zira, murisin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan almakta 
olduğu maaşı terekesine dahil değildir.

Bu nedenlerle mahkemenin aksine görüşü yerinde değildir. O halde, 
borçluların murisin ölümünden itibaren 3 aylık süre geçmediğinden bahisle 
ve mirasını da reddedeceklerini önce sürerek alacaklı tarafından murisin 
borcundan dolayı haklarında yapılan takibin iptaline yönelik şikayetlerinin de 
incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe 
ile reddi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlular vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme 
kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri 
uyarınca BOZULMASINA, 26.12.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı İçtihat Bankasından alınmıştır.

 

* Yargıtay 2.Hukuk Dairesi'nin 22.11.1983 T.1983/3965 -8919 sayılı kararı da aynı 
doğrultudadır. (Kaynak Legalbank Mevzuat ve Karar Sitesi)
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TEMİNAT MEKTUBU HACZİ

ÖZET: Teminat mektubu hangi iş için verilmişse o iş 
için haczedilebilir, başka bir borç için teminat mektubu 
haczedilemez.
Y.12.HD E:2009/1354 K:2009/9469 T:30.04.2009

İcra Müdürlüğü tarafından 23.10.2008 tarihinde MSB Hukuk Müşavirliği 
Daire Başkanlığı'na gönderilen haciz yazısında, borçlu şirketin müzekkerede 
yazılı borçlar için Bakanlık nezdindeki tüm hak ve alacak, istihkak, nakit te-
minat ve teminat mektuplarına haciz konulduğu bildirilmiştir. Şikayetçi MSB, 
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 34. maddesi gereğince, her ne suretle 
olursa olsun idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati 
tedbir konulamayacağı nedeniyle, teminat mektupları üzerindeki haczin kaldı-
rılmasını istemiştir.

Dairemizin yerleşik içtihatları gereğince teminat mektupları, hangi iş için 
verilmişse o işin teminatını teşkil edip, o nedenle haczedilebilecektir. Başka 
bir iş için haczi mümkün olmadığından, şikayetin kabulü ile teminat mektup-
ları üzerine konulan hacizlerin kaldırılması gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi 
isabetsizdir.

SONUÇ: Şikayetçi vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kara-
rının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca 
BOZULMASINA, 30.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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BELEDİYE GELİRLERİNİN HACZİ 
● 

VERGİ, RESİM, HARÇ NİTELİĞİ

ÖZET: Belediyenin içme suyu gelirleri vergi, resim, harç 
niteliğinde olmayıp haczi mümkündür.
Paranın haczedilmemesi için “vergi, resim, harç” 
niteliğinde olması gerekir.
Haczedilmezlik olgusu irdelenirken “fiilen kamu 
hizmetinde kullanılma” ölçütünün uygulanabilirliği 
bulunmamaktadır.*
Y.12.HD E:2011/6618 K:2011/27104 T:21.11.2011

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son maddesinde; “Belediyenin kamu 
hizmetinde fiilen kullanılan malları ile, belediye tarafından tahsil edilen 
vergi,resim,harç gelirleri haczedilemez” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu 
maddeye göre belediyenin haczedilmezlik şikayetinin kabul edilebilmesi için 
mahcuzların kamu hizmetinde fiilen kullanılması zorunludur.

Ayrıca, 5779 Sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun'un 7. maddesinde; bu Kanunda, 
belediyelere, genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından ayrılacak paylar ile diğer 
kanunlarda verilmesi öngörülen payların vergi hükmünde olduğu düzenlen-
miştir.

İcra ve iflas Kanunu ve takip hukuku ilkelerine göre asıl olan alacaklının 
alacağına kavuşmasını sağlamak olduğundan, kural olarak borçluların tüm 
mallarının haczi mümkündür. Bir malın haczedilmemesi için yasal düzenle-
menin bulunması zorunludur. Haczedilmezlik istisnai bir durum olduğundan, 
bu yöndeki düzenlemelerin de dar yorumlanması gerekir.

Bütün bu açıklamalar ışığında, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/son 
maddesinin dar yorumlanması gerektiği sonucuna varılmalıdır. Maddede açık-
ça haczedilmezlik için vergi, resim, harç geliri olma ya da “fiilen kamu hizme-
tinde kullanılma” koşulları kabul edilmiştir.

Somut olayda haciz konulan borçlu belediyenin 5009 nolu banka hesa-
bındaki paraların içme suyu gelirleri olduğu mahkemenin kabulündedir. Be-
lediyelerin içme suyu gelirleri ise vergi, resim, harç niteliğinde olmayıp haczi 
mümkündür.

Para likit olduğundan, ne amaçla harcanacağının önceden bilinmesi müm-
kün değildir. Kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla harcanacağı kararlaştı-

* Gönderen: Av. Mehmet Bayraktar
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rılan paraların, idari bir kararla başka bir amaç için kullanılması her zaman 
mümkündür. İdari işlem ya da kararla hesabın kamu hizmetinin yürütülme-
sini sağlayacak bir amaç için tahsis edilmesi, hesaptaki paraların fiilen kamu 
hizmetinde kullanıldığı sonucunu doğurmaz.

Bu nedenlerle, paranın niteliği gereği fiilen kamu hizmetinde kullanıldığın-
dan bahsedilmez. Çünkü para harcandığı anda biteceğinden ve harcama zama-
nına kadar anlık kararla tahsis edildiği amacın dışına çıkılabileceğinden, pa-
ranın haczedilememesi için vergi, resim, harç niteliğinde olması zorunludur. 
Bu durumda “fiilen kamu hizmetinde kullanılma” ilkesinin “para” yönünden 
uygulanabilirliği bulunmamaktadır. Aksinin kabulü hayatın olağan akışına ay-
kırıdır.

Öte yandan, aynı hesaptan daha önce kamu hizmetinin yürütülmesi ama-
cıyla harcama yapılmış olması, daha sonra da aynı amaçla harcama yapılaca-
ğını garanti etmeyeceğinden kamu hizmetinde kullanılacağı varsayımına dayalı 
olarak sonuca gidilemez.

O halde mahkemece şikayetin yukarıda açıklanan nedenlerle reddi gere-
kirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme ka-
rarının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarın-
ca BOZULMASINA, 21.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi. 

KAMULAŞTIRMA ALACAĞI ● HACZEDİLMEZLİK KURALI

ÖZET: Kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atmadan 
doğan alacakların tahsilinde idarelerin mal ve haklarının 
haczedilemeyeceğine ilişkin yasal düzenleme 30.06.2010 
tarihinden önce açılan davaları kapsamamaktadır.*  
Y.12.HD E:2011/27582 K:2011/25957 T:02.12.2011

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'na 5999 Sayılı Yasa ile eklenen geçici 
6. maddenin son fıkrasında kamulaştırma vekamulaştırmasız el atmadan kay-
naklanan alacakların tahsilinde idarelerin mal, hak ve alacaklarının haczedi-
lemeyeceği belirtilmiş, aynı maddenin 8. fıkrasının 2. cümlesinde bu madde 
hükümlerinin evvelce açılmış davalar hakkında uygulanmayacağı öngörülmüş-
tür. 25.02.2011 günü yürürlüğe giren 6111 Sayılı Yasa'nın geçici 2. maddesin-
de geçici 6. maddenin yürürlük tarihi 04.11.1983 olarak belirtilmiş ise de, ge-
çici 6. maddenin 8. fıkrasının 2. cümlesini yürürlükten kaldırmadığı gibi yasa-
nın bu düzenlemesinin kamulaştırmasız el koymaya yönelik olduğundan icra 
takip işlemlerine uygulanamayacaktır. Haciz yasağının 5999 Sayılı Yasa'nın 

* Gönderen: Av. Mehmet Bayraktar
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yürürlük tarihi olan 30.06.2010 gününden önce açılan davalar sonunda veri-
len kararların infazını kapsamadığının kabulü gerekir.

Somut olayda, takip dayanağı Pendik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 
2008/316 esas 2010/357 sayılı kararı 07.10.2010 tarihli olduğundan 2942 Sa-
yılı Kanun'a eklenen geçici 6. madde uyarınca borçlu idarenin mal ve hakları-
nın haczi mümkün değildir.

Bu durumda şikayetin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ: Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yu-
karıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK'un 428. maddeleri uyarınca BOZUL-
MASINA, 02.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

TUR SÖZLEŞMESİNDE AKSAMALAR ● MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Paket tur sözleşmesi imzalayan davacının; 
havaalanında sekiz saat bekletilmesi, fazladan üç 
aktarma ile on saat yolculuk yapma zorunda bırakılması, 
otele gecikmeli ulaşması, dönüşte valizlerin kaybolması 
bu nedenle iki gün İstanbul'da konaklamak zorunda 
bırakılması manevi tazminat sebebidir.
Y.13.HD E:2010/3213 K:2010/13240 T:14.10.2010

Davacılar, Afrika Cape Town seyahatini gerçekleştirme için davalı şirket-
le 16.04.2007 tarihinde paket tur sözleşmesi imzaladıklarını, ulaşım için su-
nulan seçeneklerden L…Havayollarını tercih ettiklerini, davalılar tarafından 
vizeye gerek olmadığı söylendiği halde vizeleri olmadığı için hava alanında 8 
saat bekletildiklerini, fazladan 3 aktarma ve 10 saat yolculuk yapmak zorunda 
kaldıklarını, otele bir gün gecikmeli ulaştıklarını, dönüş seyahatinde davalıla-
rın kusuru ile valizlerinin Paris`te kaybolduğunu, valizlerin bulunması için iki 
gece İstanbul`da konaklamak zorunda kaldıklarını, valizlerin bulunduğunu 
ancak içindeki birtakım eşyaların çalınmış olduğunu, Antalya`ya dönüş mas-
raflarının kendileri tarafından karşılandığını, tatillerinin ıstıraba dönüştüğü-
nü, maddi ve manevi zarara uğradıklarını ileri sürerek, 16.000 TL. maddi, 
15.000 TL. manevi tazminata karar verilmesini istemişlerdir.

Davalılar, davanın reddin savunmuşlardır.

Mahkemece, sözleşmede vize işlemlerinin davalı tarafça takip edileceği yö-
nünde bir hüküm bulunmadığı, valizlerin kaybolmasından havayolu şirketinin 
sorumlu olduğu, davacı S….Restoran Ltd. Şti. ile davalılar arasında bir sözleş-
me ilişkisi bulunmadığı, davalı Şeli`nin davalı şirket çalışanı olup husumetin 
ancak davalı şirkete yöneltilebileceği gerekçesiyle, davanın reddine karar veril-
miş; hüküm davacılar tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektiri-
ci nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına 
göre, davacı S. Restoran Ltd. Şti. nin tüm diğer davacıların aşağıdaki bendin 
kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2- Taraflar arasında imzalanan 16.04.2007 tarihli paket tur sözleşmesinin 
4.maddesine göre, “Tur bedeli, gezi programında belirtilen konaklama, ula-
şım, rehber gibi hizmetlerin karşılığı toplam bedeldir.  O halde, davalı şirket, 
ulaşım hizmetlerinin eksiksiz ve ayıpsız olarak yerine getirilmesini sağlamakla 
yükümlüdür. Davacılar A.B. ve S. tatillerinin ıstıraba döndüğünü belirterek, 
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manevi tazminat talep etmişlerdir. Borçlar Kanununun haksız eylem faslında 
düzenlenen 49.maddesi, aynı Kanunun 98/2.maddesi yollaması ile sözleşmeye 
aykırı davranışlarda da uygulanmaktadır. Kişinin onuru, saygınlığı gibi kişilik 
haklarını oluşturan değerlere saldırı halinde manevi bir zarar yani kişilik hak 
ve değerlerinde irade dışında gerçekleşen bir eksilmenin oluştuğunun kabulü 
gerekir. Davacıların, L….Havayollarında saatlerce bekledikten sonra, üç aktar-
ma yapmak suretiyle, bir gün gecikmeli olarak otele vardıkları, davalı şirke-
tin bir gün eksik hizmet verdiği, dönüş yolculuğunda valizlerinin kaybolduğu, 
valizlerin bulunması için İstanbul`da konaklamak zorunda kaldıkları, tatille-
rinin sıkıntı ve strese neden olduğu, davacıların şahsiyet haklarının hukuka 
aykırı bir şekilde zarar gördüğü dosya içeriği ile anlaşılmaktadır. Bu durumda 
mahkemece; tarafların sosyal ve ekonomik durumları incelenerek, davacılar 
A. Berkant ve Seher lehine, olayın oluşuna uygun ve makul bir miktarda mane-
vi tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde bu talebin reddine karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda 1.bentte açıklanan nedenlerle, davacı S. Restoran Ltd. 
Şti.'nin tüm, diğer davacıların sair temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açık-
lanan nedenlerle temyiz edilen kararın davacılar A.B. ve S. yararına BOZUL-
MASINA, 14.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

KAPIDAN SATIŞ ● CAYMA HAKKI

ÖZET: Davacının önceden düşünmediği ve devre tatil 
satın almak için gitmediği halde yapılan tanıtımlar üzerine 
hazırlıksız bulunduğu sırada imzaladığı sözleşmenin 
“kapıdan satış şeklinde” yapıldığı kabul edilmelidir.
Bu tip satışlar tecrübe ve muayene koşullu satışlar 
olduğundan cayma hakkı hizmetin ifasından sonra doğar.
Y.13.HD E:2011/716 K:2011/14368 T:13.10.2011

Davacı, davalı şirket elemanlarınca aldatıcı vaad ve taahhütler ile psiko-
lojik baskı uygulayarak 21.06.2007 tarihinde 6950 Euro bedel ile devre tatil 
sözleşmesi imzalandığını, kendisine cayma bildirim belgesi verilmediğini, tatil 
hakkını kullanabilmesi için bir davetiye gönderilmediğini, tarafına tatil hakkı-
nı kullanmak üzere yer teslimi yapılmadığını, sözleşmenin haksız şartlar içer-
diğini, bu nedenlerle fesih koşullarının oluştuğunu, ileri sürerek, sözleşmenin 
feshi ile yapılan ödemelerin iadesine kara verilmesini istemiştir.

Davalı , davacının tesisi görerek sözleşmeyi imzaladığını, kapıdan satışın 
söz konusu olmadığını, süresinde cayma hakkını kullanmadığını savunarak 
davanın reddini dilemiştir.
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Mahkemece, cayma hakkının süresinde kullanılmadığı, uzun süre sonra 
fesih hakkının kullanılmasının iyiniyet kuralı ile bağdaşmayacağı, davacının 
02.09.2007 tarihinde tesiste konakladığı gerekçesi ile davanın reddine karar 
verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, ailesi ile tatile çıktığı dönemde Kuşadasında bir otelde şov amaç-
lı gösterimden sonra, davalı şirket elemanlarınca aldatıcı vaad ve taahhütler 
ile psikolojik baskı uygulayarak 21.06.2007 tarihli devre tatil sözleşmesini 
imzaladığını, ancak tatil hakkını hiç kullanmadığını, tesisin kullanıma hazır 
halde kendisine tesliminin yapılmadığını belirterek, sözleşmenin feshi ile öde-
miş olduğu bedelin iadesi istemiyle eldeki davayı açmış, davalı ise devre tatil 
sözleşmesinin kapıdan satış şeklinde yapılmadığını, davacının tesisleri bizzat 
görerek sözleşmeyi imzaladığını ve tatil hakkını kullandığını savunmuştur.

Davası ise, konaklama belgesi olarak imzalanan belgenin tüm tatilcilere 
promosyon amaçlı olarak kullandırılan tatile ilişkin olduğunu, bu kullanımın 
sözleşmeye bağlı kullanım olmadığını bildirmiştir. Gerçekten de, sözleşmede 
kullanım dönemi 25. Hafta olarak yazılı olduğu halde, konaklama belgesindeki 
kullanım 01.09.2007-09.09.2007 dönemine aittir. O halde sözleşmeye bağla 
bir kullanım bulunmamaktadır.

4822 Sayılı Yasa ile değişik 4077 sayılı TKHK`nın 8/1 maddesinde “kapı-
dan satış, işyeri, fuar, panayır gibi satış mekanları dışında önceden mutabakat 
olmaksızın yapılan tecrübe ve muayene koşullu satışlardır.” Şeklinde tanım-
lanmış olup, davalının sözleşmede belirtilen işyeri adresi olduğundan davacı-
nın, hediye tatil kazandığı belirtilerek davet üzerine gitmiş olduğu davalıya ait 
tesiste daha önceden düşünmediği ve devre tatil satın almak için de gitmediği 
halde, yapılan tanıtımlar üzerine hazırlıksız bulunduğu bir sırada imzalamış 
olduğu 21.06.2007 tarihli sözleşmenin, kapıdan satış şeklinde yapıldığının 
kabulü gerekir. Bu tip satışlar, tecrübe ve muayene koşullu satışlardan oldu-
ğundan, cayma hakkı ancak hizmetin ifasından sonra, başka bir ifade ile tatil 
hakkı kullanıldıktan sonra işlemeye başlayacak olup, bu süre içinde sözleşme 
askıdadır. Davacının sözleşmeye uygun kullanımı bulunmadığına göre, bu du-
rumda cayma hakkını kullanma süresi henüz başlamamış olup, davacının cay-
ma hakkını kullanması mümkündür. O halde, mahkemece sözleşmenin feshi 
ile ödenen bedelin iadesine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın 
reddine karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen kararın temyiz eden 
davacı yararına BOZULMASINA 13.10.2011 gününde oybirliğiyle karar veril-
di.
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TEMİNAT İPOTEĞİ ● KEFİLİN HAKLARI

ÖZET: Davalı esnaf kooperatifi bankaya ödediği kredi 
borcunu davacıya düşen paydan fazlasını isteyemez.
Davalı esnaf kooperatifi; davacının borçlusu olduğu kredi 
borcundan dolayı; davacı payına düşen borç miktarından 
fazlasını rücuan isteyemez.
Y.13.HD E:2010/18658 K:2011/7992 T:24.05.2011

Taraflar arasındaki menfi tesbit, istirdat davasının bozmaya uyularak ya-
pılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne 
yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi 
üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR
Davacı, dava dışı F.A.'ın 25.08.2000 tarihli “Kooperatif Kredileri Sözleşme-

si” ile Halk Bankasından almış olduğu kredinin, davalı bir birlikte müşterek 
borçlu ve müteselsil kefili olduğunu, bankaya kısmen ödeme yapan davalının, 
asıl borçluya dayanarak, kendisi hakkında “ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla 
takip” başlattığını, oysa ki alınan kredi miktarı 3.000.00 TL. olup, ipotek be-
delinin ise 6.000.00 TL. olduğunu, davalının Bankaya ödediği miktarın ancak 
yarısının rücuen tahsilini talep edebileceğini ileri sürerek, yapılan takip nede-
niyle borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, kredi sözleşmesinin, müşterek borçlu ve müteselsil kefili olan 
davalının, davacı hakkında takipte bulunmasının usulsüz olduğu gerekçesiyle 
davanın kabulüne, Gaziosmanpaşa 1. İcra Müdürlüğü'nün 2001/4815 esas sa-
yılı dosyası üzerinden başlatılan takip nedeniyle davacının davalıya borçlu ol-
madığının tespitine karar verilmiş, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, davalı tarafından “ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan takip 
nedeniyle borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkin olup, tarafların, dava dışı 
F.A.'ın Halk Bankasından almış olduğu 3.000.00 TL. bedelli kredinin, müşte-
rek borçlu ve müteselsil kefilleri oldukları, kredi sözleşmesinin imzalandığı 
23.08.2000 tarihinde, davacıya ait taşınmaz üzerine davalı Kooperatif lehina 
6.000.00 TL. üzerinden teminat ipoteği tesis edildiği, davalı kooperatifin, ala-
caklı Bankaya ödemiş olduğu borç miktarının, borcun diğer müşterek borçlu 
ve müteselsil kefili olan davacıdan rücuen tahsili için, daha önce tesis edilen 
söz konusu ipotek nedeniyle davacı hakkında takip başlattığı anlaşılmaktadır.

Borçlar Kanunu'nun 488. maddesinin ikinci cümlesinde, asıl borçlu ile 
birlikte teselsül halinde, kefiller arasında da teselsül kabul edilmiştir. Mad-
dede bu husus, “kefiller, gerek asıl borçlu ile beraber gerek kendi beyinle-
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rinde (aralarında) müteselsil olmaklığı iltizam etmişlerse her biri borcun ta-
mamından mesul olup ancak, diğerlerinin hissesi için onlara rücu hakkını 
haizdirler.” Şeklinde ifade olunmuştur. Burada kanuni teselsülün varlığı söz 
konusu olup, bu hüküm de, aynı Kanun'un 146. maddesinde düzenlenen, mü-
teselsil borçlular arasındaki rücu ilişkisinin özel bir uygulama yerinden iba-
rettir. O halde Borçlar Kanunu'nun 488. Maddesi gereğince kendi payından 
fazla ödeme yapan kefilin, diğer birlikte kefile, halefiyet yolu ile rücu hakkı 
bulunmaktadır. Dava konusu olayda da iş bu davanın tarafları olan kefiller, 
Halk Bankası'ndan alınan kredi nedeniyle müşterek borçlu ve müteselsil kefil 
durumunda olduklarından, davalı kooperatifin, hissesinden fazla ödediği ve 
davacının hissesine isabet eden borç miktarı kadar davacıya rücu hakkı mev-
cut olup, davalı Kooperatif de bu amaçla, daha önce lehine tesis edilmiş olan 
teminat ipoteğine dayanarak davacı hakkında takip başlatmıştır. Ne var ki, 
kredi miktarı 3.000.00 TL. olmasına rağmen, teminat ipoteği ise 6.000.00 TL. 
bedelli olup, mahkemece davalının, dava dışı Bankaya ödediği kredi borcu ve 
bu ödemeye göre, hissesi oranında davacıya rücu edebileceği alacak miktarı 
üzerinden davacının davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmesi ge-
rekirken, aksine düşüncelerle yazılı şekilde davanın tümüyle kabulüne karar 
verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün, davalı ya-
rarına BOZULMASINA, 24.05.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 14. HUKUK DAİRESİ

BAŞKASININ ARAZİSİNE İNŞAAT YAPILMASI 
●

TESCİL KOŞULLARI

ÖZET: Bir kimsenin kendi malzemesiyle başkasının 
tapulu taşınmazına tamamlayıcı parça niteliğinde yapı 
yapması halinde koşullar da mevcutsa malzeme sahibi 
yapının bulunduğu arazi parçasının kendi adına tescilini 
isteyebilir. Böyle bir tescilin gerçekleşmesi için; malzeme 
sahibinin iyi niyetli olması, yapı kıymetinin taşınmaz 
kıymetinden fazla olması ve taşınmaz malikine uygun bir 
bedel ödenmesi gerekir.
Ancak, paylı mülkiyette paydaşların tamamı tüm taşınmaz 
üzerinde hak sahibi olduğundan paydaşlardan birinin 
rızasıyla bina yapan kişi iyi niyet iddiasında bulunamaz.*
Y.14.HD E:2011/7901 K:2011/9093 T:11.04.2011

Davacı 451 parsel sayılı taşınmazın 1.500 m2'lik kısmına babasının izni ile 
37 yıl önce bina yaptığını, bina değerinin zemin değerinden fazla olduğunu ileri 
sürerek temliken tescil isteğinde bulunmuştur.

Davalı, dava konusu taşınmazı, üzerine bina yapıldıktan sonra satın aldığı-
nı, davacının iyi niyetli olmadığını, arazinin değerinin binanın değerinden fazla 
olduğunu savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava, Türk Medeni Kanunu'nun 724. maddesi uyarınca temliken tescil is-
teğine ilişkindir.

Türk Medeni Kanunu'nun m.684. ve 718. Hükümleri gereğince yapı üze-
rinde bulunduğu taşınmazın mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) haline 
gelir ve o taşınmazın mülkiyetine tabi olur. Ancak, yasa koyucu somut olay-
daki taşınmazların durumunu genel hükümlere bırakmamış, bu konumda-
ki taşınmazların maliki ile yapıyı yapan kişi arasındaki ilişkiyi Türk Medeni 
Kanunu'nun 722, 723 ve 724. maddelerinde özel olarak düzenlemiştir. Uyuş-
mazlığın bu kapsamda değerlendirilmesi gerekecektir.

* Gönderen: Erdoğan Gökçe Fatih Emekli Hukuk Hakimi
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Bir kimsenin kendi malzemesi ile başkasının tapulu taşınmazına sürek-
li, esaslı ve mütemmim cüzü (tamamlayıcı parçası) niteliğinde yapı yapması 
halinde diğer koşullar da mevcutsa malzeme sahibi yapının bulunduğu alan 
ile yapının kullanılması için zorunlu arazi parçasının tescilini mülkiyet hakkı 
sahibinden isteyebilir.

Türk Medeni Kanunu'nun 724. maddesinde yapı sahibine tanınan bu hak, 
kişisel hak niteliğinde olup, bina sahibi ve onun külli halefleri tarafından, in-
şaat yapılırken taşınmazın maliki kim ise ona yada onun külli haleflerine karşı 
ileri sürülebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, taşınmaza sonradan malik olan 
kişiye karşı da bu kişisel hak ancak yapı sahibini bu haktan mahrum bırak-
mak amacıyla arsa sahibi ile el ve işbirliği içinde olduğu iddiası ileri sürülebi-
lir.

Malzeme sahibinin Türk Medeni Kanunu'nun 724. maddesine dayanarak 
tescil talebinde bulunabilmesi bazı koşulların varlığına bağlıdır;

a) Birinci koşul, malzeme sahibinin iyiniyetli olmasıdır;

Türk Medeni Kanunu'nun 724. maddesi hükmünden açıkça anlaşıldığı 
üzere, taşınmaz mülkiyetinin yapı sahibine verilebilmesi için öncelikli koşul iyi 
niyettir. Öngörülen iyi niyetin Türk Medeni Kanunu'nun 3. maddesinde hükme 
bağlanan subjektif iyi niyet olduğunda da kuşku yoktur. Bu kural, malzeme 
sahibinin, elattığı taşınmazın başkasının mülkü olduğunu bilmemesini veya 
beklenen tüm dikkat ve özeni göstermesine karşılık bilebilecek durumda ol-
mamasını ya da yapıyı yapmakta haklı bir sebebinin bulunmasını ifade eder.

Malzeme sahibinin tescil istemi ile açtığı davada iyi niyetin varlığı iddia 
ve savunmaya bakılmaksızın mahkemece re`sen araştırılmalıdır. Ne var ki, 
14.02.1951 tarihli ve 17/I sayılı Yargıtay İçtihadı Birleşme Kararında belirtildi-
ği gibi olay ve karinelerden, durumun özelliklerine göre kendisinden beklenen 
dikkat ve özeni göstermemiş olduğu açık bulunan malzeme sahibinin temliken 
tescil talebinde bulunması mümkün değildir. Çünkü bu gibi durumlarda kötü 
niyet karşı tarafın ispatı gerekmeden belirlenmiş olur. Ayrıca iyi niyet inşaatın 
başladığı andan tamamlandığı ana kadar devam etmelidir.

b) İkinci koşul ise yapı kıymetinin taşınmazın değerinden açıkça fazla ol-
masıdır;

Bu koşul dava tarihine ve objektif esaslara göre saptanmalı, fazlalık ilk ba-
kışta da kolayca anlaşılmalıdır. İnşaatın kapsadığı alanın itirazı kabil ise arsa 
değeri yalnız bu kısma göre aksi halde tamamının değerine göre bulunmalıdır. 
Bazı Yargıtay kararlarında vurgulandığı üzere, inşaatın kaldırılmasının arazi 
ve malzemeye vereceği zarar, kaldırılmasıyla malzeme sahibinin elde edeceği 
yarardan daha fazla ise inşaatın kaldırılması fahiş bir zarara yol açar.

c) Üçüncü koşul, yapıyı yapanın (malzeme sahibinin) taşınmaz malikine 
uygun bir bedel ödemesidir.
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Uygun bedel genellikle yapı için gerekli olan arsa miktarının dava tarihin-
deki gerçek değeri olarak kabul edilmekte ise de, büyük bir taşınmazın bir 
kısmının devri gerektiğinde geri kalan kısmın bedelinde noksanlıklar meyda-
na gelecekse, bunlar taşınmaza bağlı öteki zararlar da göz önünde bulunduru-
larak hak ve yarar dengesi kurulması suretiyle hesaplattırılmalı, iptale konu 
zemin bedeli arsa sahibine ödenmek üzere depo ettirilmeli, önceden ödenmiş 
bedel var ise bu miktar ödenecek bedelden mahsup edilmelidir.

Yukarıda değinilen üç koşulun yanı sıra, yapının bulunduğu arazi parçası 
davalıya ait taşınmazın bir kısmını kapsıyor ise tescile konu olacak yer, inşaat 
alanı ile zorunlu kullanım alanını kapsayacağından mahkemece iptal ve tescile 
karar verebilmek için bu kısmın ana taşınmazdan ifrazının da mümkün olma-
sı gereklidir.

Yukarıda açıklanan ilkeler ışığında somut olaya gelince;

 Davacı, taşınmazın maliki olan babasının izni ile bina yaptığını ileri sür-
müş ise de davacının bina yaptığı tarihte taşınmaz 1/2 hisse ile dava dışı Selim 
Aslım adına kayıtlıdır. Tapulu bir taşınmazda malikin rızası ile bina yapan 
kişinin ileride mülkiyetin kendisine devredileceği inancı taşıdığı düşünülerek 
iyi niyetli olduğu kabul edilebilir. Ancak, paylı mülkiyete konu taşınmazlarda 
paydaşların tamamı taşınmaz üzerinde hak sahibi olduğundan paydaşlardan 
birinin rızası ile bina yapan kişi iyiniyet iddiasında bulunamaz. Bu durumda 
davacının temliken tescil davasında sübjektif koşul kanıtlanamadığından da-
vanın reddi gerekirken kabulü doğru görülmemiş, bu sebeple kararın bozul-
ması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazları-
nın kabulü ile hükmün BOZULMASINA peşin yatırılan harcın istek halinde 
yatırana iadesine, 11.04.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ

YARGILAMANIN İADESİ ● ÜÇ AYLIK HAK DÜŞÜMÜ SÜRESİ

ÖZET: Yargılamanın iadesini isteyebilme süresi sahtelik 
hakkında verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç 
aydır.
Bu süre hak düşümü süresi olup mahkemece re'sen 
dikkate alınır.*
Y.15.HD E:2006/4409 K:2006/5782 T:12.10.2006

Dava, HUMK'un 445/2 maddesi uyarınca alacağın heseplanmasına esas alı-
nan belgelerin sahteliğine karar verilmiş olması nedeniyle yargılamanın iadesi 
istemine ilişkindir.

Mahkemece, davaya konu alacağın Ö. Tekstil Ltd. Şirketi tarafından dü-
zenlenen faturalara dayalı olmayıp imalat ve ihzaratların birim fiyatlarına göre 
hesaplandığı, ileri sürülen hususlar yargılama aşamasında da dile getirilmiş 
olduğundan iade-i muhakeme nedeni gösterilemeyeceği gerekçesiyle talebin 
reddine dair verilen karar iade-i muhakeme davacısı vekilince temyiz edilmiş-
tir.

HUMK'un 445. maddesinin 2. bendinde hükme esas alınan senedin (bel-
genin anlaşılması gerekir) sahteliğine karar verilmiş olması yargılamanın ye-
nilenmesi sebepleri arasında sayılmıştır. HUMK'un 447. maddesi hükmüne 
göre 445/2.maddesine dayalı yargılamanın iadesini isteyebilme süresi, sahtelik 
hakkında verilen kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç aydır. Bu hak düşü-
rücü süre olup görevi gereği mahkemelerce kendiliğinden gözetilir. Kanunda 
iade-i muhakeme istenebilecek azami süre belirlenmiş olup, mahkumiyet ka-
rarından sonra fakat kesinleşmesinden önce talep edilmesini engelleyen hü-
küm bulunmamaktadır.

Davada 11/A ve 11/B nolu hak edişlerdeki alacağın hesaplanmasına esas 
alınan belgelerde sahtecilik yapıldığı iddiası ileri sürülerek, yargılamanın yeni-
lenmesi talep edilmiştir. Dosyaya sunulan karar ve idduanamelerden Üsküdar 
2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2005/139 Esas 2006/153 Karar sayılı dosyasında 
yüklenici şirket yönetim kurulu başkanının dava konusu işle ilgili dolandırıcılık 
suçundan cezalandırılmasına, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2005/317 
Esas 2006/237 Karar sayılı dosyasında faturaları düzenleyen Ö.Tekstil Ltd.Şti. 
yetkilisinin sahte fatura düzenlemek suçundan cezalandırılmasına karar veril-
diği, bu kararların temyiz edilmiş olup henüz kesinleşmediği, yine İstanbul 7. 

* Gönderen: Av. Mehmet Bayraktar.
* Yeni HMK bakımından da bu karar güncelliğini korumaktadır. 
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Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2006/479 Esas sayılı dosyasında yüklenici şirket 
yönetim kurulu başkanı hakkında sahte faturaları başkalarını aldatacak şekil-
de değiştirmek ve kullanmak suçundan kamu davası açıldığı anlaşılmaktadır.

Yerel mahkemenin Yargıtay`ın incelemesinden de geçerek kesinleşen ka-
rarında, yargılama aşamasında bu mahkumiyet kararlarından sözedilmediğin-
den incelenip dikkate alınmamıştır. Oysa söz konusu mahkumiyet kararları-
nın kesinleşmesi halinde alacak miktarını etkilemesi mümkün olabilecektir.

Bu durumda mahkemece mahkumiyet kararlarının kesinleşmesi bekletici 
sorun yapılıp, kesinleşmesi halinde sahteliğine karar verilen belgelerin dava 
konusu 11/A ve 11/B nolu hak edişlerdeki hesaplamayı etkileyip etkilemedi-
ği konusunda bilirkişi kurulundan rapor alınarak davanın sonuçlandırması 
gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi doğru olmamış, kararın bozulması 
uygun bulunmuştur.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile ka-
rarın BOZULMASINA, 450.00 TL. duruşma vekillik ücretinin iade-i muha-
keme davalısından alınarak davacı İstanbul Valiliğine (İl Özel İdaresi) veril-
mesine, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri 
verilmesine, 12.10.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

YARGILAMANIN İADESİ ● KARŞI TARAFIN KABULÜ

ÖZET: Yargılamanın iadesi talebinin dayanağını oluşturan 
belgelerin sahte olduğuna ilişkin kamu davaları 
zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırıldığından belgelerin 
sahte olduğunu gösteren bir mahkumiyet kararı da 
olmadığından yargılamanın yenilenmesi istenmez ise de, 
aleyhine yargılamanın yenilenmesi istenen kişinin açık 
veya zımni kabulü ile yargılamanın iadesi mümkündür.*
Y.15.HD E:2011/309 K:2011/4838 T:21.07.2011

Davada, icra takibine konu 11-A ve 11-B nolu hak edişlerdeki alacağın 
hesaplanmasına esas alınan fatura, tutanak vs. belgelerde sahtecilik yapıldığı, 
bu olayla ilgili olarak idare elemanları, yüklenici şirket yetkilileri ve üçüncü 
kişiler hakkında görevi kötüye kullanmak, dolandırıcılık, sahtecilik vs. suçlar-
dan kamu davası açıldığı ve mahkumiyet kararı verildiği, Yargıtay'dan geçerek 
kesinleşen itirazın iptali davasında bu mahkumiyet kararlarından söz edilme-
diği ve incelenip dikkate alınmadığı ileri sürülerek HUMK'un 445/2 maddesi 
uyarınca yargılamanın iadesi istenmiştir.

* Gönderen: Av. Mehmet Bayraktar
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Davalı yüklenici şirket cevabında; açılan ceza davalarının yargılamanın 
iadesi nedeni yapılamayacağını, dava konusu hak edişlerin düzenlenmesinde 
sözleşme ve eklerine aykırı bir uygulama bulunmadığını savunarak davanın 
reddini istemiştir.

Mahkemece verilen 19.07.2005 günlü ilk kararda; icra takibine ve yargıla-
manın yenilenmesi istenilen itirazın iptali davasına konu hak edişlerdeki ala-
cağın üçüncü kişi Ö. Tekstil Ltd. Şti.`den alınan faturalara dayanılarak değil, 
imalat ve ihzarat birim fiyatlarına göre hesaplandığı, hak edişlerin temelini 
sahteliği ileri sürülen faturaların oluşturmadığı, açılan ceza davaları itirazın 
iptali davasında temyiz ve karar düzeltme nedeni olarak gösterildiğinden aynı 
hususların iade-i muhakeme nedeni olamayacağı gerekçesiyle dava reddedil-
miştir.

Davacı vekilinin temyizi üzerine yerel mahkeme kararı Dairemiz`in 
12.10.2006 GÜN 2006/4409 Esas 2006/5782 Karar sayılı ilamı ile bozulmuş-
tur. Bozma ilamında; dava konusu işle ilgili üç adet ceza davasından söz edile-
rek bu davaların ikisinde mahkumiyet kararı verildiği kararların temyiz edil-
miş olup kesinleşmediği, birisinde ise yargılamanın devam ettiği, iade-i muha-
keme istenen dosyanın yargılama aşamasında bu mahkumiyet kararlarından 
hiç söz edilmediği ve incelenip dikkate alınmadığı, kesinleşmesi halinde bu 
kararların alacak miktarını etkileyebileceği belirtilerek kesinleşmelerinin bek-
letici sorun yapılması, kesinleşmeleri halinde sahteliğine karar verilen belge-
lerin dava konusu 11-A ve 11-B nolu hak edişlerdeki hesaplamayı etkileyip 
etkilemeyeceği konusunda bilirkişi kurulundan rapor alınması ve sonucuna 
göre karar verilmesi gereğine değinilmiş, davalı şirket vekilinin karar düzeltme 
isteği de Dairemizin 14.05.2007 gün 2007/1164 E. 2007/3220 K. Sayılı ilamı 
ile reddedilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak verilen 16.03.2010 günlü ikinci karar-
da; bozma sonrası bilirkişi kurulundan alınan 16.02.2009 tarihli asıl ve 
03.12.2009 tarihli ek raporlara göre yalnızca 11-A nolu hak edişte yer alan 
“özel ankraj şeridi” imalatının birim fiyat tespitinde kullanılan faturaların sah-
te olduğu, bunun dışındaki belgelerde bir sahtelik bulunmadığı, özel ankraj 
şeridi imalatı için sözleşme eki BİGŞ.nin 20.maddesine göre yeniden birim fi-
yat tespit edildiğinde ve yeniden tespit olunan birim fiyatlara hesaplama yapıl-
dığında davalı yüklenicinin 11-A nolu hak edişten 82.679.28 TL. + KDV 11-B 
nolu hak edişten de 250.482.66 TL. + KDV alacaklı bulunduğu kabul edilmiş, 
ancak bu kabule aykırı olarak davanın yersiz açıldığından bahisle dava red-
dedilmiştir. Davacı İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi vekilinin temyizi üzerine 
karar Dairemizin 21.10.2010 gün 2010/3337 E. 2010/5569 K. Sayılı ilamı ile 
onanmıştır. Bu defa onama ilamına karşı davacı İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi 
vekili tarafından karar düzeltme yoluna başvurulmuştur.

1- Temyiz ilamında belirtilen gerektirici nedenler karşısında davacı İstan-
bul Valiliği İl Özel İdaresi vekilinin Usulün 440. maddesinde sayılan nedenler-
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den hiç birisine uygun olmayan aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair karar 
düzeltme isteminin reddi gerekmiştir.

2- Dairemizin hükmüne uyulan 12.10.2006 gün 2006/4409 Esas 2006/153 
K. Sayılı kararında, yüklenici şirket yetkilisi olan sanığın, gerekmediği halde 
proje değişikliğine gidilmek ve maliyet açısından oldukça pahalı bir metot seçil-
mek suretiyle kamuyu 1.600.000.00 TL. zarara uğrattığı ve bu şekilde nitelikli 
dolandırıcılık suçunu işlediği kabul edilerek mahkumiyetine karar verildiği, 
ancak temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 11.Ceza Dairesinin 03.12.2007 
tarih 2007/8074 E. 2007/8764 K. Sayılı ilamı ile hükmün bozulmasına ve 
kamu davasının zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar verildiği.

Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 10.11.2005 tarih 2005/317 E. 
2005/237 K. Sayılı kararında, birim fiyat tespitinde ve hak edişlerde kullanıl-
mak üzere düzenlenip yüklenici şirkete verilen faturaların sahte olduğu, böy-
lece faturaları düzenleyen şirketin yetkilisi ve ortağı olan sanığın sahte fatura 
düzenlemek suretiyle vergi usul kanununa muhalefet suçunu işlediği kabul 
edilerek mahkumiyetine karar verildiği ancak temyiz incelemesi sonucu Yar-
gıtay 7. Ceza Dairesi'nin 22.03.2007 tarih 2006/1161 E. 2007/1937 K. Sayılı 
ilamı ile hükmün bozulmasına ve kamu davasının zamanaşımı nedeniyle orta-
dan kaldırılmasına karar verildiği,

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2006/479 E. Sayılı dosyası ile yük-
lenici şirketin yetkilisi hakkında yeni birim fiyat analizinde kullanılmak üzere 
DSİ`ye teslim edilen faturalarda daha sonra tahrifat yapıldığı, sahte faturaların 
başkalarını aldatacak şekilde değiştirildiği ve kullanıldığı, böylelikle özel belge-
de sahtecilik suçunun işlendiği iddiası ile kamu davası açıldığı, ancak yapılan 
yargılama sonunda mahkemenin 03.05.2007 gün 2006/479 E. 2007/313 K. 
Sayılı ilamı ile davanın zamanaşımı nedeniyle ortadan kaldırılmasına karar 
verildiği anlaşılmaktadır.

Bozma ilamında sözü edilen kamu davalarının tamamı zamanaşımı nede-
niyle ortadan kaldırıldığından ve ortada alacağın hesaplanmasına esas alınan 
belgelerin sahte olduğuna dair kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunma-
dığından bu davalara dayanılarak yargılamanın iadesi istenemez ise de, aley-
hine yargılamanın iadesi istenen tarafın açık veya zımni kabulü halinde yargı-
lamanın iadesi mümkündür. Davanın kabulü, yargılamanın iadesi davasında 
da mümkün olup sonuçlarını doğurur. HUMK'da bunu engelleyen bir hüküm 
mevcut değildir. Yargılamanın iadesine ilişkin davanın, aleyhine yargılamanın 
iadesi istenen tarafça kabulü halinde işin esasına girilerek ileri sürülen iade 
sebeblerinin incelenmesi ve kabul beyanı dikkate alınarak davanın sonuçlan-
dırılması gerekir.

Somut olayda; mahkemece bozmaya uyularak bozma ilamında sözü edilen 
ceza davalarının sonucu beklenmiş, bilirkişi kurulundan 08.01.2009 tarihli 
asıl ve 03.12.2009 tarihli ek raporlar alınmıştır. Bilirkişiler 03.12.2009 tarihli 
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ek raporlarında; 11-A nolu hak edişte yer alan “özel ankraj şeridi” imalatının 
birim fiyat tespitinde kullanılan faturaların sahte olduğunu, bunun dışındaki 
belgelerde bir sahtelik bulunmadığını, özel ankraj şeridi imalatı için sözleşme 
eki BİGŞ.nin 20.maddesine göre yeniden birim fiyat tespit edildiğinde ve yeni-
den tespit olunan birim fiyatlara göre hesaplama yapıldığında davalı yükleni-
cinin 11-A nolu hak edişten 82.67928 TL+KDV alacaklı bulunduğunu, 11-B 
nolu hak edişin ise yıl içi malzeme fiyat farklarına ilişkin olduğunu, bu hak 
edişte sahte olduğu ileri sürülen faturaların kullanılmadığını, hak edişteki he-
saplamanın doğru olduğunu, bu hak edişten dolayı yüklenicinin 250.482.66 
TL.+ KDV alacaklı bulunduğunu bildirmişlerdir. Davalı yüklenici şirket vekili 
21.01.2010 ve 10.03.2010 tarihli beyan dilekçelerinde; iadei muhakeme tale-
bini kabul ederek 03.12.2009 tarihli ek rapor doğrultusunda davanın kabulü-
ne karar verilmesini istemiştir. Davalı vekilinin kabule dair beyanları dosyada 
mevcut Ankara 9. Noterliğinin 29.05.2002 tarih 17795 sayılı vekaletnamesin-
deki davayı kabul yetkisi nedeniyle davalı tarafı bağlayacağından bu durumda 
mahkemece yapılacak işlem, davalının kabulü nedeniyle iadeyi muhakeme ta-
lebini kabul etmek ve işin esasını inceleyerek ek rapor doğrultusunda davayı 
sonuçlandırmaktan ibarettir.

Ek rapor doğrultusunda hesaplama yapıldığında;  davalı yüklenicinin dava 
konusu 11-A ve 11-B nolu hak edişlerden dolayı takip tarih itibariyle kalan 
alacağı,

82.679.28 TL. ek bilirkişi raporuna göre 11-A nolu hak ediş bedeli

14.055.47 TL. %17 oranında KDV

+--------------------------

96.734.76 TL. 11-A nolu hak ediş bedeli

92.373.77 TL. İş sahibi idarece ödendiği ileri sürülen davalı yüklenici şir-
ket tarafından da kabul edilerek dava dilekçesinde mahsup edilen ödeme mik-
tarı (yasal kesintiler dahil)

+------------------------------------

4.360.99 TL. 11-A nolu hak edişten kalan alacak

250.482.66 TL. 11-B nolu hak ediş bedeli

  42.582.05 TL. %17 oranında KDV

+---------------------------

293.064.71 TL. 11-B nolu hak ediş bedeli

   15.655.16 TL. yasal kesintiler (gelir vergisi, damga vergisi, savunma sa-
nayi destekleme fonu)

-

277.409.55 TL. 11-B nolu hak ediş bedeli
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Olmak üzere toplam 4.360.99 TL.+277.409.55 TL. = 281.770.54 TL.dir. 
Davalı yüklenicinin bu miktar alacaklı olduğu 07.05.2010 tarihli temyiz ve 
17.12.2010 tarihli karar düzeltme dilekçelerinde de davacı idare vekili tara-
fından kabul edilmiştir. Bu durumda mahkemece, yargılamanın iadesi da-
vasının davalının kabulü nedeniyle kabul edilerek işin esasının incelenmesi, 
davalı alacaklı şirketin 482.999.66 TL. asıl alacak ve 119.817.00 TL. işlemiş 
faiz olmak üzere toplam 602.816.67 TL. alacağın tahsili için İstanbul 12. İcra 
Müdürlüğü'nün 2000/2909 sayılı takip dosya ile başlattığı icra takibine, davacı 
borçlu idarenin yaptığı itirazın kısmen iptaline, 281.770.54 TL. asıl alacağa 
takip tarihi olan 22.02.2000 tarihinden itibaren yıllık %67 oranının geçmemek 
üzere değişen oranlarda reeskont faizi uygulanmak suretiyle takibin devamı-
na, fazlaya ilişkin istemin ve alacak likit olmadığından icra inkar tazminatının 
reddine karar verilmesi gerekirken, davalı yüklenici vekilinin 21.01.2010 ve 
10.03.2010 tarihli dilekçelerdeki kabulü göz ardı edilerek davanın reddi doğ-
ru olmamıştır. Açıklanan nedenlerle kararın bozulması gerekirken aynı hu-
susların temyiz incelemesi sırasında Dairemizce de gözden kaçırılarak kararın 
sehven onandığı bu defa yapılan inceleme ile anlaşıldığından davacı idare veki-
linin karar düzeltme istemi kısmen yerinde bulunmuş, Dairemizin 21.10.2010 
gün 2010/3337 Esas 2010/5569 sayılı onama ilamının kaldırılarak kararın 
bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1. Bentte yazılı nedenlerle davacı İstanbul Valiliği İl Özel 
İdare vekilinin sair yönlere ilişkin karar düzeltme isteğinin reddine 2. Bent 
uyarınca kabulüyle Dairemizin 21.10.2010 gün 2010/3337 Esas 2010/5569 
Karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına yerel mahkeme kararının 2.bent-
te yazılı nedenlerle BOZULMASINA, 750.00 TL. duruşma vekillik ücretinin 
davalı şirketten alınarak Yargıtay duruşmasında vekille temsil olunan davacı 
idareye verilmesine, ödediği temyiz ve karar düzeltme peşin harcının istek ha-
linde karar düzeltme isteyen davacıya geri verilmesine, 21.07.2011 gününde 
oybirliğiyle karar verildi.
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SÖZLEŞMEDE ŞEKİL KOŞULU ● YÖRESEL TEAMÜL 
● 

MAHKEMECE YAPILACAK İŞ

ÖZET: Davacı, işin yapıldığı bölgede inşaat 
sözleşmelerinin yazılı olarak yapılmadığını iddia ettiğine 
göre; bu tür sözleşmelerin o bölgede yazılı olarak yapılıp 
yapılmadığı konusundaki teamülün Ticaret Odasından 
sorularak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.*
Y.15.HD E:2011/681 K:2011/7056 T:30.11.2011

Davacı yüklenici davasında davalıya şifahi anlaşmaya göre üç katlı kaba 
inşaat yaptığını, ancak bedelinin ödenmediğini belirterek tahsilini talep etmiş, 
davalı akdi ilişkiyi inkar ederek davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmadığı HUMK'un 288.
maddesi gereği tanıkla da ispatlanamayacağı belirtilerek davacıya davalıya ye-
min teklif hakkı hatırlatılmış, davalının da yemini eda etmesi sonucunda dava 
reddedilmiştir. Yargılama sırasında davacı işin yapıldığı bölgede bu tür inşaat 
sözleşmelerinin yazılı yapılmadığını iddia etmiş ise de, mahkemece bu konuda 
bir araştırma yapılmadan davanın reddi doğru olmamıştır. Yapılması gereken 
iş, işin yapıldığı Ovacık Yoncalı Köyünde bu tür sözleşmelerin tamamının yazılı 
olarak yapılıp yapılmadığı konusunda teamülün Ticaret Odasından sorularak 
bu tür sözleşmelerin tümünün şifahi olarak yapılabildiğinin bildirilmesi halin-
de davacı delillerini toplamak, şifahi yapılması konusunda teamül bulunma-
ması halinde şimdiki gibi davanın reddine karar vermekten ibarettir.

Karar açıklanan gerekçeyle bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün temyiz eden davacı yararına 
BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden da-
vacıya geri verilmesine, 30.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

* Gönderen: Av. İnan Yılmaz Tunceli Barosu
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PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ 
● 

KAT MÜLKİYETİ KURMA OLANAĞININ DAVAYA ETKİSİ

ÖZET: Kat Mülkiyeti Yasası'nın 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.  
Y.18.HD E:2011/5302 K:2011/7854 T:28.06.2011

Dava dilekçesinde, ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece satış 
yolu ile ortaklığın giderilmesine karar verilmiş,hüküm davalı vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

YARGITAY KARARI
Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bü-

tün kağıtlar okunup gereği düşünüldü: 

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  verilmiştir.

Kat Mülkiyeti Yasası'nın 10. maddesi hükmüne göre kat mülkiyetine konu 
olmaya elverişli bir taşınmaz üzerindeki ortaklığın giderilmesi davasında, or-
tak 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 ortakla-
ra 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 olu-
şan, zemin ve 1. Katta birer bağımsız bölüm bulunan) bir yapı mevcut olup, 
bu taşınmaz tapuda davacı ve davalı adlarına kayıtlıdır. Paydaş ve bağımsız 
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bölümlerin sayısı itibariyle her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düştüğü, 
taşınmaz üzerindeki yapının Kat Mülkiyeti Yasası'nın 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, üze-
rindeki yapının mimari projesine uygun biçimde tamamlanmış ya da projesi 
olmamakla birlikte fiili durumuna göre çizdirilmiş imara ve fenne uygunlu-
ğu 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.mad-
dede yazılı belgelerin (belediyeden onaylı proje, yapı kullanma belgesi, bağım-
sız 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 uygulamarında, tamamlanmış yapının fiili durumu 
ile onaylı projesi arasında aykırılıklarının bulunması ya da yapının imara uy-
gun ancak projesiz inşa edilmiş olması gibi kat mülkiyeti kurulmasına engel 
oluşturan eksikliklerin mevcut olduğu durumlarda hemen kat mülkiyeti kuru-
lamayacağı 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 taşın-
maz 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 ya da projeye ay-
kırılıklar giderildiği takdirde onay verilebileceğinin saptanması durumunda, 
öncelikle aykırılıkların giderilmesi daha sonra yapının fiili durumunu yansıtan 
projenin hazırlattırılıp, ilgili imar Müdürlüğü'nün onayının ve buna bağlı ola-
rak oturma izin belgesinin alınması, ayrıca Kat Mülkiyeti Yasası'nın 12. mad-
desinde sayılan diğer belgelerin tamamlattırılması için kat mülkiyetine geçiş 
suretiyle ortaklığın giderilmesini isteyen davalı tarafa yetki ve yeterli süre ve-
rilmesi, bu hususlar eksiksiz yerine getirildiği takdirde de; dava konusu taşın-
maz üzerindeki yapıda her bir bağımsız bölümün (konumu, yüzölçümü, kulla-
nım 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 gö-
zetilmek suretiyle yine kura ile paydaşlara özgülenerek, gerekiyorsa bedel far-
kı nedeni ile ödenecek ivaz da belirlenmek suretiyle payların denkleştirilmesi, 
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yönetim planı gibi belgeleri paydaşların (tanınan süreye rağmen) imzalamak-
tan kaçınması halinde bunların imzalanmış sayılması suretiyle araştırmanın 
tamamlanmasından sonra kat mülkiyeti kurulmak suretiyle ortaklığın gide-
rilmesine, belirtilen koşulların oluşmaması durumunda ancak, satışa karar 
verilmesi gerekir.

Yukarıda açıklanan hususlar yerine getirilmeden yetersiz araştırma ve ek-
sik inceleme ile satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmiş olması 
doğru görülmemiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şe-
kilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 28.06.2011 günün-
de oybirliğiyle karar verildi

DENETÇİ SEÇİMİ ● KAT MALİKİ OLMA KOŞULU

ÖZET: Denetçinin kat maliki olması gerekir. Kat maliki 
olmayan kişinin denetçi seçilmesini içeren kat malikleri 
kurulu kararı iptal edilmelidir.*
Y.18.HD E:2011/4614 K:2011/8445 T:11.07.2011

Davacı vekili dava dilekçesinde, kat malikleri kurulunun 10.01.2005 ve 
30.01.2005 günlü kat malikleri kurulunca alınmış kararların ve toplantının 
iptalini istemiş, mahkemece yargılama sırasında yaptırılan bilirkişi incelemesi 
doğrultusunda davanın reddine karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenle-
re ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair 
temyiz itirazları yerinde değildir.

Ancak;

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 41. maddesinde; kat maliklerinin de-
netim işini, kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir 
denetçi veya denetim kuruluna verebilecekleri öngörülmüştür. Denetçilerin 
kat malikleri tarafından seçileceğine ilişkin bu yasa hükmü gereğince kat ma-
likleri olmadıkları halde 10.01.2005 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile N.P. 
30.01.2005 tarihli kat malikleri kurulu kararı ile T.O. ile N.P`ın denetici seçil-
dikleri anlaşıldığından denetici seçimine ilişkin kararların iptaline hükmedil-
mesi gerekirken, bu yöndeki istemin de reddi doğru görülmemiştir.

* Gönderen: Av. Murat Topçuoğlu 
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Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şe-
kilde hüküm tesisi isabetsiz temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğun-
dan kabulü ile hükmün HUMK'un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 
temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 11.07.2011 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 19. HUKUK DAİRESİ 

TAŞINIR REHNİ ● ARAÇ REHNİ ● SİCİL KAYDI

ÖZET: Taşınır niteliğindeki aracın fiilen teslimi 
gerçekleştirilmeden siciline şerh verilmek suretiyle 
rehnedilmesi mümkündür. Sıra cetveline yapılan itiraz bu 
kurala göre değerlendirilmelidir.
Y. 19.HD E:2009/1006 K:2009/1282 T:19.02.2009

Davacı vekili, davalı borçlu M.'e ait aracın satışından sonra düzenlenen 
sıra cetvelinde, diğer davalı alacaklı M.'ün rehin sahibi olduğu gerekçesiyle üst 
sıraya alındığını, oysa rehnin usulüne uygun biçimde yapılmadığını ve aracın 
da borçlu elinde iken haczedildiğini, zilyetliği yedinde bulundurmayan davalı 
alacaklının rehin hakkından yararlanamayacağını iddia ederek sıra cetvelinin 
iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı M. vekili, rehinli aracın geçici olarak teslim edilmesi halinde rehin 
hakkının sona ermeyeceğini ileri sürerek davanın reddi gerektiğini savunmuş-
tur.

İcra Mahkemesi'nce Türk Medeni Kanunu'nun 853. maddesi uyarınca, ya-
sadaki istisnalar saklı kalmak kaydıyla taşınırların ancak teslimle rehnedi-
lebileceği 857. maddesine göre rehin verenin, rehin alanın rızası ile zilyetliği 
kazanması halinde rehnini askıda kalacağı, somut olayda taraflar arasında 
akdedilmiş bir rehin sözleşmesi bulunmadığı gibi, zilyetliğin de rehin alana 
geçirildiğine ilişkin açıklık bulunmadığı; zilyetliğin iadesinin, borçlunun eko-
nomik durumunu korumaya yönelik iyiniyetli bir davranış olarak yorumlana-
mayacağı; rehin konusu aracın rehin alanın rızası ile borçlunun zilyetliğinde 
bulunduğu sırada diğer alacaklıların yaptığı hacizlere karşı önceliği bulunama-
yacağı, davalı yanın rehinli aracın ne sebeple borçlunun elinde bulunduğunu 
ispata yönelik bir delil sunamadığı gibi, rehne dayalı bir takip de yapmadığı 
gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm davalılardan M. tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

Rehnin tesis tarihinde yürürlükte bulunan 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu'nun 940/II. Maddesine göre, bir sicile tescili zorunlu bulunan taşınır-
ların zilyetlik devredilmeden, sicil üzerine şerh verilmek suretiyle rehnedilme-
sine de imkan tanınmıştır. Mahkemece, anılan yasa hükmü gözetilmeden reh-
ne konu aracın zilyetliğinin devredilmediği gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm 
kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMA-
SINA oybirliğiyle karar verildi.
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SIRA CETVELİNE İTİRAZ ● DAVADA GÖREV

ÖZET: Sıra cetveline itiraz davasına Genel Mahkeme 
bakar. İtiraz sadece sıraya yönelikse görev İcra 
mahkemesindedir.
Y.19.HD E:2009/3738 K:2009/3500 T:22.04.2009

İcra ve İflas Kanunu'nun 142. maddesine göre, sıra cetveline itiraz davala-
rı, kural olarak Genel Mahkemelerde görülür. Anılan maddenin son fıkrasına 
göre, itiraz sadece sıraya yönelikse, görev İcra Mahkemesi'nindir. Somut olay-
da davacı yanın iddiası miktara ilişkin olup, dava dilekçesinin görev yönünden 
reddine karar verilmek gerekirken, esasa girilerek hüküm kurulması doğru 
değildir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMA-
SINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik 
yer olmadığına oybirliğiyle karar verildi.

SIRA CETVELİNE YAZILAN ALACAK ● MUACCELİYET 
● 

FAİZLERİN ÖDENMESİ

ÖZET: Sıra cetveline yazılan alacak muaccel hale gelir 
ve iflasın açıldığı tarihe kadar işlemiş faizler ve takip 
giderleriyle birlikte masaya alacak kaydı yapılır.
Ancak, faiz bütün alacaklar ödendikten sonra masada 
para kalırsa ödenir.
Y.19.HD E:2009/3814 K:2009/3506 T:22.04.2009

Şikayetçi H. vekili, müvekkilinin iflas masasında kayıtlı bulunan alacağı-
nın geçici dağıtım pay cetveliyle dağıtımı sırasında avans faizi uygulanması ge-
rekirken bunun yapılmadığını, aksi düşünülecek olursa yasal faiz oranlarının 
hatalı uygulandığını ve kendilerine 5.729.841.19 TL. isabet ettirildiğini, oysa 
7.004.531.33 TL. verilmesi gerektiğini ileri sürerek;

Birleşen dosya şikayetçisi A. ise, aynı geçici dağıtım pay cetvelinde H.'ye 
isabet ettirilen paranın hesaplanmasında Borçlar Kanunu'nun 84. maddesi-
nin uygulanamayacağını, faizin iflas tarihinden itibaren değil, masaya başvuru 
tarihinden itibaren hesaplanması gerektiğini ve mükerrer ödemenin dikkate 
alınmadığını iddia ederek, geçici dağıtım pay cetvelindeki işlemin iptaline ka-
rar verilmesini talep etmişlerdir.
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İcra Mahkemesi'nce yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve alınan bi-
lirkişi raporuna göre, faiz başlangıcının iflas tarihi olduğu yasal faizin dikkate 
alındığı ve %3.6 oranında tahsil harcı eklenmesi ve Borçlar Kanunu'nun 84. 
maddesinin dikkate alınması ile hesaplama yapılması sonucunda birleşen da-
vanın reddine, asıl davanın ise kısmen kabulü ile faiz alacağının 6.902.342.34 
TL. olarak belirlenmesine karar verilmiş, şikayetçi Ali ile iflas dairesi tarafın-
dan temyiz edilmiştir.

1- A.'nin müflis şirketin iflasından önce yetkilisi olduğu anlaşılmaktadır. 
İflasla yönetim ve temsil yetkisi sona erdiğinden pay cetvelindeki dağıtım usu-
lüne karşı şikayet yoluna gitmekte, aktif dava (şikayet) ehliyeti bulunmamakta-
dır. Adı geçenin şikayetinin reddedilmesi, yukarıda özetlenen nedenle sonucu 
itibariyle doğru olup, temyiz isteminin de sıfat yokluğundan reddi gerekmiştir.

2- İflas idaresinin temyiz itirazlarına gelince; iflas tasfiyesinde ikinci ala-
caklılar toplanmasından sonra iflas idaresi alacaklıların bir sıra cetvelini ya-
par. Bu cetvele tamamen veya kısmen kabul edilmeyen alacaklılar, sıra cetveli-
ne itiraz ( kayıt kabul) davası açarak alacaklarını masaya yazdırabilirler. Sıra 
cetveline itiraz süresinin (İİK. M.235) geçirilmesi veya itiraz davası sonunda 
verilen kararın kesinleşmesi ile sıra cetveli kesinleşmiş olur ve artık değiştiril-
mesi istenemeyeceği gibi, alacağın miktarıda tartışma konusu yapılamaz.

Alacaklar sıra cetveline yazılırken İcra ve İflas Kanunu'nun 195. maddesi 
dikkate alınar. Bir diğer ifade ile ipotekle temin edilen alacaklar müstesna, 
alacaklar muaccel hale gelir ve iflasın açıldı güne kadar işlemiş faizler ile takip 
masrafları anaparaya eklenerek masaya yazılır.

İcra ve İflas Kanunu'nun 196. maddesine göre rehinle temin edilmemiş ala-
caklar  için (başvuru değil, iflas tarihinden itibaren) yasal faiz işlemeye devam 
eder. Ne var ki bu faiz (ve Sosyal Güvenlik Kurumu  Başkanlığı alacaklarına 
işleyen gecikme zamları) bütün alacakların tasfiyesinden sonra masada para 
kalırsa ödenir.

İcra ve İflas Kanunu'nun 252. maddesi uyarınca iflas idaresi alacaklılara 
geçici dağıtımlar yapabilir.

Somut olayda davacı H.'nün alacağı masaya kaydedilmiştir.

İflas tasfiyesi sona ermediği ve İcra ve İflas Kanunu'nun 247 ila 250. mad-
deleri çerçevesinde masaya yazılmış asıl alacakların tamamı ödenmediği için, 
yapılacak geçici dağıtımda faiz hesaplanması yukarıda açıklanan ilkelere aykı-
rıdır. Bu durumda kural olarak yapılacak iş, davacının kesinleşmiş sıra cetve-
linde yazılı bulunan alacağı ile geçici dağıtım pay cetveline esas alınan toplam 
dağıtım tutarının oranlanması suretiyle ödenmesinden ibarettir. İcra ve İflas 
Kanunu'nun 196. maddesindeki açık düzenleme karşısında (somut olayda uy-
gulama yeri bulunmayan Borçlar Kanununun 84.maddesine kıyasen) tasfiye 
neticelenmeden faiz ödemesi yapılması doğru değildir.
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SONUÇ: Yukarıda 1 sayılı bentte açıklanan nedenle A.'nin temyiz isteminin 
REDDİNE, 2 sayılı bentte açıklanan nedenle iflas idaresinin temyiz itirazları-
nın kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 
22.04.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

SIRA CETVELİ ● GEÇERLİ HACİZLER ● DÜŞEN HACİZLER

ÖZET: Sıra cetveli düzenlenirken mevcut ve geçerli 
hacizlerin dikkate alınması gerekir.
Hacizden sonra iki yıl içinde satışı istenmeyen taşınmazın 
haczi düşer ve bu haciz sıra cetveli düzenlenmesinde 
dikkate alınmaz.
Y.19.HD E:2009/6698 K:2009/8299 T:16.09.2009

Davalı vekili haciz tarihinin önce olduğunu, yasal süresi içinde masrafı da 
yatırılmak suretiyle satış talebinde bulunduklarını, davacının ilk satışta ihale-
yi kazanmasına rağmen bedeli yatırmaması nedeniyle ihalenin feshine neden 
olduğunu ve ardından tekrar satış istediklerini ileri sürerek davanın reddi ge-
rektiğini savunmuştur.

İcra Mahkemesi'nce davalı yanın 06.08.2004 günü kamulaştırma bedeli 
paylaşıma konu taşınmaz üzerine haciz koyduğu, 06.03.2006 günü satış iste-
miş ise de masraf yatırmadığı ve haczinin düştüğü gerekçesiyle şikayetin ka-
bulüne ve sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş; hüküm davalı şirket vekili 
tarafından temyiz edilmiştir.

Sıra cetveli düzenlenirken, satış tarihinde mevcut hacizlerin dikkate alın-
ması gerekir. İcra ve İflas Kanunu'nun 106 ve 110. maddeleri uyarınca taşın-
mazlar üzerine konulan haczi izleyen iki yıl içinde satış talep edilmesi gerekir; 
aksi halde haciz düşer.

Somut olayda davacı yanın alacaklı olduğu takip dosyasından 27.09.2004 
günü taşınmaz üzerine haciz konulmuş, davacı yan birkaç kez satış talebini 
tutanağa geçirtmiş ise de, İcra ve İflas Kanunu'nun 59. maddesinde gösterilen 
masrafı yatırmamıştır. Davacının en son satış talebini (masrafın ise mahallinde 
verileceği belirtilerek) yasal iki yıllık sürenin dolmasından sonra 13.11.2006 
tarihinde yaptığı görüldüğünden davacının haczinin düştüğü anlaşılmıştır. Bu 
durumda mahkemece haczi düşen davacının, düzenlenecek yeni sıra cetveline 
giremeyeceği ve bu nedenle de davasının dinlenemeyeceği düşünülerek reddine 
karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş-
tir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMA-
SINA, oybirliğiyle karar verildi.
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USULSÜZ TEBLİGAT ● SIRA CETVELİNE İTİRAZ HAKKI

ÖZET: Ödeme emri tebligatının usulsüzlüğü sadece 
borçlu tarafından ileri sürülebilir.
Borçlu dışındaki kişi alacaklı da olsa tebligat usulsüzlüğü 
sebebiyle sıra cetveline itiraz edemez.
Y.19.HD E. 2009/6996 K.2009/8302 T.16.09.2009

Dava, davalı yanca girişilen icra takibinde düzenlenen ödeme emrinin 
borçluya usulüne uygun biçimde tebliğ edilmediği ve takibin bu nedenle kesin-
leşmediği iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır.

İcra mahkemesince davalı yanın takip dosyasında, ödeme emrinin usu-
lüne uygun biçimde tebliğ edilmediği, bu itibarla davacının ihtiyati haczinin 
kesinleşmesinin, davalının haczinden önceki tarihte gerçekleştiği gerekçesiyle 
ve taleple bağlı kalınarak sıra cetvelinin iptaline, paranın garameten taksimine 
karar verilmiş; hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Yüksek Hukuk Genel Kurulu'nun 17.12.1997 gün ve 19-842 E. 1065 K. 
Sayılı kararında da belirtildiği üzere, ödeme emri tebligatının usulsüzlüğü an-
cak borçlu tarafından ileri sürülebilecek itirazlardan olup, bu husus alacaklıya 
sıra cetvelinin iptalini isteme hakkı vermez. Bu durumda mahkemece davanın 
reddi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle davalı yara-
rına BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.

REHİNLİ ALACAK ● ALACAĞIN TEMLİKİ 

● 

SIRA CETVELİNE İTİRAZ

ÖZET: Sıra cetveline itiraz davalarında daha sonra gelen 
derece veya sıradaki alacak hakkında dava açılmasında 
hukuki yarar yoktur.
Rehinle teminat altına alınan alacak noter senediyle 
devralındığına göre rehin hakkının da devralana geçtiği 
kabul edilmelidir.
Y.19.HD E:2009/7311 K:2009/9301 T:14.10.2009

Davacı vekili, asıl dosyada, Konya Yedinci İcra Müdürlüğü'nün 2007/56 
Esas sayılı dosyasında yapılan 17.03.2008 tarihli sıra cetvelinde ilk sırada yer 
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alan temlik alacaklısı ve rehin hakkı sahibinin alacağının muvazaalı olduğunu 
belirterek, davalıya isabet edecek payın müvekkiline tahsisini talep etmiştir.

Davacı vekili, birleşen dosyada müvekkilinin 3. sırada yer alan diğer bir 
alacağı nedeniyle aynı davalı hakkında aynı gerekçeyle sıra cetveline itiraz da-
vası açarak her iki dosyanın birleştirilmesini ve davalıya ayrılan payın müvek-
kiline tahsisini talep etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin 1. sırada yer alan rehin hakkı sahibi olduğu-
nu, rehin tesis tarihinin tüm hacizlerden önce gerçekleştiğini, rehinli alacağın 
bankadan temlik alınması nedeniyle muvazaanın söz konusu olmadığını belir-
terek, her iki dosyadan ayrı ayrı davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece davalının kambiyo senedine dayalı takibi varken, borçlunun 
borcunu ödeyerek alacağı temlik almasının hayatın olağan akışına aykırı ol-
duğu üstelik rehnin temlik alınan alacağı dahi karşılayamadığı, temlik alınan 
alacağın nakden karşılığının ödendiğinin ispat edilemediği, davalının isticvaba 
icabet etmediği, bu nedenle davalının gerek bonodan, gerekse temliknameden 
dolayı alacaklı kabul edilemeyeceği  belirtilerek davanın kabulüne karar veril-
miş, davalı vekili kararı temyiz etmiştir.

1- Somut olayda, A. bank S.T. Şubesi lehine 25.08.2006 tarihinde tesis 
edilen rehinle teminatlandırılmış alacak, davalı tarafından düzenleme şeklinde 
noter senediyle temlik alınmış olup, davacının hacizlerinin rehinden sonraki 
tarihlerde konulduğu ihtilafsızdır. Söz konusu 07.06.2007 tarihli temlikname-
de, davalı Seyit`in rehinli alacağı, temlik bedelini nakden ve tamamen ödeye-
rek temlik aldığı yazılı olup, Borçlar Kanunu'nun 168/1 hükmü uyarınca rehin 
hakkının da  temlik alana geçtiğinin kabulü gerekir. Bu şekilde davalı alacağını 
ispat etmiş olduğu halde usule aykırı şekilde isticvap davetiyesi çıkarılmak 
suretiyle ve davalının söz konusu davetiyeye icabet etmediği gerekçesiyle yazılı 
şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

2- Sıra cetveline itiraz davalarında her alacaklı, aynı veya kendisinden ön-
ceki derece veya sıraya dahil alacaklar hakkında itirazda bulunabilir. Bir ala-
caklının, kendisinden sonraki derece veya sıradaki alacak hakkında dava aç-
masında kural olarak hukuki yararı yoktur. Bu nedenle satış bedeli 1.sıradaki 
rehin hakkı sahibi davalının alacağını karşılama dahi yetmediği ve sıra cetve-
linin 2. ve 3. sırasındaki alacaklı davacı tarafından da dava konusu edilmediği 
halde, sıra cetvelinin 7. sırasındaki aynı davalıya ait bonoya dayalı alacağın 
muvazaalı olup olmadığına ilişkin inceleme yapılması, bu konuda isticvap da-
vetiyesi gönderilmesi ve hükme dayanak gösterilmesi usul veyasaya aykırıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazları-
nın kabulü ile kararın BOZULMASINA peşin harcın istek halinde iadesine, 
14.10.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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SIRA CETVELİNE İTİRAZ ● İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ 

● 

SATIŞ AVANSI

ÖZET: İhtiyati haczin itirazın iptali davasının kesinleştiği 
tarihte değil karar tarihinde kesin hacze dönüştüğü dikkate 
alınarak haczin düşüp düşmediği hususu incelenmelidir.
Cüz`i de olsa satış bedeli yatırılması usulüne uygun bir 
satış talebinin bulunduğu anlama gelir.
Y.19.HD E:2009/11330 K:2010/584 T:27.01.2010

Asıl dosya şikayetçisi banka vekili, üst sıraya alınan Tasfiye halinde 
T.Emlak Bankası A.Ş.nin haczinin hukuki geçerliğini kaybettiğini, müvekkili 
banka haczinin düşmediği ve aleyhine şikayet olunan bankanın 4389 sayılı 
Bankalar Kanunu'nun Ek 5. maddesinden yararlanamayacağını ileri sürerek:

Birleşen dosya şikayetçisi banka vekili ise müvekkili bankanın da 5411 
sayılı Bankacılık Kanunu gereği garameye girmesi gerektiğini iddia ederek sıra 
cetvelinin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

İcra Mahkemesince:

Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş'nin Fon bankası olduğu ve alacağı-
nın imtiyazlı bulunduğu, bu nedenle alacağının İcra ve İflas Kanunu'nun 206.
maddesi uyarınca üçüncü sıraya gireceği; yeterli avans yatmadığından şikayet-
çi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.nin haczinin düştüğü asıl şikayetin reddine:

Şikayetçi T.H. Bankası A.Ş'nin ise 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun Ek 
5. maddesinin atfıyla Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 
21. maddesine tabi olduğu gerekçesiyle birleşen şikayetin kabulüne karar ve-
rilmiş;

Hüküm şikayetçi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ile aleyhine şikayet olunan 
Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş. vekilince temiz edilmiştir.

1- Sıra cetveline itiraz edilebilmesi için satış tarihinde bedeli paylaşıma 
konu mal üzerinde derdest bir haczin bulunması gerekir. Şikayetçi Yapı ve 
Kredi Bankası A.Ş. vekili 02.03.1998 tarihinde konulan ihtiyati haczin kesin-
leştiğini ve ayakta olduğunu; birleşen dosya şikayetçisi T.Halk Bankası A.Ş. 
Vekili ise bu haczin düştüğünü ileri sürmüştür.

Bu durumda, İcra Mahkemesi'nce adı geçen bankanın ihtiyati haczinin İcra 
ve İflas Kanununun 264. maddesi uyarınca itirazın iptali davasının (kesinleş-
me tarihi değil) karar tarihi itibariyle kesin hacze dönüştüğü gözetilmeli ve 
aynı yasanın 106 ve 110. maddeleri uyarınca 2 yıllık süre içinde satış talebinde 
bulunulup bulunulmadığına bakılarak bir karar verilmelidir. Cüz`i de olsa sa-
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tış avansının yatırılmış olması ile usulüne uygun bir satış talebinin bulunduğu 
anlamına gelir. Şu kadar ki, İcra ve İflas Kanunu'nun 129/son maddesine göre 
satış talebinin düşüp düşmediği de araştırılmalıdır. Eksik inceleme ile hüküm 
kurulması doğru görülmemiştir.

2- Tasfiye Halinde T.Emlak Bankası A.Ş'nin temyiz itirazlarına gelince 
4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun Ek 5. maddesi ile 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu'nun Geçici 13. maddesi paralel nitelikte olup, üçüncü kişilerin muva-
zaadan ari haklan aleyhine sonuç doğurması halinde uygulanmazlar. Kaldı ki 
bu maddelerin uygulanması sonucunda adı geçenin alacağının Amme Alacak-
larının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a tabi olduğu kabul edilse bile, aynı ya-
saya tabi diğer alacaklıların hacizleri karşısındaki konumu 69. maddeye göre 
belirlenmelidir.

Diğer yandan doğrudan doğruya iflas sıra cetvellerinde uygulanan İcra ve 
İflas Kanunu'nun 206. maddesi anlamında adı geçen bankaya tanınmış bir 
imtiyaz da bulunmamaktadır. Yazılı gerekçe ile hüküm kurulması bozmayı 
gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 ve 2 sayılı bentlerde açıklanan nedenle hükmün BO-
ZULMASINA oybirliğiyle karar verildi.

MUVAZAALI İŞLEMLER ● SIRA CETVELİNE İTİRAZ

ÖZET: Muvazaa nedenine dayanan sıra cetveline itiraz 
davalarında muvazaalı işlemin borçlandırıcı işleme göre 
yapıldığı tarihe bakılarak sonuca gidilmelidir.
Y.19 HD. E.2009/12246 K.2010/1587 T.17.02.2010

Dava, muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır.

Davalı şirket vekili dava dışı borçlu ile müvekkili arasında uzun yıllardan 
beri cari hesap ilişkisi bulunduğunu, borçlunun borcuna karşılık takip konu-
su 30.10.2001 vade tarihli bonoyu verdiğini ve ödememe nedeniyle 01.11.2001 
günü protesto keşide edildiğini, ticari ilişki nedeniyle alacaklı olduklarını ve 
alacağın davacı alacağından önceki tarihte doğduğunu, borçlunun müvekkiline 
bağımlı olarak çalışmadığını bildirerek davanın reddi gerektiğini savunmuş-
tur.

Mahkemece Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 326. maddesi uya-
rınca davalıya verilen kesin mehle rağmen defterlerin sunulmadığı, ispat yükü 
üzerinde bulunan davalının sadece bonoya dayandığı ve bu şekilde alacağın 
varlığını ispatlayamadığı gerekçesiyle sıra cetvelinin iptaline, davalının sıra 
cetvelinden çıkartılarak yeniden sıra cetveli düzenlenmesine karar verilmiş, 
hüküm davalı şirket vekili tarafından temyiz edilmiştir.
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Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz davalarında iddia kural ola-
rak, borçlu ile davalı alacaklının anlaşmalı (muvazaalı) biçimde borç ilişkisi 
oluşturarak diğer alacaklılardan mal kaçırma amacı güttükleri noktasındadır. 
Bunun için muvazaalı muamelenin borçlandırıcı işleme göre yapıldığı tarih 
önem taşır. Somut olayda davalı ile borçlu arasında geçmiş tarihli bir cari 
hesap ilişkisi olduğu savunulmuş, davalı yanca keşide edilen protestonun ve 
girişilen takibin tarihinin (14.11.2001) davacının takip dayanağı kıldığı çekin 
ibrazından (25.01.2002) ve takibe giriştiği tarihten önce olduğu da dosya kap-
samı ile belirlenmiştir. Bu durumda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 
299.maddesi de gözetilerek davalı alacağının muvazaalı biçimde oluşturuldu-
ğunu kabule yasal olanak bulunmamakta iken, yazılı gerekçe ile davanın kabu-
lünde isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMA-
SINA peşin harcın istek halinde iadesine, 17.02.2010 gününde oybirliğiyle ka-
rar verildi.

SIRA CETVELİNE İTİRAZ ● MUVAZAALI İŞLEM 

● 

İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: Muvazaa nedenine dayalı sıra cetveline itiraz 
davasında ispat yükü alacağına itiraz edilen alacaklıya 
düşer. Buna göre alacaklı alacağının takipten önce 
doğduğunu ikna edici kanıtlarla ispatlamalıdır.
Y.19.HD E:2010/3269 K:2010/5499 T:05.05.2010

Dava muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davasıdır.

Davalı vekili, müvekkilinin alacaklı olduğu takip dosyasından konulan ih-
tiyati haczin, davacının alacaklı olduğu dosyaya göre daha önce kesin hacze 
dönüştüğünü, takip dayanağı bononun dava dışı M.'e borç olarak verilen para 
karşılığında adı geçenden alındığını ve bedeli paylaşıma konu taşınmazın ma-
liki R.'in bonoyu kefil sıfatıyla imzaladığını bildirerek davanın reddi gerektiğini 
savunmuştur.

Mahkemece davalının takip, kesinleşme ve haciz tarihlerinin davacıdan 
önce olduğu, davalının da alacağın muvazaalı olmadığını ispatladığı gerekçe-
siyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı vekili tarafından temyiz 
edilmiştir.

Muvazaa iddiasına dayalı sıra cetveline itiraz davalarında ispat yükü, ala-
cağına itiraz edilen alacaklıya aittir. Alacaklı alacağının gerçek bir hukuki iliş-
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kiye dayandığını takipten önce düzenlenmiş ve birbirini teyid eden usulüne 
uygun delillerle ispatlamalıdır. Senetler ancak tarafları ve onların cüz`i ve külli 
haleflerine karşı ileri sürüleceğinden, davacı üçüncü kişi bakımından bir ispat 
vasıtası olamazlar. Somut olayda davalı borçluya borç para verdiğini savundu-
ğuna göre, bu savunmasını yukarıda gösterilen şekilde ispatlamalıdır. Davalı-
nın takip, kesinleşme ve haciz tarihlerinin önce olması tek başına yeterli olma-
yıp, her zaman düzenlenebilecek nitelikteki bono bakımından borcun doğumu 
tarihinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 299. maddesi de göz önüne 
alınarak belirlenmesi gerekir. Öte yandan tanık beyanına dayanılarak hüküm 
kurulması da hatalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle temyiz olunan hükmün BOZULMA-
SINA, peşin harcın istek halinde iadesine, 05.05.2010 gününde oybirliğiyle 
karar verildi.

SIRA CETVELİNE İTİRAZ ● DURUŞMA AÇILMASI

ÖZET: Sıra cetveline ilişkin şikayetlerde duruşma açmak, 
taraf teşkilini sağlamak ve tarafları dinleyerek karar 
vermek gerekir. Evrak üzerinde inceleme yapılarak hüküm 
kurulması doğru olmamıştır.
Y.19.HD E:2010/3175 K:2010/5491 T:05.05.2010

Şikayet eden vekili müvekkilinin borçlunun ticari faaliyetini sürdürdüğü 
taşınmazın kiraya vereni olduğunu ve bedeli paylaşıma konu mallar üzerinde 
hapis haklarının bulunduğunu ileri sürerek sıra cetvelinin iptali ile birinci sı-
raya alınmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

İcra Mahkemesi'nce evrak üzerinden yapılan incelemeye göre şikayetçinin 
takibinin kiralayanın hapis hakkına dayalı olduğu ve rehnin paraya çevrilmesi 
yolu ile takip yapıldığı, bu itibarla öncelikli sayılacağı gerekçesiyle sıra cetve-
linin iptaline karar verilmiş; hüküm aleyhine şikayet olunan vekili tarafından 
temyiz edilmiştir.

Sıra cetveline yönelik şikayetler İcra ve İflas Kanunu'nun 18. maddesinde-
ki yargılama usulüne tabi olup, mahkemece bu madde hükmü uyarınca takdir 
yetkisinin kullanılmasında, yargılama sonunda hukuki durumu etkilenecek 
kişilerin duruşmaya çağrılarak savunma haklarına riayet edilmesi bakımın-
dan, taraf teşkili sağlanarak duruşma açmak ve yargılamayı yürütmek husus-
larına uymak gerekir. İcra Mahkemesi'nce evrak üzerinden inceleme yapılarak 
şikayet olunanın savunması alınmadan şikayetin kabulüne karar verilmiş ol-
ması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle hükmün BOZULMASINA, peşin har-
cın istek halinde iadesine, 05.05.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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VERGİ İADESİ HACZİ ● HACİZ MÜZEKKERESİ 

● 

ALACAĞIN DOĞDUĞU TARİH

ÖZET: Üçüncü kişideki hak ve alacakların haciz 
ihbarnamesiyle değil, müzekkere ile haczedilmesi 
menkul haczi hükmünde olup, haczedilecek olan alacak 
henüz doğmadan Vergi Dairesine gönderilen haciz 
müzekkeresinin hükmü yoktur.
Y.19.HD E:2010/14080 K:2011/681 T:26.01.2011

Şikayetçi L. vekili borçlunun Vergi Dairesi'nden olan KDV iadesi alacağının 
haczi için 19.02.2010 günü müzekkere gönderildiğini, alacağın 23.03.2010 
günü tahakkuk ettiğini ve haczin diğer hacizlerden önce olduğunu;

Şikayetçi S. vekili 09.02.2010 günü haciz müzekkeresi yazıldığını ancak 
bunun dikkate alınmadığını ileri sürerek sıra cetvelinin iptaline karar verilme-
sini talep etmişlerdir.

Şikayetçi olunan şirket vekili şikayetçi L.'nin şikayeti hakkında derdest-
lik itirazında bulunmuş; Vergi Dairesi'nin mahsuptan sonra 23.03.2010 günü 
71.095.14 TL. iade kararı verdiğini ve alacağın doğumundan sonra konulan 
tek haczin kendi hacizleri olduğunu bildirerek şikayetlerin reddi gerektiğini 
savunmuştur.

Mahkemece şikayetçi S.'nin alacaklı olduğu dosyadan 11.02.2009 tari-
hinde haciz konulduğu, borçlu ile Vergi Dairesi arasında süregelen ilişki bu-
lunması nedeniyle doğacak alacağın önceden haczinin mümkün olduğu, Vergi 
Dairesi`nin haczi işlememek şeklindeki işleminin geçersiz olduğu gerekçesiyle 
şikayetçi S.'nin sıra cetvelinde birinci, şikayet olunan şirketin ikinci, üçüncü ve 
dördüncü nihayet şikayetçi L.'nin beşinci sıraya alınması suretiyle yeniden sıra 
cetveli düzenlenmesi için sıra cetvelinin iptaline karar verilmiş; hüküm şikayet 
olunan şirket vekilince temyiz edilmiştir.

Üçüncü kişilerdeki mal ve hakların ne şekilde haczedileceği İcra ve İflas 
Kanunu'nun 89. maddesinde gösterilmiştir. Anılan yasa hükümlerinin uygu-
lanmasından vazgeçilerek, bir diğer ifade ile haciz ihbarnamesi göndermek 
yerine müzekkere ile alacak üzerine haciz konulması aynı yasanın 88. madde-
sinde düzenlenen menkul haczi hükümlerine tabidir.

Haciz müzekkeresi ile ancak mevcut bir mal hak ya da alacak üzerine 
haciz konulabilir; öte yandan bu yöntemde üçüncü kişinin itirazına ilişkin bir 
düzenleme de bulunmamaktadır.
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Vergi Dairesindeki alacağın 23.03.2010 tarihinde doğduğu belirtildiğine 
göre bu tarihten önce gönderilen haciz yazılarının bir hüküm ifade etmeyeceği 
ortadadır. Bu ihtimalde sadece belirtilen tarihten sonra gönderilen haciz yazı-
larının dikkate alınması gerekir. Nitekim vergi dairesi müdürlüğünün şikayet-
çi S.'ın alacaklısı bulunduğu takip dosyasından gönderilen yazıya verdiği cevap 
da bu yöndedir.

Bu durumda mahkemece şikayetlerin reddi gerekirken yazılı şekilde hü-
küm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMA-
SINA oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ

DAVANIN HUSUMET NEDENİYLE REDDİ ● VEKALET ÜCRETİ

ÖZET: Davanın husumet nedeniyle reddedilmesi halinde 
davalı taraf lehine nisbi değil maktu vekalet ücreti takdir 
edilmelidir.
Y.20.HD E:2011/1512 K:2011/4805 T:20.04.2011

Mahkemece bozma kararı uyarınca işlem yapılarak yazılı şekilde davanın 
hak düşürücü süre yönünden reddine karar verilmesinde isabetsizlik bulun-
mamaktadır. Ancak, mahkemece delillerin toplanmasına ilişkin ara karar-
ların gereklerinin yerine getirilmesinden sonra dava ön şartlarının yokluğu 
yönünden (hak düşürücü süre dolduğundan) davanın reddine karar verildiği 
ve karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 8/3 
maddesinde “Davanın dinlenebilmesi için kanunda konulan ön şartın yerine 
getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesi 
halinde davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci kısmının ikinci 
bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukat-
lık ücretine hükmolunur.” Dendiği halde bu madde hükmü gözetilmeksizin 
Hazine yararına 6.428 TL. vekalet ücreti takdir edilmesi doğru değil ise de, 
bu durum hükmün bozulmasını ve yeniden yargılama yapılmasını gerektir-
mediğinden, hükmün düzeltilerek onanması uygun görülmüştür. Bu sebeple; 
hüküm fıkrasında yer alan 4. Rakamlı bölümün tamamen çıkarılarak; bunun 
yerine “Davalı Hazine kendisine vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde 
yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 8/3. maddesi gözetile-
rek takdir edilen 1.000 TL. vekalet ücretinin davacılardan müteselsilen alına-
rak davalı Hazineye verilmesine” cümlesinin yazılması suretiyle düzeltilmesine 
ve hükmün HYUY'nun 438/7. maddesine göre bu düzeltilmiş şekliyle ONAN-
MASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenlere ayrı ayrı yükletilmesi-
ne 20.04.2011 günü oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

GEMİ ADAMININ GEÇİRDİĞİ HASTALIK ● MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Davacı gemi adamının görev yaptığı gemide 
geçirdiği tropikal hastalıktan dolayı yaşadığı sıkıntılardan 
dolayı, işverenin kusurunun olup olmadığı araştırılarak 
kusurun tespiti halinde uygun bir manevi tazminata 
hükmedilmelidir.*
Y.21.HD E:2008/6927 K:2008/8466 T:03.06.2008

Dava meslek sonucu beden tamlığı bozulan işçinin duymuş olduğu acı ve 
üzüntünün giderilmesi (manevi tazminat) istemine ilişkindir.

Bu yönüyle davanın yasal dayanağı belirgin olarak Borçlar Kanunu'nun 
47.ve 26.06.1966 gün ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme kararıdır. Anılan mad-
deye ve İçtihadı Birleştirme kararına göre, manevi tazminata hükmedilmemesi 
için 1- Eylem, 2- Zarar, 3- Zarar ile eylem arasında illiyet bağı, 4-Eylemin Hu-
kuka aykırı olması, 5- İşçinin cismani zarara uğraması koşuldur.

Somut olayda, İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi'nin 23.06.2006 ve 
SSK Yüksek Sağlık Kurulu'nun 28.11.2006 tarihli raporlarına ve tüm dosya 
kapsamına göre, davacının davalı işverene ait gemide görev yaptığı sırada mes-
leki tropikal hastalıklar arasında sayılan Malarya (Sıtma) hastalığı geçirdiği 
anlaşılmaktadır. Davacının sıtma hastalığı nedeniyle vücut bütünlüğünün za-
rara uğramış olduğu ve sağlam insana göre, maluliyet oranı olmasa dahi üzün-
tü ve elem duyacağı, ruh bütünlüğünün ihlali, sinir bozukluğunun da cismani 
zarar kavramına dahil bulunduğu söz götürmez. Hal böyle olunca ve özellikle 
davacının geçirdiği tedavi süreci de dikkate alınarak işverenin kusurlu olup 
olmadığı, varsa kusur oranı uzman bilirkişiler tarafından düzenlenecek kusur 
raporu ile belirlendikten sonra davacı yararına uygun bir manevi tazminata 
hükmedilmesi gerekirken, davacının geçirdiği hastalıklar arasında bulunan ve 
meslek hastalığı kabul edilmeyen ülseratif kolit ile sıtma arasında illiyet bulun-
madığından bahisle yazılı talebinin tümden reddedilmiş 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 davacıya iadesine davacı yararına takdir edilen 550.00 
TL. duruşma Avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine, 03.06.2008 gü-
nünde oybirliğiyle karar verildi.

*Gönderen Av. Erol Koç
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MESLEK HASTALIĞI ● İŞVEREN KUSURU ● MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Davacı gemi adamının sürekli iş göremezliğe yol 
açmayacak şekilde  bir meslek hastalığı geçirdiği ve 
bu hastalığın meydana gelmesinde işverenin bir miktar 
kusurunun da bulunduğu anlaşıldığından, davacı için 
uygun bir manevi tazminata hükmedilmelidir.*
Y.21.HD E:2009/11857 K:2009/13744 T:27.10.2009

Dava sürekli işgöremezlikle sonuçlanmayan Meslek Hastalığı nedeniyle 
maddi ve manevi zararlarının giderilmesi istemine ilişkindir.

Yerel Mahkemenin davanın reddine ilişkin kararının, davacı tarafça temyi-
zi üzerine Dairemizin; davacının sıtma hastalığı nedeniyle vücut bütünlüğünün 
zarara uğramış olduğu ve sağlam insana göre, maluliyet oranı olmasa dahi 
üzüntü e elem duyacağı ruh bütünlüğünün ihlali ve sinir bozukluğunun da 
cısmani zarar kavramına dahil bulunduğu davacının geçirdiği tedavi süreci de 
dikkate alınarak işverenin kusurlu olup olmadığı, varsa kusur oranı, uzman 
bilirkişiler tarafından düzenlenecek kusur raporu ile belirlendikten sonra da-
vacı yararına uygun bir manevi tazminata hükmedilmesi gerektiğine ilişkin 
bozma ilamına yerel Mahkemece uyulmasına karar verilerek yeniden yapılan 
yargılama sonunda, davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne 
karar verilmişse de manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşüldüğü, manevi 
tazminatın fazla takdir edildiği anlaşılmaktadır.

Davacının sürekli iş göremezliğe yol açmayacak biçimde meslek hastalığı 
geçirdiği, meslek hastalığının meydana gelmesinde davalı işverenin %70 ora-
nında kusurlu olduğu, meslek hastalığının %30 oranında kaçınılmaz nedenler-
le meydana geldiği dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.

Borçlar Kanunu'nun 47. maddesi hükmüne göre hakimin özel halleri göz 
önünde tutarak manevi zarar adı ile sigortalıya verilmesine karar vereceği bir 
para tutarı adalete uygun olmalıdır. Hükmedilecek bu para, zarara uğrayanda 
manevi huzuru doğurmayı gerçekleştirecek tazminata benzer bir fonksiyonu 
olan özgün bir nitelik taşır. Bir ceza olmadığı gibi, mamelek hukukuna ilişkin 
zararın karşılanmasını da amaç edinmemiştir. O halde, bu tazminatın sınırı 
onunun amacına göre belirlenmelidir. Takdir edilecek miktar mevcut halde 
elde edilmek istenilen tatmin duygusunun etkisine ulaşmak için gerekli olan 
kadar olmalıdır. 26.06.1966 günlü ve 7/7 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme 
Kararı'nın gerekçesinde takdir olunacak manevi tazminatın tutarını etkileye-
cek özel hal ve şartlar da açıkça gösterilmiştir. Bunlar her olaya göre değişebi-
leceğinden hakim bu konuda takdir hakkını kullanırken ona etkili olan neden-
leri de karar yerinde objektif ölçülere göre isabetli bir biçimde göstermelidir.

*Gönderen Av. Erol Koç
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Hakimin bu takdir hakkını kullanırken, ülkenin ekonomik koşulları taraf-
ların sosyal ve ekonomik durumları paranın satın alma gücü, tarafların kusur 
durumu olayın ağırlığı davacının sürekli iş göremezlik oranı, işçinin yaşı, olay 
tarihi gibi özellikleri göz önünde tutması hükmedilecek tutarın manevi tatmin 
duygusu yanında caydırıcılık uyandıran oranda olması gerektiği de söz götür-
mez.

Bu ilkeler gözetildiğinde davacı yararına 10.000.00 TL. manevi tazminata 
hükmedilmesi gerekirken 20.000.00 TL.sine hükmedilmesi usul ve yasaya ay-
kırı olup bozma nedenidir.

Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerek-
tirmediğinden HUMK'un 438/7. maddesi uyarınca hüküm bozulmamalı düzel-
tilerek onanmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının tümüyle siline-
rek yerine:

“1- Davanın kısmen kabulü ile 10.000.00 TL. manevi tazminatın (Meslek 
hastalığının tespit tarihi 16.05.2003 ise de ) talep gibi 02.09.2004 tarihinden 
itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi-
ne, fazla manevi tazminat talebi ile maddi tazminat talebinin reddine,

2- Alınması gereken 540.00 TL. ilam harcından peşin alınan 10.10 TL`nin 
indirimi ile kalan 529.90 TL. ilam harcının davalıdan alınarak Hazineye gelir 
kaydına,

3- Davacı tarafından başvurma ve peşin harç olmak üzere yatırılan toplam 
20.20 TL. harç giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

4- Reddedilen ve kabul edilen miktarlar nazara alınarak, davacı tarafça 
yapılan toplam 289.40 TL yargılama giderinden takdiren 15.00 TL.nin dava-
lıdan alınarak davacıya verilmesine, davalı tarafından yapılan toplam 63.50 
TL. yargılama giderinden takdiren 60.00 TL. nin davacıdan alınarak davalıya 
verilmesine, kalan kısmın taraflar üzerinde bırakılmasına,

5- Hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne 
göre avukat ile temsil edilen davacı  yararına hüküm altına manevi tazminat 
miktarı üzerinden 1.200.00 TL. avukatlık ücretinin davalıdan alınarak dava-
cıya verilmesine,

6- Hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine 
göre, avukat ile temsil edilen davalı yararına reddedilen manevi tazminat mik-
tarı üzerinden tarifenin 10/2 maddesi dikkate alınarak 1.200.00 TL. maddi 
tazminat miktarı üzerinden 1.800.00 TL. avukatlık ücretinin davacıdan alı-
narak davalıya verilmesine” rakam ve sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün 
bu düzeltilmiş şekli ile ONANMASINA aşağıdaki yazılı temyiz harcının temyiz 
edene yükletilmesine, 27.10.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
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SOSYAL SİGORTALAR KURUMU'NA AÇILAN DAVA 
● 

YETKİ KURALLARI

ÖZET: Sosyal Sigortalar Kurumu'na karşı açılacak 
olan dava, kurum merkezinin bulunduğu Ankara`da 
açılabileceği gibi, davaya konu olan işlemin yapıldığı 
şubenin bulunduğu yerde de açılabilecektir.*
Y.21.HD E:2010/13466 K:2010/13384 T:29.12.2010

Davacı 01.01.1996-21.05.2010 tarihleri arası emekli aylıklarının hesapla-
narak ödenmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, mahkemenin yetkisizliğine karar 
vermiştir.

Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor-
la dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki 
karar tespit edildi.

Dava, davacıya 01.01.1996 tarihinde bağlanan yaşlılık aylıgının TÜFE ve 
gelişme hızı oranında artış yapılarak 01.01.1996-21.05.2010 tarihleri arasın-
da fark emekli aylıklarının ödenmesi istemine ilişkindir.

Davalı vekili süresi içinde yetki itirazında bulunmuştur.

Mahkemece davacı talebinin SGK Emeklilik işlemleri Daire Başkanlığı ta-
rafından yerine getirilmesi gerektiğinden işlemin SGK Başkanlığını ilgilendir-
diği ve Kurum Merkezi'nin Ankara'da bulunduğundan davaya bakmaya Ankara 
İş Mahkemesi'nin yetkili olduğu gerekçesiyle dava dilekçesinin yetki yönün-
den reddine, karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın yetkili Ankara İş 
Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Bu yönüyle, uyuşmazlığın Sosyal Sigortalar Kanunun'dan kaynaklandığı 
açıktır. Öte yandan Sosyal Sigortalar Kanununda yetki ile ilgili bir düzenle-
menin mevcut olmadığı da ortadadır. Hal böyle olunca, uyuşmazlığın 5521 
Sayılı Yasa'nın 15. maddesinin yollamada bulunduğu Hukuk Usulü Muhake-
meleri Kanunu'nun 9. ve 17. maddeleri gereğince çözümlenmesi gerekir. Yu-
karıda sözü geçen 9. maddeye göre, Kurum merkezinin bulunduğu Ankara İş 
Mahkemesi'nde dava açabileceği gibi, 17. maddeye göre de hakiki veya hükmi 
bir şahsın muhtelif mahallerde şubeleri bulunduğu takdirde o şubenin mua-

* Dergimizin 2011/Kasım-Aralık Sayısının 334.sayfasında yayımlanan Yargıtay 10.Hukuk Dairesi 
Kararına bakınız. 

* Yeni HMK 14.maddeye göre de bu karar güncelliğini korumaktadır. 
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melesinden dolayı iflas davası müstesna olmak üzere o şubenin bulunduğu 
mahalde dahi dava ikame olunabilir.

Somut olayda, davaya konu uyuşmazlık P. Sigorta Müdürlüğü'nün işle-
minden kaynaklanmaktadır. Zira davacının yaşlılık aylığı tahsis işlemleri P. 
Sigorta Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmiştir. Tüzel kişilere karşı açılacak dava-
larda genel yetkili mahkeme, tüzel kişilerin yerleşim yerinin, yani merkezinin 
bulunduğu yer mahkemesi olmakla birlikte şube işlemleri nedeniyle açılacak 
dava, taraf olarak bağlı bulunulan merkez davalı gösterilerek, şubenin bulun-
duğu yerde de açılabilir.

“Kurum adına işlem yapmaya yetkili bulunmak” şubenin tanımından or-
taya çıkan bir sonuç olup, şubenin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili ol-
masında tek başına yeterli değildir. Şubenin bulunduğu yer yetkisi, o şubenin 
yapmış olduğu işlemlerden, davacıya ait işlemlerin yürütülmesinden doğan 
uyuşmazlıklarda geçerli bulunmaktadır. Bu durumda dava doğru olarak P. 
Sigorta Müdürlüğü'nün bağlı bulunduğu Kartal İş Mahkemesi'nde açıldığından 
davanın esasına girilerek taraf delilleri toplanarak oluşacak sonuca göre ka-
rar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçelerle Ankara İş Mahkemeleri'nin yetkili 
olduğu ileri sürülerek yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine karar 
verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir. Yargıtay Hukuk Genel 
Kurulu'nun 16.04.2008 gün ve 2008/10-329 Esas, 2008/334 Karar sayılı ilamı 
da bu yöndedir.

O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde davacıya iadesine, 29.12.2010 gününde oybirliğiyle ka-
rar verildi.

ZORUNLU VEYA İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI 
● 

DAVALARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

ÖZET: Davacılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı veya 
ihtiyari dava arkadaşlığı bulunmadığından, davalara ayrı 
ayrı bakılması gerekir.*
Y.21.HD. E:2010/5226 K:2011/6379 T:18.07.2011

Dava, davacı Hıdır Z'nin, davacı Z.A.'ın kendi çalışmalarının davacı B.Ç.'in 
murisi A.H.Ç.'in davacı H.Z.'nin murisi Z.Z.'nin davalı işverene ait işyerinde 

* Gönderen: Av. İnan Yılmaz Tunceli Barosu
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geçen çalışmalarının tespiti ile ayrıca davaılardan B.Ç.'in murisi H.Ç.'in 766 
günlük askerlik süresini borçlanabileceğinin tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece, davacı B.Ç. yüzünden 2008/65 Esas, davacı H.Z. yönünden 
2008/64 Esas, davacı Z.A. yönünden 2008/66 Esas sayılı dava dosyalarının 
birleştirilerek 2008/363 Esas sayılı dava dosyası üzerinden yapılan yargıla-
ma sonunda davacı H.Z. yönünden 2008/63 Esas sayılı dosyada, 1978/yılında 
Mayıs, Haziran, Temmuz, Eylül ve Ekim aylarında çalıştığının tesbitine, da-
vacı B.Ç. murisi yönünden 2008/65 Esas sayılı dosyada murisin 1978 Ma-
yıs – Ekim ayları arasındaki çalışmasının tesbitine yönelik istemin reddine, 
davacının murisinin 23.11.1965 – 29.12.1967 tarihleri arasındaki 766  gün-
lük askerlik süresini borçlanabileceğinin tespitine, 2008/66 Esas sayılı davada 
davacı H.Z.'nin murisinin çalışmasının tespitine ilişkin istemin hak düşürücü 
süreden reddine karar verilmiştir.

HUMK'un 45. maddesinde aynı mahkemede görülmekte olan davaların 
aralarında bağlantı bulunması halinde, davanın her sapfasında istek üzeri-
ne veya kendiliğinden mahkemece birleştirebileceği, davaların aynı sebepten 
doğması veya biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte 
bulunması halinde bağlantının var sayılacağı bildirilmiştir.

Yasal dayanağını 506 Sayılı Yasa'nın 79/10. maddesinden alan hizmet tes-
biti davalarında zorunlu veya ihtiyari (isteğe bağlı) dava arkadaşlığı söz konu-
su olmadığından bir arada açılarak yada birleştirilerek görülmeleri mümkün 
değildir.

Zorunlu dava arkadaşlığı maddi hukukun (M.K., B.K., T.T.K.) bir hakkın 
birden fazla kişi tarafından dava edilmesini veya birden fazla kişiye karşı dava 
açılmasının öngördüğü durumdur. Somut olayda maddi yönden zorunlu dava 
arkadaşlığı (örneğin M.K.'nun md.702 iştirak halinde mülkiyet, B.K. 520 adi 
ortaklık) bulunmadığı gibi şekli yönden dava arkadaşlığı da (M.K. Md. 286 
M.K. Md.713, İİK. Md. 282) söz konusu değildir.

Öte yandan dava arkadaşlığı dışında kalan ihtiyari (isteğe bağlı ) dava arka-
daşlığının mümkün olduğu haller HUMK'un 43. maddesini de a) dava konusu 
hak veya borcun ortak olması (B.K. Md. 142.müteselsil borçluluk b) borçlula-
rın ortak bir işlem (örneğin sözleşme) ile birden çok kişi yararına borç yükle-
nilmiş olması c) Davanın aynı nedenden doğması (örneğin B.K. 50 birden fazla 
kişini haksız sorumluluğu) olarak sayılmıştır. Somut olayda davacılar arasın-
da anılan madde de öngörülen nitelikte ihtiyarı (isteğe bağlı) dava arkadaşlığı 
da bulunmamaktadır.

Bu durumda davanın aynı sebepten doğduğundan veya biri hakkında veri-
lecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunduğundan söz etmek müm-
kün değildir.

Yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular gözetilmeksizin HUMK'un 46. 
maddesi uyarınca davaların ayrı ayrı görülmesi gerekirken birleştirilerek yazılı 
şekilde hüküm kurulması usul ve aysaya aykırı olup bozma nedenidir.
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O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma 
nedenine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer 
olmadığına, 18.07.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞ KAZASINDAN DOLAYI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI 

● 
ISLAH

ÖZET: İlk dava açılırken davacı olmayan kişilerin, başvuru 
harcı ve nisbi harç yatırılması suretiyle, ıslah dilekçesinde 
davacı olmaları mümkündür.
Y.21.HD E:2011/3838 K:2011/8273 T:18.10.2011

Davacılar murisinin, iş kazası sonucu ölümünden doğan maddi ve manevi 
tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılama sonunda; ilamda yazılı ne-
denlerle, 230.146.86 TL. maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte da-
valılardan müştereken ve müteselsilen alınarak davacılara verilmesine ilişkin 
hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi davacılar ile davalılardan T.C.D.D. 
Genel Müdürlüğü vekillerince istenilmesi ve davacı vekilince de duruşma talep 
edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve 
duruşma için 18.10.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönde-
rilmişti.Duruşma günü davacılar vekili Avukat Ş.K. ile davalılardan T.C.D.D. 
Genel Müdürlüğü vekili Avukat B.B.geldiler. Diğer davalı adına gelen olmadı. 
Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıklamaları dinlen-
dikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi B.Mustafa Şim-
şek tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin 
gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıda karar tespit edildi.

KARAR 
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillere kararın dayandığı gerektirici se-

beplere, temyizin kapsamı ve temyiz nedenlerine göre davalı T.C.D.D. Genel 
Müdürlüğü ile davacı eş ve çocukların tüm temyiz itirazlarının reddine,

2- Davacı anne ve kardeşlerin temyizine gelince; Dava, iş kazası sonucu 
ölen işçinin eş ve çocuklarının maddi zararlarının giderilmesi istemine ilişkin-
dir. Yargılama sırasında davacılar dava dilekçesini ıslah ile maddi tazminat 
miktarını artırmış ve ayrıca dava dilekçesinde yer almayan, ölenin annesi ve 
kardeşleri ile birlikte manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır.
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Mahkemece, davacı eş T.E.'nin maddi tazminat isteminin kısmen kabulü-
ne, sigorta tahsisleri peşin sermaye değeri ile karşılandığından davacılar M. ve 
F. E.'nin maddi tazminat istemlerinin reddine, davacı eş ve çocukların manevi 
tazminat istemlerinin kısmen kabulüne, davac ı anne ve kardeşlerin manevi 
tazminat isteminin ise: “ıslah yoluyla davaya yeni taraf katılımının sağlanama-
yacağından bahisle reddine” karar verilmiş ve bu karar süresinde davacılar ile 
davalılardan T.C.D.D. Genel Müdürlüğü vekillerince süresinde temyiz edilmiş-
tir.

Temyizin kapsam ve nedenlerine göre, yerel mahkemenin maddi tazmina-
ta ve davacı eş ve çocuklar yararına manevi tazminata ilişkin kararı yerindedir. 
Davacı anne ve kardeşlerin manevi tazminata ilişkin istemleri ile ilgili olarak 
kurulan hüküm ise hatalı olmuştur.

Gerçekten HUMK'un 83. ve devam maddelerinde düzenlenmiş olan ıslah 
müessesesi mahkemeye yöneltilmesi gereken tek taraflı ve açık bir irade beya-
nı ile tarafların dilekçelerinde belirttikleri vakıaları, dava konusunu veya istem 
sonucunun değiştirebilmesi imkanını sağlamaktadır. Usule ilişkin işlemlerin 
tamamen ya da kısmen ıslahı mümkündür. Ancak, her iki durumda da usulü-
ne uygun açılmış bir davanın bulunması şarttır. Başka bir anlatımla ıslah, açıl-
mış bir davada taraflarca yapılmış usule ilişkin işlemlere yönelik olarak yapıl-
malıdır. Bu bağlamda, yargılaması devam eden bir dava içinde ıslah ile ikinci 
bir davanın açılması olanağı bulunmamaktadır. Davacı isterse dava dilekçesini 
tamamen ıslah ederek dava konusunu değiştirebilirse de, yeni dava konusu 
önceki dava konusunun yerine geçer ve yine tek bir dava söz konusu olur. 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. 
İnceleme konusu olan bu olayda manevi tazminata ilişkin dilekçenin başvur-
ma ve nispi harç yatırılmak suretiyle mahkemeye verildiği anlaşılmaktadır. Bu 
duruma göre de davacının ıslah dilekçesinde ileri sürdüğü, istemlerin yeni bir 
dava niteliğinde olduğunun giderek dilekçenin bu haliyle birleştirme istemli 
bir ek dava dilekçesi olarak kabulünün gerektiği ortadadır.

Mahkemece, yukarda belirtilen maddi ve hukuksal olgular gözetilmeden 
davacılar Y.E., Ş.D., L.H., E.Y, S.K.'nın manevi tazminat istemleri ile ilgili ola-
rak olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi gerekirken, ıslah yoluyla davaya 
taraf katılamayacağından bahisle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve ya-
saya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacılar Y.E., Ş.D., L.H., E.Y., S.K'nın bu yönleri amaçlayan tem-
yiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:  Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, dava-
cılar yararına takdir edilen 825.00 TL. duruşma Avukatlık parasının karşı 
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tarafa yükletilmesine temyiz harcının istek halinde davacılara iadesine, aşa-
ğıda yazılı temyiz harcının temyiz eden davalıya yükletilmesine, 18.10.2011 
gününde oybirliğiyle karar verildi.

MESLEK HASTALIĞI

● 
MADDİ MANEVİ TAZMİNATIN KAÇINILMAZLIĞI

ÖZET: Kaçınılmazlık olgusunda işverene %50 den fazla 
sorumluluk verilmelidir.
%32.2 maluliyet oranına 40.000.00 TL. manevi tazminat 
takdiri çoktur.
Y.21.HD E:2011/4218 K:2011/8282 T:18.10.2011

Davacı, meslek hastalığı sonucu maluliyetten doğan maddi ve manevi taz-
minatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı ne-
denlerle, 53.619.88 TL. maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte da-
valıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hükmün süresi içinde temyizen 
incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davacı vekilince de duruşma talep 
edilmesi üzerine, dosa incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve 
duruşma için 18.10.2011 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönde-
rilmişti. Duruşma günü davacı vekili Avukat A.P. ile karşı taraf vekili Avukat 
S.B. geldiler. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatların sözlü açıkla-
maları dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi 
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gere-
ği konuşulup düşünüldü ve aşağıda karar tesbit edildi.

KARAR
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici 

nedenlere göre, tarafların aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz 
itirazlarının reddine,

2- Dava 09.03.2007 tarihinde meslek hastalığı sonucu %32.20 oranında 
sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararlarının gide-
rilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece meslek hastalığının ortaya çıkmasındaki %22.02 oranındaki 
kaçınılmazlığın %50'den işverenin sorumlu olduğu kabul edilerek ve bunun iş-
veren kusuruna eklenerek, işvereninin meslek hastalığı sonucu zararın ortaya 
çıkmasındaki sorumluluğu tespit edilmek suretiyle, davacının maddi ve mane-
vi tazminat istemlerinin kısmen kabulüne karar verilmiş ve karar süresinde 
davacı ve davalı taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
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Kaçınılmazlık; hukuksal ve teknik anlamda; fennen önlenmesi mümkün 
bulunmayan başka bir anlatımla, işverence mevzuatın öngördüğü tüm önlem-
lerin alınmış olduğu koşullarda dahi önlenmesi mümkün bulunmayan durum 
ve sonuçları ifade eder.

Bir olayın tamamen ya da kısmen kaçınılmazlık sonucu meydana geldiği-
nin saptanması halinde hakim, işverenin sorumluluğunu, Borçlar Kanunu'nun 
43. maddesini göz önünde tutarak hakkaniyet ölçüsünde saptamalıdır. Kaçı-
nılmazlık halinde her iki taraf yönünden %50 şer sorumluluğun paylaştırılma-
sı ilk bakışta uygun görünebilirse de, işçi – işveren arasındaki bu tür davalar-
da tarafların ekonomik ve sosyal durumlarının göz önünde bulundurulması 
halinde; işverene biraz daha fazla sorumluluk verilmesi; sosyal hukuk devleti 
ilkesi gereği düşünülmelidir. Yargıtay'ın giderek Dairemizin yerleşik uygula-
ması da bu yöndedir. Hal böyle olunca da yerel mahkemenin kaçınılmazlı-
ğın %50'den işvereni sorumlu kabul etmek suretiyle sorumluluk paylaşımının 
Borçlar Kanunu'nun 43. maddesine aykırı olduğu açık ve seçiktir.

Manevi tazminata gelince: Olayın oluş şekline, müterafik kusur oranları-
na, husule gelen elem ve ıstırabın derecesine, tarafların sosyal ve ekonomik 
durumuna, paranın alım gücüne, özellikle 26.06.1966 gün ve 1966/7-7 sayılı 
İçtihadı Birleştirme kararının içeriğine ve öngördüğü koşulların somut olay-
da; gerçekleşme biçimine, oranına, niteliğine hak ve nefaset kurallarına göre, 
davacı yararına hüküm altına alınan 40.000.00 TL. manevi tazminatın fazla 
olduğu açıkça belli olmaktadır.

Yapılacak iş; öncelikle yukarıda açıklanan ilkeler doğrultusunda zararlan-
dırıcı sigorta olayından işverenin sorumluluğunu belirlemek ve belirlenen bu 
sorumluluk oranına göre maddi ve manevi tazminatın tayini yoluna gitmekten 
ibarettir.

Mahkemece yukarıda açıklanan maddi ve hukuksal olgular dikkate alın-
madan, kaçınılmazlığın bulunduğu durumlarda işverenin sorumluluğunun ve 
manevi tazminatın takdirinde yanılgıya düşülerek ve özellikle kaçınılmazlıktan 
işverenin sorumluluğunun düşük, manevi tazminatın ise fazla takdiri suretiyle 
yazılı şekilde hüküm kurması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul olunmalı 
ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, davacı ile 
davalı yararına takdir edilen 825.00'er TL. duruşma Avukatlık parasının kar-
şılıklı olarak birbirlerine yükletilmesine, temyiz harcının istek halinde iadesi-
ne, 18.10.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
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İŞ KAZASI OLMAYAN OLAY ● İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ

ÖZET: Dava konusu olayın iş kazası değil, Borçlar Kanunu 
çerçevesinde çözümü gereken haksız fiilden doğan 
bir uyuşmazlık olduğu dosyada bellidir. Bu durumda İş 
Mahkemesi işin esasına girmeden görev yönünden davayı 
reddetmelidir.*
Y.21.HD E:2011/11011 K:2011/8836 T:25.10.2011

Dava, 22.03.2004 tarihinde iki bina arasına uzattığı kalasta yürürken den-
gesini kaybedip ölen R.A.'ın yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararların 
tazmini istemine ilişkindir.

Mahkemece olayın iş kazası olmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar 
verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden davacıların yakınları olan R.A'ın davalı 
A.U.'ya ait özel bina inşaatının sıva işini yapmayı üstlendiği, işçileri ve birlikte 
sıva işini yaparken olay günü iki bina arasına uzattığı kalasta yürürken denge-
sini kaybedip yere düşüp öldüğü anlaşılmaktadır.

Davanın yasal dayanağı 5521 Sayılı Yasa'nın 1. maddesidir. Anılan madde 
de; işçiyle işveren veya işveren vekili arasında iş aktinden veya İş Kanunu'na 
dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının İş 
Mahkemeleri'nde çözümleneceği hükmü öngörülmüştür. Madde de belirtildiği 
üzere, İş Mahkemesi'nin görevli olabilmesi için uyuşmazlığın taraflarının işçi 
ve işveren veya işveren vekili olması, uyuşmazlığın iş sözleşmesinden veya İş 
kanunundan kaynaklanması koşuldur. Mahkemelerin görevi kamu düzeni ile 
ilgili olup kıyas veya yorum yolu ile genişletilemez yahut değiştirilemez.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden Mersin İş Mahkemesi'nin 01.05.2007 tarih 
2004/1130 E. 2007/229 K. Sayılı kararı ile ölen R.A. ile A.U. arasında eser söz-
leşmesi bulunduğu gerekçesiyle R.A.'ın ölümü ile sonuçlanan kazanın iş kazası 
olmadığının tespitine karar verildiği kararın Yargıtay denetiminden geçerek 
kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlık; Borçlar Kanunu çerçevesinde çözümü gereken, haksız fiilden 
kaynaklanan bir alacak davasıdır.

Davanın genel hükümlere göre genel mahkemelerde görülüp sonuçlandırıl-
ması gerektiğinden dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar verilmesi 
gerekirken mahkemece işin esasına girilmek suretiyle yazılı şekilde davanın 
reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, davacıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli 
ve hüküm bozulmalıdır.

* Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu Başkanı
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SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, bozma 
nedenine göre davacıların öteki itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, 
temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 25.10.2011 gününde oybirli-
ğiyle karar verildi.

İŞ KAZASINDAN DOĞAN MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: Maddi tazminata gelince: tarafların hal ve mevkiine, 
kusur oranlarına, olay oluşuna ve olay tarihinden itibaren 
yürütülecek yasal faiz ile birlikte hükmedilen maddi 
tazminat miktarına göre; olayda, Borçlar Kanunu'nun 43. 
maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde 
tartışılmaması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
Y.21.HD E:2011/7826 K:2011/13148 T:13.12.2011

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazmina-
tın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar ver-
miştir.

Hükmün taraf vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi B.M.Ş. tarafından düzenle-
nen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve 
aşağıdaki karar tespit edildi.

KARAR
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici se-

beplere temyizin kapsamı ve temyiz nedenlerine göre davacının tüm, davalının 
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine.

2- Dava 17.04.2001 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucunda %04.00 
oranında sürekli iş göremezliğe uğrayan sigortalının maddi ve manevi zararla-
rının giderilmesi istemine ilişkindir.

Mahkemece davacının maddi tazminat isteminin kabulüne, manevi tazmi-
nat isteminin ise kısmen kabulüne kara verilmiş ve karar süresinde davacı ve 
davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Yerel Mahkemenin manevi tazminata ilişkin hükmü isabetlidir.

Maddi tazminata gelince: tarafların hal ve mevkiine, kusur oranlarına, olay 
oluşuna ve olay tarihinden itibaren yürütülecek yasal faiz ile birlikte hükmedi-
len maddi tazminat miktarına göre; olayda, Borçlar Kanunu'nun 43. maddesi-
nin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması usul ve yasaya 
aykırı olup bozma nedenidir.
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O halde davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, 
13.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

TARIM BAĞ - KUR SİGORTASI ZORUNLULUĞU

ÖZET: 2926 Sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılık zorunlu 
olup bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden 
vazgeçilemez ve kaçınılamaz. Yasa`nın 2. maddesine 
göre sigortalı sayılanların sigortalı hak ve yükümlülüğünü 
ortadan kaldırmak amacıyla Kurum'a sundukları dilekçe 
ve belgelere hukuki değer verilemez.
Y.21.HD E:2010/7190 K:2011/13049 T:12.12.2011

Davacı, 01.11.2008 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandı-
ğının tesbitiyle, mağduriyetinin giderilmesi için 5.000.00.-TL. manevi tazmina-
tın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar ver-
miştir.

Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi M.K. tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağı-
daki karar tesbit edildi.

KARAR
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere kanuni gerektirici ne-

denlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itiraz-
larının reddine,

2- Dava, davacının 01.08.1997 tarihinden sonraki tarım Bağ-Kur tescilinin 
iptali, 5510 Sayılı Yasa'nın 5763 Sayılı Yasa ile değişik geçici 25. maddesin-
den faydalanması, 24.10.2008 tarihli yaşlılık aylığı maaşı bağlanması talebi-
nin kabulü ile 01.11.2008 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlanması ve her 
maaşın ödenmesi gereken tarihten itibaren yasal faizi ile tahsiline ve manevi 
tazminat istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile davacının 01.08.2007 tarihinde 
davalı kuruma yeniden sigortalılık tescili yapılarak borçlandırılmasına ve bu 
nedenle yaşlılık aylığı bağlanması başvurusunun reddine ilişkin kurum işlemi-
nin iptali ile davacının bu tarihten öncesine ilişkin sigortalılık süreleri yönün-
den 5510 Sayılı Kanun'un 31.07.2008 tarihli 5797 Sayılı Kanun'un 4. maddesi 
ile eklenen geçici 25. maddesindeki ödeme kolaylığından yararlanması gerek-
tiğin tespitine ve davacıya davalı Kurum tarafından yaşlılık aylığı tahsis talep 
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tarihi olan 24.10.2008 tarihini takip eden aybaşı olan 01.11.2008 tarihinden 
itibaren yaşlılık aylığı bağlanarak her bir aylığın ödenmesi gereken tarihten 
itibaren işleyecek yasal faizi ili birlikte davalı kurumdan alınarak davacıya ve-
rilmesine karar verilmiştir.

Dosyadaki kayıt ve belgelerden, davacının 26.05.2011 tarihinde tarım 
Bağ-Kur sigortalılığının tespiti için dava açtığı, Manisa 1. İş Mahkemesi'nin 
2006/4270 E. Ve 2007/2338 K. Sayılı dosyası üzerinde yapılan yargılamada 
06.11.2007 tarihli kararla; davacının, 01.08.1999 tarihinden 26.05.2006 dava 
tarihine kadar tarım Bağ-Kur sigortalılığının tespitine karar verildiği, kararın 
10.07.2008 tarihinde kesinleştiği, ancak bu dava devam ederken davacının 
09.07.2007 tarihinde davalı Kuruma müracaat ederek 7 no.lu tebliğin ekinde-
ki müstahsil makbuzlarına göre tescilinin ilk tevkifat kesintisine göre yapılma-
sını talep ettiği, Kurumun da davacının tescilini müracaat tarihini takip eden 
aybaşından 01.08.2007 tarihinden başlattığı, mahkeme kararının kesinleşip 
Kuruma intikalinden sonra 01.08.2007 tarihinden başlattığı, mahkeme ka-
rarının kesinleşip Kuruma intikalinden sonra 01.08.2007 tarihinden başlat-
tığı, mahkeme kararının kesinleşip Kuruma intikalinden sonra 01.08.1999 
– 26.05.2006 tarihleri arasını da tescil ettiği görülmüştür.

Mülga 2926 Sayılı Yasa'nın 2. maddesinin 1. fıkrasına göre “Kanunla veya 
kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan sosyal güvenlik kuruluşları 
kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksı-
zın 3.maddenin (b) bendinde tanımlanan tarımsal faaliyetlerde bulunanlar, bu 
Kanuna göre sigortalı sayılırlar.”

Yasa'nın 3. maddesinin (b) bendine göre tarımsal faaliyette bulunanlar ta-
biri; “kendi mülkünde, ortaklık veya kiralamak suretiyle başkalarının mül-
künde, kamuya mahsus mahallerde ekim dikim, bakım, üretim, yetiştirme ve 
ıslah yollarıyla veya doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle bitki, 
orman, hayvan ve su ürünlerinin üretimini, avlanmasını, avcılar ve yetiştirici-
ler tarafından muhafazasını, taşınmasını sağlayanları veya bu ürünlerden sair 
bir şekilde faydalanmak suretiyle kendi adına ve hesabına faaliyette bulunan-
ları” ifade etmektedir.

Öte yandan 2926 Sayılı Yasa kapsamındaki sigortalılık zorunlu olup bu 
suretle sigortalı olmak hak ve yükümlülüğünden vazgeçilemez ve kaçınılamaz. 
Yasa`nın 2. maddesine göre sigortalı sayılanların sigortalı hak ve yükümlü-
lüğünü ortadan kaldırmak amacıyla Kuruma sundukları dilekçe ve belgelere 
hukuki değer verilemez.

Somut olayda, davacının 09.07.2007 tarihinde davalı Kuruma müracaat 
ederek 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigor-
talar Kanunu uygulama tebliğinde değişiklik yapılmasına dair 7 seri numaralı 
tebliğin 22.05.2007 tarih 26529 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü-
ğe girdiğini, anılan tebliğdeki şartlara haiz olduğunu, dilekçe ekindeki müstah-
sil makbuzlarına göre tescilinin ilk tevkifat kesintisine göre dilekçe ekindeki 
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müstahsil makbuzlarına göre tescilinin ilk tevkifat kesintisine göre yapılması-
nı talep ettiği, Kurumun da davacının tescilini, müracaat tarihini takip eden ay-
başından 01.08.2007 tarihinden başlattığı, 2926 Sayılı Kanun'a göre Bağ-Kur 
Siğortalılık Belgesi'nin incelenmesinde; Sarınasuhlar Köyü Muhtarı R.K'un 
imzaladığı 01.09.2008 tarihli bildirimde davacının 01.08.1999 tarihinde ta-
rımsal faaliyete başladığı ve devam ettiği, Manisa Ziraat Odası Başkanlığı'nın 
1 Eylül 2008 tarihli bildiriminden davacının 04.03.1980 tarihinde başlayan 
ziraat odası kaydının devam ettiği görülmüştür.

2926 Sayılı Yasa'nın 3. maddesinin (b) bendine göre davacının tescil tarihi 
ve sonrasında tarımsal faaliyetinin bulunduğunun belirlenmesi halinde 2926 
sayılı Yasa kapsamında zorunlu sigortalı kabul edilmesi gerektiği, davacının 
tarımsal faaliyette bulunmadığı şeklindeki beyanına hukuki değer verilemeye-
ceği açık ise de dosya kapsamında davacının tarımsal faaliyetinin yeterli ve ge-
rekli bir araştırma ile hiçbir kuşku ve duraksamaya yer bırakmayacak sağlıklı 
bir biçimde belirlenmediği anlaşılmaktadır.

Yapılacak iş, tescil tarihi olan 01.08.2007 tarihinden sonra davacının 2926 
sayılı Yasa`nın 10. maddesine göretarımsal faaliyetlerini kanıtlayan kaydı olup 
olmadığını araştırmak, kolluk araştırması yaptırmak, muhtar ve ihtiyar mec-
lisi üyeleri ile belirlenecek kamu tanıklarını dinlemek, bu dönemde geçimini 
ne şekilde sağladığını araştırmak ve sonucuna göre karar vermekten ibarettir.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın yazılı 
şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı lup bozma nedenidir.

O halde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve 
hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 
12.12.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

İŞ KAZASINDA MANEVİ TAZMİNAT

ÖZET: İş kazası sonrasında %7.3 iş görme gücü kaybı, 
%70 işveren kusuru göz önüne alınırsa, 500.00 TL. manevi 
tazminat tutarı yüksektir.
Y.21.HD E:2011/12229 K:2011/12913 T:12.12.2011

Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazmina-
tın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar ver-
miştir.
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Hükmün, davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin 
süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi O.B. tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağı-
daki karar tesbit edildi.

KARAR
1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı kanuni gerek-

tirici nedenlere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair 
temyiz itirazlarının reddine,

2- Dava, iş kazası sonucu sürekli iş göremezliğe uğrayan davacının maddi 
ve manevi tazminat ile tedavi gideri istemine ilişkindir.

Mahkemece uyulan bozma kararı sonucunda 24.846.52 TL. maddi taz-
minat ile 5000.00TL. manevi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle 
davalıdan tahsiline, tedavi gideri isteminin reddine karar verilmiştir.

Davacının iş kazası sonucu %7.3 oranında sürekli iş göremezliğe uğradığı 
olayda davacının %30 davalı işverenin %70 oranında kusurlu olduğu anlaşıl-
maktadır.

Davacının dava dilekçesinde davalının tam kusuruna dayanarak manevi 
tazminat talebinde bulunduğu mahkemece hükme esas alınan raporda dava-
cıya %30 kusur izafe edildiği görülmektedir. Bu durumda manevi tazminat 
talebinden bir miktar indirim yapılarak manevi tazminat miktarının tayin edil-
mesi gerekirken talebin aynen kabul edilmiş olması 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, temyiz 
harcının istek halinde davalıya iadesine, 12.12.2011 gününde oybirliğiyle ka-
rar verildi.
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ALACAK DAVASI İLE HİZMET TESPİTİ DAVASININ BİRLİKTE 
AÇILAMAYACAĞI

ÖZET: Birbirinden tamamen farklı iki davayı ayrı ayrı 
başvurma ve nisbi harca tabi olduğunu göz ardı eden 
yerel mahkemenin kararı usul ve yasaya aykırıdır.
Y.21.HD E:2010/8887 K:2012/1460 T:10.02.2012

Davacı, davalılardan iş verene ait iş yerinde 01.11.2004 – 15.12.2004 ta-
rihleri arasında çalıştığının tespitiyle, işçilik alacaklarının tahsiline karar ve-
rilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kısmen kabulüne karar ver-
miştir.

Hükmün, davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz iste-
ğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen 
raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağı-
daki karar tespit edildi.

KARAR
Sigortalılığa ilişkin “hizmet tespiti” davaları, Sosyal Güvenlik hakkına iliş-

kin olarak ortaya çıkan davalardır. Yasal dayanağını 506 Sayılı Yasa'nın 6. ve 
79/10 (5510 Sayılı Yasa açısından ise 86/9) maddelerinden almaktadır. Sözü 
edilen 6.madde de, çalıştırılanların, işe alınmaları ile kendiliğinden sigortalı 
olacakları, sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamayacağı ve vazgeçile-
meyeceği belirtilmiştir. Anılan Yasa'nın 79/10. maddesinde ise, sigortalıların, 
çalışmalarının tespiti ile ilgili dava açabilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu ba-
kımdan, hizmet tespitine ilişkin davalar sosyal güvenlik hakkı ve kamu düzeni 
ile ilgili olup, kişi iradesi belirleyici etkiye sahip değildir. İçerisinde bulunduğu 
yasal statünün belirlediği durum doğrudan dikkate alınır. Bu nedenle hakim, 
kendiliğinden araştırma yapma yetkisine sahiptir. Bu yetki kapsamında, ge-
rektiğinde tanık ve diğer deliller yoluyla doğrudan gerçeği bulma yükümü bu-
lunmaktadır.

İşçilik haklarına ilişkin davalar ise, 4857 Sayılı Yasa'dan kaynaklanmak-
tadır. Bu tür davalar, kişi iradesine önemli rol verilip, taraf anlaşmalarına 
geçerlilik tanınan, alacak ve tazminat türünde olan davalardır. Taraflar bu tür 
haklarından her zaman vazgeçebilir. Bu nedenle hakim, kendiliğinden araştır-
ma yapmaz. Tarafların bildirdiği deliller dışında delil toplanması da olanaklı 
değildir. Kaldı ki, SGK`nun bu davalarda davalı sıfatı bulunmamaktadır.

Bu durumda, her iki dava türünün, taraflarının statüsü, hakimin delil 
araştırma bakımından kendiliğinden hareket etmesi, taraf iradelerine atfedi-
len rol, dava konusu edilen haktan vazgeçili vazgeçilememesi gibi yönlerden 
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yasal konumları birbirinden tamamen farklıdır. Her iki dava türünün birlik-
te görülmesi durumunda; davanın birinde birkısım delillerin kendiliğinden 
dikkate alınması, diğerinde alınmaması gerekecektir ki, aynı dava dosyasında 
birbiri ile çelişkili kararlar yer alabilecektir. Kaldı ki, işçilik haklarına ilişkin 
olarak dairemiz kararları ile işçilik alacaklarına ilişkin davalar yönünden asıl 
görevli Yargıtay ilgili dairelerinin kararları arasında farklı uygulamalar ortaya 
çıkabilecektir.

Öte yandan, temyiz aşamasında inceleme mercileri farklı olan bu davala-
rın birbirinden bağımsız sonuçlandırılmalarında hukuki istikrar ve kararlara 
olan güven bakımından da yarar bulunmaktadır. İşçilik haklarına ilişkin ola-
rak kesinleşen hüküm, hizmet tesbiti davasında sadece kuvvetli delil olarak 
değerlendirilmekte, davada taraf sıfatı bulunmayan SGK yönünden bağlayıcı 
olmamaktadır.

Mahkemenin bu maddi ve hukuksal olguları gözetmeksizin, birbirinden 
tamamen farklı iki davayı ayrı ayrı başvurma venisbi harca tabi olduğunu da 
göz ardı ederek bir arada görmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

Yapılacak iş, her iki davayı ayırmak ve eksik yargı harçlarını tamamlattık-
tan sonra yargılamayı birbirinden bağımsız olarak sonuçlandırmaktan ibaret-
tir.

O halde, davalıların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli 
ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz 
harcının istek halinde D. Uluslar arası Taşımacılık A.Ş.ne iadesine 10.02.2012 
gününde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

İŞLETME  ŞARTLARINDAN DOĞAN FESİH ● İSPAT KÜLFETİ

ÖZET: İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden 
kaynaklanan sebeplerle sözleşmeyi feshetmek isteyen 
işverenin fesihten önce fazla çalışmaları kaldırması esnek 
çalışma şekillerini geliştirmesi, işi zamana yayması, 
işçileri başka işlerde çalıştırması, varsa fesihten kaçınma 
imkanlarını kullanması, kısaca feshe son çare olarak 
bakması gerekir.
Feshin geçerli nedene dayandığını ispatlamak işverene 
düşer; işçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia 
ediyorsa bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.*
Y.22.HD E:2011/221 K:2011/786 T:16.09.2011

YARGITAY KARARI
Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan işverence feshedildi-

ğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, boşta 
geçen süre ücret ve diğer haklar ile işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken 
tazminatın belirlenmesini istemiştir.

Davalı işveren, davacının fesih bildiriminde belirtilen nedenle geçerli ola-
rak feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini sa-
vunmuştur.

Mahkemece fesih bildiriminde ekonomik durgunluk nedeniyle nakliye fa-
turalarının kontrol işlemlerinin diğer fabrikalardaki irtibat şefliklerinde oldu-
ğu gibi merkezileştirme yoluna gidilmesinin fesih nedeni yapıldığı, ekonomik 
kriz ve işletmenin zarar etmesinin fesih gerekçesi gösterilmediği, kontrol iş-
lemlerinin merkezileştirilmesinin tek başına geçerli fesih sebebi olamayacağı, 
holdinge bağlı şirketler arasında zaman zaman personel transferi yapıldığı, 
davacının başka birimlerde değerlendirme imkanının göz önüne alınmadan 
sözleşmesinin feshedildiği, feshin son çare olması ilkesinin ihlal edildiği gerek-
çesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli nedene dayanıp dayan-
madığı 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 ça-
lıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş söz-

* Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu Başkanı
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leşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe da-
yanmak zorundadır.

İşletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan sebepler, sürüm 
ve satış olanaklarının azalması, talep ve sipariş azalması, enerji sıkıntısı, ülke-
de 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 da-
raltılması, yeni teknolojinin uygulanması, işyerinin bazı bölümlerinin kapatıl-
ması ve bazı iş türlerinin kaldırılması gibi işyeri içi sebeplerdir.

İşletmenin, işyerinin ve işin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle sözleş-
meyi 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 gere-
kir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin ge-
çerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka 
bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Somut olayda, davalı şirkete ait işyerinde lojistik hizmetler memuru unva-
nı ile çalışan davacının iş sözleşmesi ülkenin içinde bulunduğu ekonomik du-
rumdan kaynaklanan Pazar şartlarındaki durgunluğun şirketin sürüm ve satış 
olanaklarını azalttığı, talep ve siparişlerin önemli ölçüde düştüğü, yaşanan bu 
zorlukların etkisini azaltmak amacıyla fazla mesailerin kaldırılması, biriken 
yıllık ücretli izinlerin kullanılması ve kısa çalışma uygulamasına geçilmesi gibi 
tedbirlere başvurulduğu, bu arada nakliye faturaların kontrol işlemlerinin 
merkezileştirildiği, feshin son çare olması ilkesi uyarınca değerlendirilebilece-
ği başka bir bir işin bulunmadığı gerekçesi ile feshedilmiştir.

Dosya içeriğine göre grup şirketleri arasında zaman zaman personel trans-
feri yapıldığı, davacının bir kez aynı uygulamaya tabi tutulduğu anlaşılmak-
tadır. Aynı holdinge bağlı her şirket ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olduğundan 
öncelikle personel transferi ile ilgili yönetmelik veya benzeri bir düzenleme 
bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Personel naklinin davalı şirketin tek ta-
raflı iradesine bağlı olup olmadığı veya davalının bu hususta yapması gereken 
işlemlerin ne olduğu, diğer şirketlerde davacının değerlendirilebileceği uygun 
bir pozisyon bulunup bulunmadığı gibi hususlar açıklığa kavuşturulmalıdır. 
Gerekirse bilirkişi aracılığıyla işyerinde keşif yapılarak belirtilen hususlarda 
araştırma ve inceleme yapılmalı, nakliye faturalarının kontrol işlemlerinin 
merkezileştirildiğine yönelik savunmanın doğruluğu, bu işlemin personel faz-
lalığına yol açıp açmadığı, davacının öncelikle davalıya ait işyerinde veya aynı 
holdinge ait diğer şirketlerde değerlendirilme olanağının bulunup bulunmadığı 
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belirlendikten sonra sonucuna göre bir karar verilmelidir. Eksik inceleme ile 
yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.09.2011 günün-
de oybirliği ile karar verildi.

İŞÇİNİN TEKRAR İŞE BAŞLAMA BAŞVURUSU 
● 

İŞVERENİN SORUMLULUĞU

ÖZET: İşe iade davası sonucunda işçinin tekrar işe 
başlatma isteğine ilişkin bildirimin tebligat sorunları 
sebebiyle süresinde yapılmaması halinde bundan işveren 
sorumlu tutulamaz.
Yasal süre içinde gönderilen bildirimi bir aylık işe başlatma 
süresi aşıldıktan sonra alan işçi makul bir süre içinde işe 
başlamalıdır.
Sağlık Bakanlığının temizlik işlerini üstelenen şirket ile 
Sağlık Bakanlığı arasında asıl işveren – alt işveren ilişkisi 
bulunmaktadır.*
Y.22.HD E:2011/2381 K:2011/2692 T:11.10.2011

Davacı işçi vekili, müvekkilinin davalı bakanlığa ait hastanede temizlik iş-
lerini üstlenen diğer davalı şirket işçisi olarak çalışmakta iken iş sözleşmesi-
nin geçerli neden olmadan feshedildiğini, açtıkları işe iade davasının kabulüne 
karar verilip kesinleştiğini, süresinde yaptığı başvuruya rağmen işe başlatıl-
madığını belirterek ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, işe başlatmama tazmi-
natı, boşta geçen süre ücreti ve yıllık izin ücretinin tahsiline karar verilmesini 
istemiştir.

Davalı Sağlık Bakanlığı vekili, davacının alt işveren işçisi olduğunu belirte-
rek davanın taraf sıfatı yokluğu nedeniyle reddedilmesi gerektiğini savunmuş-
tur.

Davalı Şirket, davalı bakanlık ile aralarında gerçek anlamda asıl işveren 
– alt işveren ilişkisi bulunmadığını, yönetim hakkı, işe alma ve çıkarma yetki-
sinin tamamen Sağlık Bakanlığına ait olduğunu, davacının kendi dönemlerin-
de çok kısa bir süre çalıştığını, her alt işverenin kendi döneminden sorumlu 
olduğunu, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

* Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu Başkanı
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Mahkemece kesinleşen işe iade kararına ve davacının süresinde başvuru-
suna rağmen davalı şirketçe süresinde işe başlatılmadığı, feshin haklı nedene 
dayanmadığı sonucuna varılmış; işe başlatmama tazminatının yargılama sıra-
sında ödenmesi  nedeni ile bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar 
verilmiş, diğer tazminat ve alacaklar yönünden açılan davanın ise kabulüne 
karar verilmiştir.

Karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu'nun 21. maddesinin 5. fıkrasına göre, işçi kesinle-
şen mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 iş günü içinde işe 
başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. Aksi halde işverence 
yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğurur.

İşveren işe iade için başvuran işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır. 
İşverence işçinin işe başlama isteğinin kabul edildiğine ilişkin bildirimin teb-
ligat sorunları sebebiyle süresi içinde yapılamaması halinde bundan işveren 
sorumlu tutulamaz. İşverence yasal süre içinde gönderilmiş olsa da işçinin bir 
aylık işe başlatma süresi aşıldıktan sonra eline geçen bildirim üzerine makul 
bir süre içinde işe başlaması gerekir.

Somut olayda, davalı Sağlık Bakanlığı'na ait hastanede temizlik işlerini 
üstlenen davalı şirketin işçisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesinin feshi 
üzerine açtığı işe iade davasının lehine sonuçlandığı, kararın kesinleşmesinden 
sonra işe başlatılmak için davalı şirkete gönderdiği ihtarnamenin 02.12.2009 
tarihinde davalı şirkete tebliğ edildiği, davalı şirketçe 30.12.2009 tarihinde 
gönderilen noter ihtarnamesi ile işe iade başvurusunun kabul edildiği ve işe 
başlamak üzere işyerine gelmesinin istendiği anlaşılmaktadır. Davalı şirket-
çe davacıya işe başlaması için gönderilen ihtarnamenin tebliğ edilip edilme-
diği, tebliğ edilmişse tarihi dosya içeriğinden anlaşılamamaktadır. Davacının 
işe başlatıldığı ileri sürüldüğüne göre işe başlatmanın yasada öngörülen veya 
makul kabul edilebilecek bir süre içinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği-
nin belirlenmesi bakımından davalı şirketçe gönderilen ihtarnamenin davacıya 
tebliğ edilip edilmediği ve tarihi uyuşmazlığın çözümü bakımından öncem arz 
etmektedir. Bu husus araştırılmadan eksik inceleme ile yazılı şekilde karar 
verilmiş olması doğru olmamıştır.

Öte yandan, kabule göre de, davalı işverence boşta geçen süre ücreti ve di-
ğer hakların ödendiğine ilişkin davalı şirketçe yapılan savunma ve ibraz edilen 
belgeler üzerinde durulmadan hüküm kurulmuş olması da hatalı bulunmuş-
tur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.10.2011 günün-

de oybirliği ile karar verildi.
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YASAL DÜZENLEMEYE DAYANAN FESİH ● GEÇERLİ FESİH

ÖZET: Yasal bir düzenlemeye dayanılarak yapılan feshin 
geçerli olduğu kabul edilmelidir.*
Y.22.HD E.2011/11709 K.2011/4317 T.15.11.2011

Davacı vekili, iş sözleşmesinin 13.11.2009 tarihinde haksız olarak feshe-
dildiğini iddia ederek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe 
başlatılmama halinde ödenmesi  gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve 
diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.

Davalı vekili davacının iş sözleşmesinin iş kanununun 19. maddesine uy-
gun olarak yazılı yapıldığını, dayanak başlıklı 2. maddesinde de belirtildiği 
üzere 91 ve 4857 Sayılı Yasa'lar çerçevesinde hazırlandığını, iş sözleşmesini  
feshinin zorunlu hale geldiği durumlarda emekliliğe hak kazanmış persone-
lin öncelikli olarak düşünülmesi sonucunu doğurduğunu, müvekkilinin kar 
amaçlı bir şirket olmadığını, bu kanun kapsamında emekliliğe hak kazanmış 
olan 6 personelin iş sözleşmesinin yasa ve yönetmelik hükümleri gereğince 
feshedildiğini belirterek açılan davanın reddine karar verilmesi gerektiğini sa-
vunmuştur.

Mahkemece 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikle-
rinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun çıktıktan sonra davalının 3 
yıl içinde peyderpey personel giderlerini azaltarak gelirlerinin %40'ını geçme-
yecek hale getirmesi gerektiği, ancak davalının herhangi bir tasarruf tedbiri ve 
personel masraflarını azaltmaya yönelik çalışma yapmadan emekliliği gelen 
eski personellerini işten çıkardığı “ilk giren son çıkar ilkesine uymadığı, feshin 
son çare olması ilkesine uymadığı, işletmesel kararı tutarlı bir şekilde uygu-
lamadığı gerekçesiyle feshin geçersizliğinin tespiti ile davanın kabulüne karar 
verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

18.06.2009 tarihinde kabul edilerek 03.07.2009 tarihli resmi gazetenin 
27277 sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar 
Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 
19-(4) maddesinde birliklerin TİM'in personel giderleri, gelirlerinin %40'ını ge-
çemeyeceği belirtilmiştir.

5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuru-
luş ve Görevleri Hakkındaki Kanunun çıktıktan sonra davalının 3 yıl içinde 
peyderpey personel giderlerini azaltarak gelirlerinin %40'ını geçmeyecek hale 
getirmesi gerektiği yine sözkonusu kanunun geçici ¼ maddesinde birliklerin 
personel giderleri gelirlerinin yüzde 40'ını aşan birliklerin genel sekreterlikle-

* Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu Başkanı 
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ri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten üç yıl içerisinde personel giderlerini 
bu seviyeye getirmekle yükümlü kılınmıştır.

Yine 03.09.2009 tarihli resmi gazetenin 27338 sayısında yayınlanarak yü-
rürlüğe giren Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynak-
ları Yönetmeliğinin 12/1-b maddesinde emeklilik , malullük veya ölüm halinde 
personelin genel sekreterlikle ilişiği yönetim kurulu kararı ile kesilir.” Düzen-
lemesine yer verilmiştir.

Somut olayda davacı işçinin iş sözleşmesi yukarıda sözü edilen yasal dü-
zenleme gerekçe gösterilmek suretiyle Birlik Yönetim Kurulu'nun 10.11.2009 
tarih ve 12 sayılı kararı ile Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 12.11.2009 tarih 
ve 29 sayılı oluru ile davacı çalışanın emekliliğinin gelmesi dikkate alınarak 
feshedilmiştir.

Mahkemece davalı birliğin personel giderlerinin gelir %40'ını aşıp aşma-
dığı yönünden alınan tek bilirkişi raporunda da personel giderlerinin gelirin 
%40'ını aştığı belirlenmiştir. Davacı çalışanın emekliliğe hak kazandığı hususu 
taraflar arasında ihtilafsızdır.

Bu durumda davalı işveren tarafından yapılan fesih işlemi yukarıda bahse-
dilen davalı yasal düzenleme ve bu yasanın uygulanmasına yönelik Türkiye İh-
racatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğine uygun 
olduğundan davanın reddine karar verilmesi gerekirken hatalı değerlendirme 
ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı bulunmuştur.

4857 sayılı İş Yasası'nın 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şe-
kilde karar verilmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle:

1-Yerel mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULA-
RAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2-Davanın REDDİNE,

3-Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

4-Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına 
davalının yaptığı 245.00 TL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya 
ödenmesine,

5-Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.100.00 TL. ücreti ve-
kaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6-Davalı tarafından yatırılan temyiz harcının istek halinde kendisine iade-
sine,

Kesin olarak, 15.11.2011 gününde oybirliği ile karar verildi
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İŞE İADE ● FESHİN GEÇERLİ VEYA HAKLI NEDENE DAYANMASI 
● 

KURUMSAL İŞYERİNDE YAŞANANLARLA İLGİLİ DEMOKRATİK 

HAKLARIN KULLANILMASI

ÖZET: Davalı Kurumun işçisi ve sendika üyesi olup 
toplantıya katılanların çalışma şartları bakımından 
isteklerde bulunmasının demokratik hak ve taleplerinden 
kaynaklandığı anlaşılmakta olup, davalı Kurum'da 
yaşanan olaylara demokratik biçimde tepki gösterilerek 
çalışma koşullarında ve ücretlerinde iyileştirmelere ilişkin 
isteklerde bulunulması haklı veya geçerli fesih nedeni 
oluşturmamaktadır. Öte yandan davacı işçi tarafından iş 
sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği de somut 
olgu ve olaylarla açık bir şekilde kanıtlanamamıştır. Bu 
durumda, davanın kısmen kabulü yerine yazılı şekilde 
reddi hatalıdır.
Y.22.HD E:2011/3629 K:2011/5892 T:24.11.2011

Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteğin reddine karar vermiştir.

Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava 
dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra 
dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

İş sözleşmesinin geçerli neden olmadan davalı işveren tarafından feshedil-
diğini belirten davacı işçi, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini 
talep etmiştir.

Davalı işveren iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini belirterek da-
vanın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davacının davalı işyerinde sendikalı işçi statüsünde şoför ola-
rak çalıştığı, 09.07.2009 tarihinde davalı kurumun genel merkezi önünde bir 
basın açıklaması yapıldığı, bu açıklamada T.K.'ı aleyhine iftira niteliğinde, K.'ı 
küçük düşürücü, itibarını zedeleyici, personeli kuruma karşı kışkırtıcı, Kurum-
da olmayan bir olayı olmuş gibi gösteren açıklamalar yapıldığı e yöneticilerin 
itibarını sarsacak beyanat verildiği, derneğin teftiş kurulu tarafından yapılan so-
ruşturmada bu toplantıyı ve basın açıklamasını tertipleyen davacı ve iki işçinin 
düzenlediği tespit edildiğinden iş akdinin disiplin yönetmeliğinin 8. maddesinin 
(f) fıkrasının 24. bendi gereğince geçerli nedenle feshedildiği gerekçesiyle dava-
nın reddine karar verilmiştir.
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Karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli veya haklı nedene da-
yanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup normatif dayanak 4857 sayılı İş 
Kanunun 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 söz-
leşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 
dayanmak zorundadır.

İş Kanunu'nun 18. Maddesi bakımından işçinin davranışlarından kaynak-
lanan sebepler, işçinin aynı Kanuunun 25/II. Maddesinde öngörülen sebepler 
niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde 
olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlarıdır. İşçinin davranışı ancak 
işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçinin sos-
yal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanmayacak 
bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz etki 
yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.

4857 sayılı İş Kanunu'nun 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin ge-
çerli nedene dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka 
bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

İş Kanunu'nun 25. maddesinin II.bendinin (b) fıkrasında, işçinin, işveren 
yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak söz-
ler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve 
haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması haklı fesih nedeni olarak 
sayılmıştır. Böyle durumlarda işçi, Anayasa'nın 25 ve 26.maddesi ile güvence 
altına alınmış düşünceyi açıklama özgürlüğüne dayanamaz. Buna karşılık, iş-
çinin bu ağırlıkta olmayan işveren aleyhine sarfettiği sözleş çalışma düzenini 
bozacak nitelikte ise, geçerli fesih nedeni sayılmalıdır. Sadece işverene karşı 
değil, işveren temsilcisine karşı yöneltilen ve haklı feshi gerektirecek ağırlıkta 
olmayan aleyhe sözler geçerli fesih nedeni sayılmalıdır.

İş Kanunu'nun 25. maddesi kapsamında değerlendirilecek ağır sözleri, 
işçi, işverenin veya vekilinin tahrikleri sonucu söylemesi, geçerli fesih nede-
ni sayılmalıdır. Yapıcı ve objektif ölçüler içerisinde belirli bir uzmanlık ala-
nı ile ilgili eleştiri ya da işletmedeki bozukluk ya da uygunsuzluklara ilişkin 
eleştiri söz konusu olduğunda geçerli fesihten Davacı işçinin iş sözleşmesinin, 
davalı Kurumun 24.09.2009 tarihli yazısı ile 09.07.2009 tarihinde Perşembe 
günü 17:50-18:45 saatleri arası Genel Merkez önünde tertiplenen toplantıda 
itibar Kurumu olan Türk Kızılayì aleyhine iftira niteliğinde bazı açıklamalar 
yapması, T.K'ını küçük düşürücü, itibarını zedeleyici, personeli Kuruma karşı 
kışkırtıcı, Kurumda olmayan bir olayı olmuş gibi gösteren ifadeler kullanma-
sı ve Kızılayìn üst düzey yöneticilerinin itibarını sarsacak beyanat, isnat ve 
tahriklerde bulunması, toplantıya katılımı teşvik etmesi nedenlerinden dolayı 
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Disiplin Yönetmeliğinin 8.maddesinin (f) fıkrasının 24.bendindeki “işten çıka-
rılma cezasını gerektiren haller” başlığı altındaki “Kızılay ve üst yöneticilerinin 
itibarını sarsacak beyanat, isnat ve tahriklerde bulunmak” amir hükmü ve 
4857 sayılı İş Kanunu'nun işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 
25.maddesinin ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri ben-
dinin (b) fıkrası hükmü gereği feshedildiği bildirilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davalı Kurumun işçisi ve sendika üyesi 
olup toplantıya katılanların çalışma şartları bakımından isteklerde bulunma-
sının demokratik hak ve taleplerinden kaynaklandığı anlaşılmakta olup, davalı 
Kurumda yaşanan olaylara demokratik biçimde tepki gösterilerek çalışma ko-
şullarında ve ücretlerinde iyileştirmelere ilişkin isteklerde bulunulması haklı 
veya geçerli fesih nedeni oluşturmamaktadır. Öte yandan davacı işçi tarafından 
iş sözleşmesinin sendikal nedenle feshedildiği de somut olgu ve olaylarla açık 
bir şekilde kanıtlanamamıştır. Bu durumda, davanın kısmen kabulü yerine 
yazılı şekilde reddi hatalıdır.

Belirtilen nedenlerle, 4857 sayılı İş Kanunun 20. maddesinin 3. fıkrası 
uyarınca hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi 
karar verilmesi gerekmiştir.

Hüküm: Yukarıda belirtilen nedenlerle;

1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK 
ORTADAN KALDIRILMASINA,

2- İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE,

3- Davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi için-
de işe başlatmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının fesih ne-
deni ve kıdemi dikkate alınarak 6 aylık ücreti olarak belirlenmesine,

4- Davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak 
kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar doğmuş bulunan en çok 
dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenme-
sine, davacının işe başlatılması halinde varsa ödenen ihbar ve kıdem tazmina-
tının bu alacaktan mahsubuna,

5- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

6- Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tari-
feye göre 1.100.00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,

7- Davacı tarafından yapılan 118.70 TL. yargılama giderinin davalıdan alı-
nıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bıra-
kılmasına,

8- Peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, 
oybirliğiyle 24.1.2011 tarihinde karar verildi.
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MUVAZAA İDDİASI ● DAVADA TARAF TEŞKİLİ

ÖZET: Muvazaa iddiasıyla Belediye hasım gösterilerek 
açılan davada, Belediyece alt işveren olduğu ileri sürülen 
dava dışı şirketinde davaya dahil edilmesi gerekir.*
Y.22.HD E:2011/5156 K:2012/76 T:16.01.2012

Davacı vekili davacının çalışmaya başladığı 06.08.2005 tarihinden itiba-
ren belediyenin işinde çalıştığını, dava dışı şirketle davalı belediye arasındaki 
ilişkinin muvazaaya dayandığını ve gerçek işverenin davalı belediye olduğunu 
iddia ederek feshin geçersizliğine, davalı belediyede işe iadesine, geçersiz feshe 
bağlı haklarının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Davalı belediye vekili, davacının alt işveren işçisi olduğunu, davalı ile bele-
diye arasında iş sözleşmesi yapılmadığını, sözleşmenin tarafı olmadığını, dava-
nın reddine karar verilmesini savunmuştur.

Mahkemece, davalı belediye ile dava dışı şirketler arasındaki ilişkinin mu-
vazaaya dayandığı, davacının gerçek işvereninin davalı belediye olduğu kabul 
edilerek ve kararda belirtilen diğer gerekçelerle davanın kabulüne karar veril-
miştir.

Davalı belediye, alt işverenlik ilişkisine dayandığına göre, davacının fesih 
sırasında kayıtlarda işvereni olarak gösterilen dava dışı şirketin de davada 
davalı safında yer alması gerekir. Dairemizin bu konuda oluşturduğu içtihat 
alt işverenlik ilişkisinin iddia edildiği durumlarda geleceğe dönük başka uyuş-
mazlıklara meydan verilmemesi bakımından alt işveren olduğu öne sürülen 
gerçek ya da tüzel kişinin de davada taraf olarak yer almasının gerekli olduğu 
yolundadır.

Bu itibarla öncelikle, fesih sırasında davacının kayıtlarda işvereni olarak 
yazılı şirkete dava yöneltilerek dava kapsamına alınmalı, göstereceği deliller 
toplanmalı ayrıca davalı belediyenin davacının çalıştığı süre içerisinde ihale 
suretiyle hizmet satın almalarına ilişkin sözleşme ve şartname getirilmeli, bun-
dan sonra davalı belediye dava dışı şirketler arasında hizmet alım sözleşmeleri 
ile yaptıkları işlerden dolayı alt işveren – asıl işveren ilişkisi kurulup kurulma-
dığının tespiti bakımından gerekirse bilirkişi görüşüne de başvurularak rapor 
alınmalı ve bu suretle yapılacak araştırma ve inceleme ile toplanacak deliller 
yeniden bir değerlendirmeye tabi tutularak oluşacak sonuç çerçevesinde karar 
verilmelidir.

Mahkeme yukarıda açıklandığı üzere taraf teşkili yapılmadan eksik araş-
tırma ve inceleme ile karar verilmesi hatalı bulunarak hükmün bozulması ge-
rekmiştir.

* Gönderen: Av. Hulki Özel Mersin Barosu Başkanı
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SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, 
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.01.2012 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.

İŞÇİNİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARI ● GEÇERLİ FESİH

ÖZET: Davacının işyeri kurallarına uymadığı amirlerince 
yapılan uyarılara aldırmadığı, işin görülmesini etkileyen 
olumsuz davranışlarda bulunduğu bu nedenlerle 
savunması alındıktan sonra kıdem ve ihbar tazminatları 
ödenerek iş akdinin feshedildiği kanıtlandığından feshin 
geçerli olduğu sonucuna varılmalıdır.
Y.22.HD E:2011/4970 K:2012/410 T:23.01.2012

Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin işverence haklı ve geçerli ne-
den olmadan ileri sürerek feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve kanu-
ni sonuçlarına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, davacının, geçici görevle bulunduğu şubede 30.10.2006 tari-
hinde yazılı ihtar aldığını, son olarak Merter Şubesine geçici görevle bulundu-
ğu sırada şube güvenliğini sağlamak en önemli görevi olduğu halde öğle tatil-
leri esnasında görev yerini diğer çalışanlardan önce terk ettiği, sonra geldiği, 
giriş-çıkışlarda güvenlik önlemlerini almadığı, sözlü olarak uyarılmasına rağ-
men görevi gereği teslim edilen silahı öğle tatili sırasında şube dışına çıkardığı, 
mesai saatleri içinde özel telefon görüşmeleri yaptığı ve internet sitelerinde 
gezinmek suretiyle şube güvenli ile ilgili sorumluluklarını aksatması neticesin-
de güvenlik zafiyeti oluşmasına sebebiyet verdiği ve savunması yeterli görül-
mediğinden iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiğini savunarak davanın 
reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece fesih sebebi olarak gösterilen olayların somut delillerle ispat-
lanamadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayan-
madığı uyuşmazlık konusu olup, normatif dayanak 4857 sayılı İş Kanunu'nun 
18. ve devamı maddeleridir.

4857 Sayılı Kanun'un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalış-
tıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleş-
mesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da 
işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe 
dayanmak zorundadır.

4857 Sayılı Kanun'un 18. maddesi bakımından işçinin davranışlarından 
kaynaklanan sebepler, işçinin aynı Kanun'un 25/II. maddesinde öngörülen se-
bepler niteliğinde ve ağırlığında olmayan, işyerinde işin görülmesini önemli 



506 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

ölçüde olumsuz etkileyen, sözleşmeye aykırı davranışlardır. İşçinin davranışı 
ancak işyerinde olumsuzluklara yol açması halinde geçerli sebep olabilir. İşçi-
nin sosyal açıdan olumsuz bir davranışı, toplumsal ve etik açıdan onaylanma-
yacak bir tutumu işyerinde üretim ve iş ilişkisi sürecine herhangi bir olumsuz 
etki yapmıyorsa geçerli sebep sayılamaz.

4857 Sayılı Kanun'un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli 
sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir 
sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

Somut olayda, davacının işyeri kurallarına uymadığı, amirlerince yapılan 
uyarılara aldırmadığı, özellikle kadın müşterilere ve çalışanlara gereğinden 
fazla ilgi göstermesinin rahatsızlıklara ve yakınmalara sebebiyet verdiği, da-
vacının davranışlarının işyerinde işin görülmesini önemli ölçüde olumsuz et-
kileyen, sözleşmeye aykırı davranışlar olduğu davacının olumsuz davranışları 
sebebiyle işverence usulüne uygun olarak savunması alındıktan sonra kıdem 
ve ihbar tazminatları ödenmek suretiyle işçinin davranışlarından kaynaklanan 
geçerli sebeple iş sözleşmesinin feshedildiği, dosya içerisinde mevcut belgeler 
ve davalı tanıklarının beyanlarıyla usulünce kanıtlandığından davanın reddi 
gerekirken kabulü hatalıdır.

Belirtilen nedenlerle, 4857 Sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uya-
rınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi ka-
rar verilmesi gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda belirtilen nedenlerle:

1- Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının 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 tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 1.200.00 TL. vekalet 
ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin ola-
rak 23.01.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi. 



YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ

LEHE OLAN HÜKÜM

ÖZET: Lehe olan hükmün belirlenmesi ve uygulamanın 
ona göre yapılması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde 
hüküm kurulması” gerekçesiyle bozulduğu bozma kararına 
04.11.2008 tarihli duruşmada uyulduğu halde yargı 
denetimine olanak verecek biçimde somut karşılaştırma 
yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması yanlıştır.
Y.1.CD E:2009/6644 K:2009/6653 T:09.11.2009

M. kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık N.Y'ın bozma 
üzerine yapılan yargılaması sonunda: Hükümlülüğüne ilişkin BAKIRKÖY Se-
kizinci Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 04.11.2008 gün ve 138/401 sayılı 
hükmün Yargıtayca incelenmesi müdahil vekili tarafından istenilmiş olduğun-
dan dava dosyası C. Başsavcılığından tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: 
incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA
1a- Müdahillerin ruhsatsız tabanca taşımak suçundan açılan davaya katıl-

ma ve bu suçtan kurulan hükmü temyize yetkileri bulunmadığından, müda-
hiller vekilinin ruhsatsız tabanca taşımak suçundan kurulan hükme yönelik 
temyiz istemlerinin reddine karar verilmiştir.

b- Müdahillerin duruşmalı inceleme isteme yetkileri bulunmadığından, ve-
killerinin bu yöndeki istemlerinin reddine karar verilmiştir.

2- Toplaann deliller karar yerinde incelenip, sanık N. kasten öldürme su-
çunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç ni-
teliği tayin, cezayı azaltıcı takdiri indirim sebebinin niteliği takdir kılınmış, 
savunmaları inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen 
dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde bozma nedeni dışınd isabetsiz-
lik görülmediğinden, müdahiller vekilinin suç vasfına, tahrik bulunmadığına 
yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine,

Ancak,

Mahkemece sanık hakkında kasten öldürme suçundan 5237 sayılı 
TCK'nın 81/1, 29, 62. maddeleri uyarınca verilen ilk hükmün sanık müdafii ve 
müdahiller vekilinin temyizi üzerine yapılan incelemesi sonunda, Dairemizin 
22.07.2008 tarih ve 6896-6147 sayılı ilamı ile “5237 sayılı TCK. İle 765 sayı-
lı TCK'nın olayla ilgili bütün hükümlerinin yargı denetimine olanak verecek 
biçimde uygulanması, ortaya çıkan sonuçların birbirleriyle karşılaştırılması, 
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lehe olan hükmün belirlenmesi ve uygulamanın ona göre yapılması gerektiği 
gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması” gerekçesiyle bozulduğu bozma 
kararına 04.11.2008 tarihli duruşmada uyulduğu halde yargı denetimine ola-
nak verecek biçimde somut karşılaştırma yapılmaksızın yazılı şekilde hüküm 
kurulması,

Yasaya aykırı ve müdahil Türkan vekillerinin temyiz itirazları bu itibar-
la yerinde görüldüğünden, sanık hakkında kurulan hükmün tebliğnamedeki 
düşünce gibi BOZULMASINA, 09.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

MÜŞTEREK FAİL ● HAKSIZ FİİL

ÖZET: TCK'nın 37. maddesi kapsamında müşterek fail 
olarak cezalandırılmasına karar vermek gerekirken, suç 
vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde suça yardım 
eden sıfatıyla cezalandırılmasına karar verilmesi;
Maktulden kaynaklanan ve tahrik oluşturacak her hangi 
bir haksız fiil bulunmadığı halde, haksız tahrik hükmü 
uygulanarak yazılı şekilde eksik ceza tayini bozma 
nedenidir.
Y.1.CD E:2008/10577 K:2009/7790 T:16.12.2009 

E.K'i kasten öldürmekten sanıklar M.O. ile A.Ç., işbu suça yardımdan sa-
nık M.Y.'ın yapılan yargılanmaları sonunda: Hükümlülüklerine ilişkin (BAKIR-
KÖY) Onbeşinci Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 20.02.2008 gün ve 38/24 
sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi C.Savcısı ile sanıklar müdafii tarafların 
istenilmiş, sanıklar M. ile A. müdafii duruma da talep etmiş olduğundan dava 
dosyası C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle: Sanıklar 
M. ile A. hakkında duruşmalı, sanık M. ile C.Savcısı'nın temyizleri veçhile in-
celendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA
1- Sanık M. hakkında mağdur D.'u kasten yaralama; sanık A. hakkında 

6136 Sayılı Yasa'ya Aykırılık suçlarından açılan kamu davaları ile ilgili her 
hangi bir karar verilmemiş ise de, zamanaşımı süresi içerisinde karar verilme-
si mümkün görülmüştür.

2- Sanıklardan şikayetçi olduğunu belirten mağdur D.'a 5271 sayılı CMK.
nun 234,237 ve 238. maddeleri uyarınca davaya katılmak isteyip istemediği 
sorularak, davaya katılmak istediği takdirde bu konuda olumlu veya olumsuz 
bir karar verilmesi gerektiği gözetilmemiş ise de, gerekçeli karar kendisine 
tebliğ edildiği halde temyiz isteminde bulunmadığı anlaşıldığından, bu husus; 
bozma nedeni yapılmamış, bozma öneren tebliğnamedeki düşünce benimsen-
memiştir.
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3- Sanıklar M. ve A. hakkında kasten insan öldürme, sanık M. hakkında 
kasten insan öldürmeye yardım suçlarından kurulan hükümlerin incelenme-
sinde;

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu 
kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde sanıklar M. ve A.'in 
suçlarının niteliği tayin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir 
kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya 
göre verilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik  görülmemiş 
olduğundan, sanık M. ve müdafiinin temyiz dilekçesinde ve duruşmalı ince-
lemede eksik incelemeye ve sübuta, sanık A. müdafiinin temyiz dilekçesinde 
ve duruşmalı incelemede sübuta, meşru savunma ve meşru savunmada sını-
rın aşılmasına dair hükümlerin uygulanması gerektiğine vesaireye, sanık M. 
müdafiinin usule, meşru savunma hükümlerinin uygulanması gerektiğine ve 
sübuta yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddine;

Ancak;

a) Oluşa, toplanan kanıtlara, dosya içeriğine göre; olay günü saat 23.30 
sıralarında maktulün de içinde bulunduğu gruptaki kişilerin kendi aralarında 
tartıştıklarını gören sanıkların, bu kişilere bakmaları üzerine, maktulün arka-
daşı tanık İsmail'in yüksek sesle sanıklara bağırarak neden baktıklarını sordu-
ğu ve onlara yönelik sinkaflı küfürler ettiği, sanıkların geri dönerek küfreden 
şahsın yanına gelmek istemeleri üzerine, maktul ile arkadaşı R.'in ve daha 
sonra tanık D.'un gruptan ayrılarak sanıkların yanına giderek onları yatıştır-
maya çalıştıkları sırada; sanık A.'in, aniden maktul ve arkadaşlarına sinkaflı 
şekilde küfredip bıçağını çıkartarak maktule vurduğu, yere düşen maktulün 
tekrar kalkarak kaçmaya başladığını gören sanık M.Y.'ın maktulü yakalayarak 
kaçmasını engellediği ve bu sırada sanıklar A. ve M.'in ellerindeki bıçaklarla 
maktule vurarak öldürdükleri olayda;

aa- Sanık M.'ın suçun icrasındaki rolü ve katkısının taşıdığı önem dik-
kate alındığında, tam bir dayanışma ve fiil üzerinde ortak hakimiyet kurmak 
suretiyle diğer faillerle birlikte fiili işledikleri ve netice aldıkları anlaşılmakla, 
TCK'nın 37. maddesi kapsamında müşterek fail olarak cezalandırılmasına ka-
rar vermek gerekirken, suç vasfında yanılgıya düşülerek yazılı şekilde suça 
yardım eden sıfatıyla cezalandırılmasına karar verilmesi;

bb- Maktulden kaynaklanan ve tahrik oluşturacak her hangi bir haksız fiil 
bulunmadığı halde, haksız tahrik hükmü uygulanarak yazılı şekilde eksik ceza 
tayini;

b) Sanık M.'in hırsızlık suçundan Eyüp 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 
19.10.2004 tarih ve 1633/1362 sayılı kararı ile verilip 17.03.2005 tarihinde 
kesinleşen, Gaziosmanpaşa 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08.12.2004 tarih 
ve 80/1141 sayılı kararı ile verilip 22.06.2005 tarihinde kesinleşen hapisten 
çevrilen para cezalarına dair erteli mahkumiyetleri nedeniyle sanık hakkında 
tekerrür hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi;
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Bozmayı gerektirmiş, Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz itirazları bu itibarla 
yerinde görüldüğünden, hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMA-
SINA hükmolunan ceza miktarına ve tutuklulukta geçirdiği süreye göre sanık 
Muhsin`in tahliye isteminin reddine, 16.12.2009 gününde oybirliği ile karar 
verildi.

16.12.2009 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısının 
huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanıklar M.O. ile A.Ç. 
müdafii Avukatlar N.U. ve M.H.'ın yokluklarında 17.12.2009 gününde usulen 
ve açık olarak anlatıldı.

HAKSIZ TAHRİK

ÖZET: Olayda haksız tahrik bulunup bulunmadığının var 
ise boyutlarının tartışılması ve sonucuna göre uygulama 
yapılması gerektiğinin gözetilmemesi hatalıdır.
Y.1.CD E:2009/8257 K:2011/4287 T:05.07.2011

E.A.'ı kasten öldürmekten ve izinsiz silah taşımaktan sanık E.Ç., işbu suça 
yardımdan sanıklar R.K., E.Ç., M.Ç. ve D.Ç. suç delillerini gizlemekten sanık 
F.S.'nın yapılan yargılanmaları sonunda; hükümlülüklerine ilişkin Bakırköy 
Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi'nden verilen 12.02.2009 gün ve 64/43 sayılı 
hükmün Yargıtayca incelenmesi sanıklar müdafileri ile müdahil vekili tarafla-
rından istenilmiş ve hüküm kısmen resen de temyize tabi bulunmuş olduğun-
dan dava dosyası C.Başsavcılığı'ndan tebliğname ile Dairemize gönderilmekle; 
incelendi ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

TÜRK MİLLETİ ADINA
S.E.'ın kasten öldürme, sanıklar R., S., M., E. ve D.'ın kasten öldürme su-

çuna yardım, sanık F.'un suç delillerini gizleme suçlarından mahkumiyetlerine 
dair kurulan hükümlerin incelenmesinde; 

Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanıkların suçlarının sübutu 
kabul oluşa ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların nitelikleri ta-
yin, takdire ilişen cezayı azaltıcı sebebinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları 
inandırıcı gerekçelerle değerlendirilip reddedilmiş, incelenen dosyaya göre ve-
rilen hükümlerde bozma nedenleri dışında isabetsizlik görülmemiş olduğun-
dan, sanıklar E., M., E. ve D. müdafiinin sübuta meşru savunmaya yönelen, 
sanık R. müdafiinin sübuta ilişen, sanık Salih müdafiinin sübuta suç niteliğine 
yönelen, sanık F. ve müdafiinin yetersiz gerekçeye suç kastının bulunmadığı-
na verilen cezada TCK'nın 281/3 ve CMK'nun 231. maddelerinin uygulanması 
gerektiğine, vesaireye ilişen, katılan Tahir vekilinin sanıkların tasarlayarak öl-
dürme suçundan cezalandırılmaları gerektiğine yönelen ve yerinde görülmeyen 
temyiz itirazlarının reddiyle,
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1- Sanık F.'un suç delillerini gizleme suçundan mahkumiyetine dair kuru-
lan hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA,

2- Oluşa, dosya içeriğine ve kabule göre; olay tarihinde sanık E.'ın babası 
M., amcası E., arkadaşları R., S. ve D'ın, Turgut Reis Parkı'nda arkadaşlarıyla 
gezen maktulün yanına gittikleri sanık Doğanìn küfür ederek demir sopayla 
sanık E.ün pompalı tüfekle sanık M.'nın satırla, sanıklar R. ve S.'in ise bıçak-
larla saldırarak maktule birlikte vurdukları, sanık E.'ın ise yere düşen mak-
tule tabancayla ateş ederek öldürdüğü, daha sonra sanıkların birlikte kaçarak 
olay yerinden uzaklaştıkları olayda:

a) Sanıklar M., E., R., S. ve D.'ın diğer sanık E'la birlikte karar ve ira-
de birliği içerisinde ve fiil üzerinde ortak hakimiyet kurarak suçu işledikleri 
anlaşılmakla 5237 sayılı TCK'nın 37. maddesi uyarınca müşterek fail olarak 
cezalandırılmaları yerine, yardım eden olarak TCK'nın 39. maddesi uyarınca 
uygulama yapılması suretiyle eksik ceza tayini,

b) Sanıklar E., R., S., M., E. ve D. ile maktul E.'ın komşu oldukları ve bir-
birlerini tanıdıkları sanık E'ün olay tarihinden beş gün önce karşılaştıkların-
da maktulün kendisine sataşıp küfrettiğini, neden küfrettiğini sorduğunda ise 
üzerine yürüyerek küfürlerine devam ettiğini, kendisini takip ederek işyerine 
girdiği sırada komşuların kendilerini ayırdğını söylemesi, sanıklar E., D. ve 
R.'nın olay tarihinden bir gün önce kiraladıkları araçla gece vaktinde gezerken 
maktulün araçları durdurarak küfür etmeye başladığının, araçtan D. ve R.'ı 
indirdiğinin, E.'ın saçından tutarak suratına yumrukla vurduğunun araca zor-
la binerek kullanmaya başladığının arka koltuğa oturan E.'dan para istediği-
nin ve cep telefonunu zorla aldığının, daha sonra maktulün arkadaşının araya 
girmesi üzerine telefonunu geri verdiğinin, E.'ın kiraladıkları aracı sahibine 
bıraktıktan sonra evine gittiğinin gece saat 02.00 sıralarında maktülün, evleri-
nin önüne gelmesi üzerine sanıklar E. ve M. ile komşuları olan sanıklar R., S. 
ve D.'ın da dışarı çıktığının maktulün sanıklara bıçak savurduğunun ve tehdit 
ederek oradan ayrıldığının maktulün aynı gece saat 04.00 sıralarında sanık 
M.'nın evinin önünde park ettiği münübüsünün camlarını kırarak, lastiklerini 
kestiğinin, olay günü ise internet kafede oyun oynayan sanıklar E. ve D.'ın en-
selerine tokatla vurduğunun iddia edilmesi karşısında, gerekli araştırma yapı-
larak sanıklar E, M., E., R., S. ve D. yönünden olayda haksız tahrik bulunup 
bulunmadığının var ise boyutlarının tartışılması ve sonucuna göre uygulama 
yapılması gerektiğinin gözetilmemesi,

c) Sanıklar M. ve E.'ün nüfus kaydına uygun olmayan adli sicil kayıtlarına 
itibar edilerek hüküm kurulması,

d) Sanık E.'ın 6136 Sayılı Yasa'ya aykırılık suçu yönünden,

Suç tarihinden sonra yürürlüğe giren 5728 Sayılı Yasa'nın 562. madde-
si ile değiştirilen 5271 sayılı CMK'nın 231. maddesinde düzenlenen hükmün 
açıklanmasının geri bırakılmasında ceza miktarının üst sınırının 2 yıla çıkar-
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tılması soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarla ilgili 
sınırlandırmanın da kaldırılması nedeniyle yerel mahkemece değerlendirme 
yapılmasında zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanıklar E., M., E. ve D. müdafii sanık R. müdafii sa-
nık S. müdafii ve katılan Tahir vekilinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde 
görülerek, hükümlerin CMUK. 321. madde gereğince tebliğnamedeki düşünce 
gibi BOZULMASINA, 05.07.2011 gününde oybirliği ile karar verildi.



YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ

YARGILAMA GİDERİ ● MÜDAFİİ

ÖZET: Sanığın maddi durumu elverişli değil ise avukatlık 
ücretini devlet karşılar.
Y.2.CD E:2009/48524 K:2011/13291 T:16.06.2011

İlk derece mahkemesince verilen hüküm sanık savunmanınca temyiz edil-
diinden; istemin niteliğine, ceza türüne, süresine ve suç tarihine göre dosya 
görüşüldü.

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulnamdığından işin esasına geçildi.

Yargılama sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre,

Cumhuriyet Savcısı'nın önceki duruşmada sunduğu esas hakkındaki görü-
şünün değişip değişmediği hususu son duruşmada sorulmamış ise de; hüküm-
den sonra yürürlüğe giren 6217 Sayılı Kanun'un 26. maddesi ile 5329 Sayılı 
Kanun'a eklenen geçici 3. maddesinde “01.01.2014 tarihine kadar, asliye ceza 
mahkemelerinde yapılan duruşmalarda Cumhuriyet Savcısı bulunmayacağı” 
yönündeki düzenleme karşısında, bu aykırılık sonuca etkili görülmediğinden 
tebliğnamedeki (1) nolu bozma düşüncesine, Cumhuriyet Savcısı'nın görü-
şünden sonra hazır bulunan sanık savunmanına (müdafiine) esas hakkındaki 
savunması ve mütalaaya karşı diyecekleri sorulmak suretiyle son söz hakkı 
verilerek yargılamanın bitirildiğinin anlaşılması karşısında tebliğnamedeki (2) 
nolu bozma düşüncesine katılınmamış, yapılan incelemede başkaca nedenler 
yerinde görülmemiştir.

Ancak; savunma hakkı, 1982 Anayasası'nın 36. maddesinde hak arama 
özgürlüğü (hürriyeti) başlığı altında temel bir hak olarak düzenlemiştir. Bu 
hükme göre, “herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 
mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılan-
ma hakkına sahiptir.”

Bir hakkın, temel hak olarak Anayasada yer almış olması, o hakkın değeri-
ni ve önemini vurgulayan bir düzenlemedir. Ayrıca bir hakkın temel hak sayıl-
ması, o hakkın saygınlığını ve güvencesini artırmaktadır. Anayasamızın 12/1. 
Maddesine göre; temel haklara dokunulamaz, devredilemez ve vazgeçilemez. 
Ceza yargılamasında sanığın en önemli hakkı savunma hakkıdır ve yargılama-
nın her aşamasında söz konusudur. Uluslar arası belgelerden, İnsan Hakları 
Evrensel Bildirgesinde (m.121/1), Medeni ve Siyasi Haklara ilişkin Milletlera-
rası Andlaşmada (m.14/3-b) ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde (m.6/3-b) 
savunma hakkına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.
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Savunma hakkı, birçok hakkı içerir. Bunlar arasında, savunmandan (mü-
dafiden) yararlanma, susma,soru sorma, tercüman yardımından yararlanma, 
kanıtların (delillerin) toplanmasını isteme, duruşmada hazır bulunma diğerle-
ri sayılabilir. Şüpheli ya da sanığın savunmadan (müdafiden) yararlanma hak-
kı, yargılamanın her aşamasında, soruşturma ve kovuşturma evrelerinde hatta 
infaz sırasında ya da yargılamanın iadesi söz konusu olduğunda kendi seçtiği 
ya da zorunlu olarak Baro tarafından görevlendirilmiş (atanmış) savunmanın 
(müdafiin) yardımından yararlanmalıdır. (AİHS m.6/3-a, CYY m.147/1-c, 149, 
150)

Yasa koyucu, belli durumlarda savunman (müdafi) zorunluluğu öngör-
müştür. Bu hallerde savunmanın (müdafii) işlemlerde hazır bulunması, adil 
yargılanma hakkı gereğidir.

Ceza Yargılama Yasası'nda zorunlu olarak savunmanın bulunması gerek-
tiği durumlar açıkça belirtilmiştir. Bu durumlar, sanığın/şüphelinin onsekiz 
yaşını doldurmamış olması, sanığın/şüphelinin sağır ve dilsiz olması, sanığın/ 
şüphelinin kendisini savunamayacak derecede malul olması soruşturma ve 
kovuşturma yapılan suçun cezasının alt sınırının beş yıldan fazla hapis ceza-
sını gerektirmesi (CYY m.150) sanığın/şüphelinin tutuklama istemiyle sorguya 
sevk edilmesi (CYY m.101/2) kaçak sanık hakkında duruşma yapılması (CYY 
m.247/3) sanığın/şüphelinin resim bir kurumda kusur yeteneğinin araştırılma-
sı için gözlem altına alınmasına karar verilecek olması (CYY m.74/2) sanığın 
duruşmanın düzenini bozduğu için oturumlara yokluğunda devam edilmesi 
(CYY m.204) Bu hallerde, şüphelinin ya da sanığın savunmanı (müdafii) yoksa, 
istemi aranmaksızın Barodan savunman (müdafi) görevlendirilmesi istenir. 
Şüpheli yada sanığın savunman (müdafi) ile savunulmayı isteyip istememesi 
önem taşımaz.

Ceza Yargılama Yasası'nın 324. maddesinde yargılama giderlerinin neleri 
kapsayacağı, kimin tarafından belirleneceği, kime ve nasıl yükletileceği husus-
ları düzenlenmiştir.

Buna göre; soruşturma ve kovuşturma evrelerinde, kamu davasının gerek-
tirdiği yargılamanın yürütülmesi amacıyla Devlet Hazinesi ve taraflarca yapı-
lan ödemeler yargılama giderlerini oluşturur. Avukatlara, bilirkişi ve tanıklara 
verilen gündelik, yolluk ve ücretlerle keşif, muayene, tahlil ve posta giderleri 
yanında harçlar, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre taraflara ödenmesi ge-
reken avukatlık ücretleri de yargılama giderlerine dahildir.

Yargılama giderlerinin ve taraflardan birinin diğerine ödemesi gereken pa-
ranın miktarını yargıç ya da mahkeme başkanı belirler. Bunların hüküm ve 
kararda ayrıntıları ve dayanakları ile gösterilmesi, kimlere yükletildiğinin de 
belirtilmesi gereklidir.

Ceza Yargılama Yasasının Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki Yasa-
nın 13. maddesine göre ise  “Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma 
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vekovuşturma makamlarının istemi üzerine Baro tarafından görevlendirilen 
müdafi ve vekile, avukatlık ücret tarifesinden ayrık olarak, Türkiye Barolar 
Birliğinin görüşü de alınarak Adalet ve Maliye Bakanlıkları tarafından birlikte 
tespit edilecek ücret, Adalet Bakanlığı bütçesinde bu amaçla yer alan ödenek-
ten ödenir. Bu ücret, yargılama giderlerinden sayılır.

Bu madde uyarınca yapılacak ödeme ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar 
Türkiye Barolar Birliğinin görüşü de alınmak suretiyle Adalet Bakanlığı tara-
fından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Ceza Yargılama Yasası Gereğince Savunman (müdafi) ve Vekillerin Görev-
lendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeli-
ğin 8. Maddesinde de ödeme usul ve esasları belirlenmiştir.

Buna göre; “Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince Baro tarafından görev-
lendirilen müdafil veya vekile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ayrık olarak 
hazırlanacak Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafii ve 
Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife gereğince ödenecek meblağ Adalet 
Bakanlığı bütçesinde bu amaçla ayrılan ödenekten karşılanır.

Müdafii veya vekilin görevi gereği yaptığı zorunlu yol giderleri ayrıca ödenir.

Müdafii veya vekile Tarife gereğince Ödenen meblağ ile zorunlu yol giderle-
ri yargılama giderlerinden sayılır.”

Ceza Yargılama Yasası'nın 325. maddesi uyarınca, cezaya ya da güvenlik 
önlemine (tedbirine) mahkum edilmesi halinde, bütün yargılama giderleri sa-
nığa yüklenir.

Öte yandan; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesinde,her 
sanığın kendi kendini savunmaktan başka, kendisinin seçeceği ya da mali ola-
naklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkeme-
ce görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanma 
hakkına da sahip olduğu belirtilmektedir.

Uluslar arası sözleşmelerin iç hukuktaki yeri ve değeri konusunda Anaya-
sa (m.90/son) iki temel kural koymuştur. Bu kurallardan biri, “Uluslar arası 
anlaşmalar yasa gücündedir.” Diğeri ise “Uluslar arası anlaşmaların Anayasa-
ya aykırılığının ileri sürülememesi,

Anayasa'nın 90. maddesinin son fıkrasına, 07.05.2004 tarihli ve 5170 Sa-
yılı Yasa ile şu cümle eklenmiştir: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konu-
da farklı hükümler içermesi nedeni ile çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlera-
rası anlaşma hükümleri esas alınır.”

Uluslar arası sözleşmeler-anlaşmalar, daha ileri kurallar içerdiği sürece, 
taraflarca ileri sürülmemiş olsa dahi, yargıçlar uyuşmazlıkları, ulusal yasalara 
göre değil, kendiliğinden uluslar arası sözleşmeleri gözeterek çözmelidir. Bu 
anayasal bir yükümlülüktür.
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Anılan düzenlemeler ve açıklamalara göre; sanığa Ceza Yargılama Yasası'nın 
150/3 maddesi uyarınca, mahkemesince Baro'ya yazı yazılarak sanığı savun-
mak üzere bir avukatın görevlendirilmesi nedeniyle, zorunlu savunman için 
ödenen avukatlık ücretinin, dosyadaki bilgilerden mali olanaklardan yoksun 
olduğu anlaşılan sanığa, yargılama gideri olarak yükletilmesine karar veril-
mesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesindeki düzenlemeye 
açıkça aykırı olduğundan, bu aykırılık nedeniyle, sanık savunmanın temyiz 
istemi yerinde görüldüğünden, İsteme uygun olarak hükmün BOZULMASINA,

Bozma nedeni, yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 
Sayılı Yasa'nın 8.  Maddesi uyarınca halen yürürlükte bulunan 1412 sayılı Ceza 
Yargılama Yasası'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, zorunlu sa-
vunman (müdafii) için ödenen 220 lira avukatlık ücretinin, yargılama gideri 
olarak sanığa yükletilmesine ilişkin bölümün hüküm fıkrasından çıkartılma-
sına, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK 
ONANMASINA, 16.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 9. CEZA DAİRESİ

CEZADA İNDİRİM ● ADLİ PARA CEZASI

ÖZET: 765 sayılı TCK'nın 59/2. maddesi uyarınca 1/6 
oranında indirim yapılırken hesap hatası sonucu, eksik 
ceza tayini,
Sanık hakkında hükmedilen adli para cezalarının içtimai 
sırasında uygulanan kanun ve maddesinin gösterilmemesi,
Kanuna aykırıdır.
Y.9.CD E:2010/8337 K:2011/29197 T:29.11.2011

Katılan vekilinin dilekçesi temyiz mahiyetinde olmakla yapılan incelemede;

1412 sayılı CMUK'nın 305. maddesindeki temyiz sınırı ve hükmolunan 
para cezasının miktarı karşısında hükmün kesin olması nedeniyle sanığın 
kasten yaralama suçuna yönelik temyiz isteğinin CMUK`nın 317. maddesi ge-
reğince REDDİNE,

1- Mala zarar verme ve tehdit suçlarından kurulan hükümlere yönelik tem-
yiz incelemesinde;

Suç tarihinde yürürlükte olan 765 sayılı TCK'nın 516/1, 191/1. maddele-
rinde tanımlanan suç için öngörülen cezanın süresi itibariyle anılan Kanun'un 
102/4.maddesinde öngörülen zamanaşımının sanığın sorgusunun yapıldığı 
22.07.2005 tarihi ile inceleme tarihi arasında gerçekleştiği anlaşıldığından 
hükmün BOZULMASINA, CMUK'nın 322. maddesine istinaden sanık hakkın-
daki kamu davasının zamanaşımı nedeniyle DÜŞMESİNE,

2- Hakaret suçundan kurulan hükme yönelik temyize gelince;

a)Hakaret suçunda maddi bir zarar bulunmadığı gözetilmeden ve mad-
deye yanlış anlam verilerek zararın karşılanmadığından bahisle 5728 Sayılı 
Kanun'un 562. maddesiyle değişik CMK.`nın 231. maddesindeki “hükmün 
açıklanmasının geri bırakılması”na ilişkin hükümlerin sanık hakkında uygu-
lanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kabul ve uygulamaya göre ise;

b) 765 sayılı TCK'nın 59/2.maddesi uyarınca 1/6 oranında indirim yapılır-
ken hesap hatası sonucu, eksik ceza tayini,

c) Sanık hakkında hükmedilen adli para cezalarının içtimai sırasında uy-
gulanan kanun ve maddesinin gösterilmemesi,

Kanuna aykırı, sanık müdafiinin ve katılan vekilinin temyiz itirazları bu 
itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZUL-
MASINA, 29.11.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ

DENETİMLİ SERBESTLİK ● UYUŞTURUCU KULLANMA

ÖZET: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde 
satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında;
tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine başvurabilir.
Y.10.CD E:2006/4056 K:2007/14593 T:11.12.2007

Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan sanık A.E. 
hakkında MERSİN 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucu, 
22.11.2005 tarihinde 2005/373 Esas ve 2005/361 Karar sayı ile kurulan mah-
kumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, dava 
dosyasının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onama isteyen tebliğnamesi 
ile 21.03.2006 tarihinde Dairemize gönderildiği anlaşıldı. Dosya incelendi.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ
Bozma üzerine yargılama sürecinin kanuna uygun olarak yapıldığı; aşa-

malarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte 
gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı; eylemin sanık tarafından gerçekleşti-
rildiğinin saptandığı; vicdani kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu 
olarak kesin verilere dayandırıldığı; eyleme uyan suç tipi ile artırma ve indirme 
nedenleri tartışılarak yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından, 
sanık müdafiinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak:

A) 19.12.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 5560 
sayılı “Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” la değiştirilen 
5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 191. maddesinde, kullanmak için uyuşturucu 
veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında;

1- Birinci fıkraya göre cezaya hükmedilmeden önce;

aa) Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve de-
netimli serbestlik tedbirine,

bb) Kullanmakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde 
satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik 
tedbirine

Karar verilebileceği,

2- Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davran-
ması halinde açılmış olan davanın düşmesine hükmedileceği 

Öngörülmüştür.
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Belirtilen bu değişiklik karşısında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 7. 
maddesi uyarınca; sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilip belir-
lenmesinde zorunluluk bulunması,

B) Uygulamaya göre; tedavi ve denetimli serbestlik tedbirleri, farklı nite-
likteki tedbirler olup; 5237 sayılı TCK'nın 191/3. maddesi uyarınca aranan ve 
hükümlüye rehberlik edecek uzmanın, anılan maddede belirtilen ve denetimli 
serbestlik tedbiri kapsamında olan görevleri yerine getireceği gözetilmeksizin, 
sanık hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine hükmedildikten son-
ra infazda karışıklığa yol açacak şekilde, denetimli serbestlik süresi yerine, 
“uygulama süresince” rehberlik yapmak üzere bir uzman görevlendirilmesine 
karar verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerin-
de görülmüş olduğundan, hükmün BOZULMASINA, 11.12.2007 tarihinde oy-
birliğiyle karar verildi.
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UYGULAMADAN DOSYA

T.C. İSTANBUL 3. TÜKETİCİ MAHKEMESİ

ÖZET: Satışa arz edilen üzerinde "numunedir" veya 
"satılık değildir" ibaresi bulunmayan tüm malların 
satılması gerektiği buna aykırı davranılmayacağı hükme 
bağlanmıştır. Bu nedenle davacıya satışın yapılmaması 
yasaya aykırı bir davranış olarak kabul edilmelidir.
E: 2010/663K: 2011/732 T: 03.10.2011

Davacı vekili dava dilekçesinde özetler; müvekkilinin avukatlık mesleğinin 
dışında Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk Fakültesi 
doktora öğrencisi olarak eğitimine devam ettiğini, müvekkilinin doktora araş-
tırmasına dayanak olacak kaynakları temin etmek için davalı kitapçılığa ihti-
yaç olunan kitap listesinin 25/03/2010 tarihinde e-posta yoluyla gönderildiğini, 
listedeki kitaplardan bazılarının müvekkili tarafından davalıdan satın alındığı-
nı, müvekkilinin 17/05/2010 tarihli e-postasına davalı tarafından "siz sürekli 
teklif alıp kitap alımı yapmadığınız için bu kitaplardan size fotokopi de da-
hil olmak üzere hiçbir şekilde yararlandırmayacağımızı bildiririz" şeklinde 
e-posta cevabı gönderildiğini, 2010 Eylül ayı içinde müvekkilinin kaynak araş-
tırması için çalışma arkadaşı tarafından davalının kitap satışını yaptığı mağa-
zaya gidildiğini, müvekkilinin doktora araştırması için birkaç kitap seçilerek 
satın alma amacıyla kasaya gelindiğini ödeme yapılacağı zaman müvekkilinin 
adını duyan davalı yetkilisi tarafından "biz size kitap satmıyoruz" şeklinde 
beyanda bulunması nedeniyle kitapların geri alındığını ve satıştan imtina edil-
diğini belirterek davalının müvekkiline satıştan imtina etmesi şeklinde gelişen 
haksız fiilin tedbir yolu ile durdurularak müvekkilinin doktora çalışması ile 
ilgili kaynaklara ulaşımının sağlanmasını, müvekkilinin yaşamış olduğu ruha-
ni husursuzluk sebebiyle 10.00 TL manevi tazminata hükmedilmesini mahke-
mece verilecek nihai hükmün Türkiye'nin en yüksek tirajlı beş gazetesinden 
birinde ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

SAVUNMA
Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; öncelikle tüketici mahkemesinde 

dava açma şartının gerçekleşmediğini, dvanın görevli olmayan mahkemede 
açıldığını, davacının kişisel olarak taraf olmaması davanın husumet yokluğu 
yönünden reddini gerektirdiğini, dosyadaki delillerden söz konusu e-posta ya-
zışmalarının K.K. Avukatlık Bürosu çalışanları tarafından Avukatlık Bürosu 
adına yapıldığının açıkça anlaşıldığını, bu durum davacının taraf sıfatını haiz 
olmadığını gösterdiğini belirtmiş, davacının haksız ve hukuki dayanaktan yok-
sun davasının reddine karar verilmesini talep etmiştir.
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DELİLLER VE GEREKÇE
Dava, davacının davalı şirket tarafından kendisine mal satışı yapılmaması 

nedeniyle davalıdan manevi tazminat tahsil edilmesi talebine ilişkindir.

Davacı ve davalı vekilleri tarafından deliller mahkememize sunulmuştur.

Mahkememizin 03/06/2011 tarihli duruşmasında davacı tanığı dinlenmiş, 
davacı tanığı G.K. beyanında, davacının yanında sigortalı olarak çalıştığını, 
davacının Yeditepe Üniversitesinde doktora çalışması yaptığını, 2010 Eylül 
ayında tez hazırladığını, kaynak kitap araştırması yaptığını, nerede olduğunu 
tespit ettikten sonra bunları topladığını, genellikle kitapları bulunduğu yayın 
evleri ve kütüphaneden kendisinin aldığını, Eylül ayında davalı kitapçılığa git-
tiğini eşya hukukuyla ilgili 2 adet kitap bulunduğunun tespit edildiğini bunla-
rı almasını söylediğini, kitapların sergilendiği rafta bulunan kitapları aldığını 
kasaya geldiğini kasada fatura için isim sorduklarını, K.K. Hukuk bürosun-
daki H.Bey dediğini, kasada bulunan V. Beyin H. beye kitap satmadıklarını 
söylediğini, olayı davacıya anlattığını, daha önceden kitapları almak için da-
valı kitapğçılığa gittiğinde her seferinde siz gelmeyin bize kitapların bulunup 
bulunmadığını mail ile sorun varsa fiyatını da öğrenir ona göre gelip alırsınız 
dediklerini, kendi beyanları üzerine  mail atmaya başladığını son mailde bize 
kitap satmayacaklarını bildirdiklerini, büro adına kitap araştırması yapmadı-
ğını ifade etmiştir.

Mahkememizin 03/10/2011 tarihli duruşmasında davalı tanığı dinlemiş, 
davalı tanığı S.T. beyanında, davalı şirkette satış elemanı olarak çalıştığını, 
davacının hukuk bürosundan sık sık kitap alım teklifiyle karşılaştıklarını, her 
seferinde alınan kitapların fiyatından indirim yapılmasının istenildiğini, ken-
dilerinin de her seferinde kitapların üzerindeki satış fiyatından satacaklarını 
indirim yapamayacaklarını söylediklerini, patronlarının bu olayın olduğu gün 
dışarda olduğunu duyduğu kadarıyla kitabı alan kişinin kasada ekstra indi-
rim istediği için kendisine indirimli fiyattan kitap satılmayacağının söylendi-
ğini yoksa üzerindeki fiyattan satmama gibi bir lükslerinin olmadığını ifade 
etmiştir.

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne yazılan tezkereye verilen 
14/10/2011 günlü cevapta; davacı H.K. Sosyal Bilimler Enstitüsü biriminde fa-
aliyet gösteren Hukuk Doktora programına 09/02/2004 tarihinde kayıt olduğu 
ve heln eğitime devam ettiği bildirilmiştir.

Davacı ve davalı vekilleri kitap alımı konusunda taraflar arasında mail 
ortamında yapılan yazışmalara ilişkin dökümleri sunmuşlar. Davalı şirketin 
17/05/2010 tarihli e-posta ile davacıya almak istediği kitapları devamlı müşte-
rileri için sakladıklarını, davacının sürekli teklif alıp kitap alımı yapmadığı için 
bu kitaplardan fotokopi de dahil olmak üzere hiçbir şekilde yararlandırmaya-
caklarını bildirdiği görülmüştür.

4822 Sayılı Yasa'yla değişik 4077 Sayılı Yasa'nın Satıştan Kaçınma başlığı 
altında düzenlenen 5. maddesinde "... (Değişik: 6/3/2003-4822 md.) üzerinde 
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"numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan bir malın: ticari bir 
kuruluşun vitrininde, rafında veya açıkça görülebilir herhangi bir yerinde 
teşhir edilmesi halinde satıcı bu malların satışından kaçınamaz. Hizmet 
sağlamada da haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Aksine bir teamül, 
ticari örf ve adet yoksa, satıcı bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hiz-
metin kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı veya ebat gibi koşullara ya 
da başka bir mal veya hizmetin satın alınmasına bağlı kılamaz. Diğer mal 
satışı ve hizmet sağlama sözleşmelerinde de bu hüküm uygulanır". hükmü 
verilmiştir.

Mahkememizce sunulan belgeler ve dinlenen tanık beyanları ve yasa hük-
mü birlikte  değerlendirildiğinde; Davacının Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü'nde Hukuk Fakültesi'nde doktora öğrencisi olduğu ve doktora 
araştırmasına dayanarak olacak kaynakları temin etmek için davalı V. Kitap-
çılıktan ihtiyaç duyulan kitapların mevcut olup olmadığı konusunda internet 
ortamında karşılıklı olarak yazışmalar yapıldığı kitabın mevcut olduğu anla-
şıldıktan sonra mail ortamında kitabın davacıya satılmayacağı yolunda mesaj 
gönderildiği alımı için gidildiğinde ise ürünün alınıp ücretinin ödenmesi için 
kasaya gelindiğinde davacının yanında çalışan davacı tanığı G.K'ya davacıya 
kitap satmayacaklarını bildirdikleri ve böylece kitapların davacıya satılmadığı 
anlaşılmıştır. Yukarıda anılan yasa maddesi gözönüne alındığında satışa arz 
edilen üzerinde "numunedir" veya "satılık değildir" ibaresi bulunmayan tüm 
malların satılması gerektiği buna aykırı davranılmayacağı hükme bağlanmış-
tır. Bu nedenle davacıya satışın yapılmaması yasaya aykırı bir davranış olarak 
kabul edilmelidir.

Manevi tazminat konuları düzenleyen B.K'nun 49. maddesinde: "Şahsiyet 
hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze uğrayan kişi, uğradığı manevi zarara 
karşılık manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini tavsiye edebi-
lir. Hakim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal 
ettikleri makamı ve diğer sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır. 
Hakim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya 
ilave edebileceği gibi tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu 
kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir." denilmektedir. Manevi tazmi-
nata temel olan ana düşünce bozulmuş olan ruhi ve bedeni huzurun kısmen 
ve olanak dairesinde yeniden elde edilmesini sağlamaktır. Manevi tazminat 
genel olarak bir miktar paradan ibarettir. Bunun miktarı hâkim tarafından 
durumun özelliği, tarafların mali ve içtimai durumu, meydana gelen zararın 
ağır olması ve bu zararın  meydana gelişinde zarar verenin ağır kusurlu olma-
sı gerekmektedir. Yargıtay ağır zararı açıklarken şahsın nefsine tecavüz, aile 
münasebetlerine tecavüz, umumi hayatına tecavüz olarak tecavüzleri ayırmış-
tır. Ağır kusur ise failin fiilini yaparken meydana gelecek zararı bilmesi veya 
biliyor olması halidir. Failin kastı veya ağır ihmali varsa kusurun ağır olduğu 
nu kabul etmek gerekmektedir. Bu madde yukarıda açıklanan olayla birlikte 
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değerlendirildiğinde davacının kitabı satmamakla yasaya aykırı davrandığı ve 
ağır kusuru olduğu sabittir. Çünkü davalı kendisinde var olduğunu bildirdiği 
ürünü davacıya satmayacağını bildirdiği ve teşhirdeki ürünleri kasada iken 
geri alması ve satmaması davacının nefsine tecavüzün ve davalının bu üzüntü-
lerinin bir miktar para ile karşılanması onun duyduğu üzüntüyü bir nebze gi-
derecektir, bu nedenle davacı yararına manevi tazminat hükmetmek gerektiği 
konusunda mahkememize yeterli kanaat gelmiştir.

Manevi tazminatın miktarı belirlenirken Türk toplumunun sosyal, eko-
nomik ve normal yapısı, tarafların mali içtimai durumları, kusurun ağırlığı, 
paranın alım gücünün dikkate alınması gerekir. Manevi tazminatın bir zengin-
leşme aracı haline gelmemesi karşı tarafın da mahvına sebebiyet vermemesi 
gerekir. Bu ilkeler doğrultusunda davacının duyduğu üzüntü karşısında talep 
ettiği 10.00 TL tazminatın fahiş olmadığı günün şartlarına paranın  alım gücü 
ile tarafların mali durumuna uygun anlaşılmış ve bu miktar manevi tazminatın 
davalıdan alınıp davacıya verilmesi konusunda mahkememize yeterli kaanat 
gelmiştir.

Davacı dava dilekçesinde mahkemece verilecek nihai hükmün Türkiye'nin 
en yüksek tirajlı beş gazetesinden birinde ilanına karar verilmesini talep etmiş 
siede 4822 Sayılı Yasa'yla Değişik 4077 Sayılı Yasa'da mahkemece verilecek 
kararların ilan edileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından bu 
konudaki isteminin reddine karar vermek gerekmiştir.

Açıklanan nedenlerle aşağıdaki gübü hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM
1- Davanın kısmen kabulü ile 10.00 TL manevi tazminatın davalıdan 
alınıp davacıya verilmesine, davacının diğer taleplerinin reddine,

2- 4077 Sayılı Yasa'nın 23/2. maddesi gereğince davacıdan harç 
alınmasınayer olmadığına,

3- Alınması gereken 18,40 TL harcın davalıdan alınmasına,

4- Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi gereğince takdir ve tayin olunan 550,00 TL vekalet ücretinin 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine, 

5- Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret 
Tarifesi gereğince takdir ve tayin olunan 550,00 TL vekalet ücretinin 
davacıdan alınarak davalıya verilmesine,

6- Davacı tarafından yapılan toplam 16,60 TL yargılama giderlerinin 
davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

İlişkin, kesin olmak üzere karar verilen karar davacı vekili ile davalı 
vekili yüzlerine karşı açıkça okunup usulen anlatıldı. 03/10/2011
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TBB DİSİPLİN KURULU KARARLARI

ÖZET: Hakim ve savcılarla ilişkilerinde avukat hizmetin 
özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak 
zorundadır, bu ilişkilerde saygı esastır.*
TBB.D.K. E: 2011/586 K: 2012/63 T: 10.02.2012

 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DİSİPLİN KURULU KARARI
İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun "uyarma" cezası verilmesine 

ilişkin kararına itiraz...

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetli avukat hakkında, Şişli 3. İcra Hakimliği'nin 2004/396 Esas sayılı 
davasında verilen karar için süre tutum dilekçesi verirken kararla ilgili olarak 
“bazen oltayı sallamak tutuyor serseri balık gibi” diyerek verilen kararı eleş-
tirdiği, hakimin kalemde olduğunu görmesine rağmen mahkeme katibine “bu 
dosyanın kararını yazmak zor olacak” diyerek sözlerine devam ettiği, iddiası 
ile başlatılan disiplin kovuşturması sonucunda Baro Disiplin Kurulu'nca ey-
lemin disiplin suçunu oluşturduğu kanaati ile disiplin cezası tayin edilmiştir.

Şikayetli avukat savunmasında, yanlış anlaşılma olduğunu, gerekçeli ka-
rar yazılmadığı için süre tutum dilekçesi yazarak yazı işleri müdürüne verdiği-
ni, temyiz harcını yatırdığını, dosyanın hakim odasında olması nedeniyle posta 
gideri alamayacaklarının söylendiğini, kararın ne zaman yazılacağı sorusuna 
cevap verilmediğini, kendisinin dosyanın kapsamlı olduğunu bildiği için bu 
dosyanın kararının yazılmasının zor olduğunu zamanlama açısından söyledi-
ğini, bu sırada kapıdan çıkarken sözlerinin mesleğe yakışmadığını söyleyen bir 
ses duyduğunu, baktığında bunu şikayetçi hakim olduğunu gördüğünü, sözleri 
ile kimseyi kastetmediği için iyi günler dileyerek ayrıldığını, bildirmiştir.

Baro Disiplin Kurulu, şikayetli avukat hakkında açılan kamu davasının 
sonucunu bekledikten sonra, şikayetli avukatın eyleminin Avukatlık Yasası'nın 
34. ve 134. maddeleri ile Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 17. mad-
desine aykırı olduğunu kabulle şikayetli avukatın uyarma cezası ile cezalandı-
rılmasına karar vermiş, karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
itiraz edilmiştir.

Şikayetli avukatın disiplin kovuşturmasına konu eylemi ile ilgili olarak İs-
tanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2009/75 Esasında kayıtlı olarak “Hakaret” 
suçundan dolayı açılan kamu davası sonunda Mahkemece şikayetli avukatın 
hakime ifa ettiği görevden dolayı hakarette bulunduğu kabul edilerek, 5237 
sayılı TCK'nun 125/1, 125/4, 62, 52/2.maddesi uyarınca 580.00 TL.sı adli para 

* Gönderen: Av. Cengiz Yaka
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cezası ile cezalandırılmasına, CMK'nın 231. maddesi uyarınca hükmün açık-
lanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, şikayetli avukatın 6008 Sayılı 
Yasa'dan yararlanmak için başvuruda bulunmadığı anlaşılmıştır.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı CMK 231/8. maddesine göre 
mahkumiyet açısından kesin hüküm niteliğinde değil ise de, Mahkemece din-
lenilen dört tanıgın anlatımları ve oluşa ilişkin tespitleri, dosyada bulunan di-
ğer yazılı deliller, şikayetli avukatın “hakaret” olarak nitelenen eylemlerini tam 
olarak tespite yeterli olmaktadır. Şikayetli avukatın suç olarak kabul edilen 
eylemleri aynı zamanda disiplin suçunu da oluşturmaktadır.

Avukatlık Yasası'nın 34. maddesine göre, “Avukatlar, yüklendikleri görev-
leri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde 
yerine getirmek ve avukatlık unvanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun bi-
çimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen Meslek Kurallarına 
uymakla yükümlüdür.”

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 3. maddesine göre “Avukat 
mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçim-
de ve işini tam bir sadakatle yürütür. “ 4. maddesine göre “Avukat mesleğin 
itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” 
5. maddesinde ise “Avukat yazarken ve konuşurken düşüncelerini olgun ve 
objektif bir biçimde açıklamalıdır." 17. maddesinde "Hakim ve savcılarla iliş-
kilerinde avukat hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun davranmak zo-
rundadır, bu ilişkilerde saygı esastır.”

Şikayetli avukatın eylemi Avukatlık Yasası'nın 34 ve Türkiye Barolar Birliği 
Meslek Kuralları'nın 3, 4, 5 ve 17. maddelerine aykırı olmakla disiplin suçunu 
oluşturmaktadır.

Baro Disiplin Kurulu'nun eylemin disiplin suçunu oluşturduğuna ilişkin 
değerlendirmesinde hukuki isabetsizlik görülmemiş ise de kınama cezası ta-
yini gerekirken uyarma cezası tayini doğru bulunmamış, uyarma cezasının 
kınama cezasına çevrilmesi suretiyle kararın düzeltilerek onanmasına karar 
vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazının kabulü ile İs-
tanbul Barosu Disiplin Kurulunun “Disiplin Cezası verilmesine Yer Olmadığı-
na” ilişkin kararının “Kınama” cezasına çevrilmesi suretiyle DÜZELTİLEREK 
ONANMASINA, Şikayetli Avukat İsmail Kökdemir`in KINAMA CEZASI İLE 
CEZALANDIRILMASINA, katılanların oybirliği ile karar verildi.
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ÖZET: Avukattan tartışmaya yol açmayacak ifadeler 
kullanmasını beklemek düzeyli ve olgun bir kişiliğin doğal 
sonucudur.
TBB.D.K. E: 2011/545 K: 2012/18 T: 20.01.2012

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun "Disiplin cezası verilmesine 
yer olmadığına" ilişkin kararına yapılan itiraz...

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetli avukat hakkında, müvekkili İ.S.'nin şikayeti üzerine M.K.E hak-
kında yapılan inceleme nedeniyle 29.01.2009 tarihinde müvekkilinin beyanı-
nın alınması sırasında hazır bulunmak üzere şikayetçi Cumhuriyet Savcısı 
Y.K'ın odasına geldiği halde, meslek kuralları gereği meslektaşına karşı dava 
takip etmesi için İstanbul Barosu Başkanlığı'na bilgi vermediği için ifade tuta-
nağında isminin yer almamasını, ifadede gayri resmi olarak bulunmak istedi-
ğini bildirdi, şikayetçi Cumhuriyet Savcısı'nın bu teklifi kabul etmeyerek dışarı 
çıkmasını istediğinde ısrarla çıkmadığı, ifade tutanağına isminin yazılmasını 
da red ettiği, böylelikle usul ve yasaya aykırı talepte bulunduğu gibi bu istemi-
nin kabul edilmemesine de sinirlenip, “Başka savcılıklarda bu talebimiz kabul 
ediliyor, siz niye kabul etmiyorsunuz” diyerek dışarı çıktığı, ifade alma işlemi 
bittikten sonra zabıt katibine, ifadenin uzun sürdüğünü belirterek “Savcı am-
cam sinirlendi o yüzden bu kadar uzun sürdü” dediği, bu sırada Cumhuriyet 
Savcılığı kalemine gelen şikayetçi Cumhuriyet Savcısı'na aynı yerde bulunan 
kişilerin de fark edebileceği bir şekilde gözlerini dikerek sinirli bir şekilde 
başını sallamaya başladığı bu durumdan rahatsız olan müşteki Cumhuriyet 
Savcısının, bir şey olup olmadığı yönündeki sorusuna “Ban 11 yıldır avukatlık 
yapıyorum, şu ana kadar böyle bir şey yaşamadım, sizinle aramızda galiba 
başka bir sorun var” dediği iddiası ile başlatılan disiplin kovuşturması sonun-
da Baro Disiplin Kurulunca eylem sabit görülmeyerek şikayetli avukat hakkın-
da “Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

Şikayetli avukat savunmasında özetle, müvekkilinin İstanbul Barosu'na 
kayıtlı bir avukatı şikayeti nedeniyle ifade için çağırıldığını, müvekkilinin ifa-
desi alınırken yanında bulunmak istediğini bildirdiğinde şikayetçi savcının bu 
talebi kabul etmeyip “ifade tutanağına isminiz geçmeyecekse çıkın odadan” 
şeklinde bağırarak kendisini odadan kovduğunu, şikayetçi savcı hakkında ha-
karet ya da tehdide yönelik hiçbir söz davranışının olmadığını, avukat olarak 
etik dışı disiplin kovuşturmasını gerektiren bir davranışı olmadığını, bildir-
miştir.

Baro Disiplin Kurulu Kararına şikayetçi tarafından itiraz edilmiştir.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, İstanbul Baro Yönetim Kurulu'nun 
08.10.2009 tarihli “Kovuşturma Açılmasına Yer Olmadığı” kararına itiraz üze-
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rine Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 10.06.2010 tarihli kararında “şi-
kayetlinin, Meslek Kuralları'nın 27/2 maddesi gereğince baroya bilgi vermesi 
gerekirken vermediği ve kendisinin meslek kurallarına aykırı davranışı ortaya 
çıkmasın diye, müvekkilinin ifade vermesi sırasında hazır bulunduğu halde 
ifade tutanağına vekil olarak isminin yer almamasını talep etmek suretiyle, 
şikayetçiyi yasaya aykırı davranmaya zorladığı anlaşıldığından” disiplin kovuş-
turması açılmasına karar vermek üzere dosyanın İstanbul Barosuna gönderil-
mesine karar verdiği bu karara dayanarak Baro Yönetim Kurulu'nca “Disiplin 
Kovuşturması Açılmasına” karar verildiği, 

Şikayetli avukatın disiplin kovuşturmasına konu eylemi ile ilgili olarak 
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2010/173 Esasında kayıtlı olarak “Ha-
karet” suçundan dolayı açılan kamu davası sonunda Mahkemenin 2010/173 
Karar sayılı ve 11.11.2010 tarihli kararında “Sanığın sözlü ve eylemli davra-
nışlarının görevliye hakaret suçunu oluşturmadığı anlaşılmakla” gerekçesi ile 
beraatına karar verildiği, kararın temyiz edilmeksizin 22.11.2010 tarihinde 
kesinleştiği, anlaşılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları'nın 3. maddesine göre, “Avukat, 
mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçim-
de ve tam bir sadakatle yürütülür.” 4. maddesine göre, “Avukat, mesleğin iti-
barını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” 17. 
maddesine göre “Yargıç ve Savcılarla ilişkilerinde avukat hizmetin özellikle-
rinden gelen ölçütlere uygun davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı 
saygı esastır.”

Şikayetli avukatın kovuşturmaya konu sözleri hakaret suçunu oluşturma-
masına karşın avukatlık hizmetin özelliklerinden gelen ölçütlere uygun olma-
dığı anlaşılmıştır. Avukattan tartışmaya yol açmayacak ifadeler kullanmasını 
beklemek düzeyli ve olgun bir kişiliğin doğal bir sonucudur.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında, şikayetli avukatın şikayete konu sözlerin-
de özensiz davrandığının kabulü gerekmiş, Baro Disiplin Kurulunun eylemin 
disiplin suçunu oluşturmadığına ilişkin değerlendirmesinde ve “Disiplin cezası 
verilmesine yer olmadığına” ilişkin kararında hukuki yönden isabet görülme-
miş,” Disiplin Cezası verilmesine Yer olmadığına ” ilişkin kararın kaldırılarak 
şikayetli avukatın uyarma cezası ile cezalandırılmasına karar vermek gerek-
miştir.

Sonuç olarak, şikayetçinin itirazının kabulü ile İstanbul Barosu Disiplin 
Kurulunun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin kararın KAL-
DIRILMASINA, Şikayetli Avukat Meltem Kırgıl`in UYARMA CEZASI İLE CE-
ZALANDIRILMASINA, oybirliğiyle karar verildi.
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ÖZET: Kurulumuzun yerleşmiş kararlarında, avukatların 
yaptıkları icra takiplerinde dahi takip borçlularına ileride 
mallarının haczedilebileceği, hapsen tazyik kararı 
alınabileceği, araçlarının trafikten men edilebileceği gibi 
ihtarları dahi disiplin suçu olarak kabul edilmektedir.
TBB.D.K. E: 2011/539 K: 2012/15 T: 20.01.2012

İstanbul Barosu Disiplin Kurulu'nun "Disiplin cezası verilmesine 
yer olmadığına" ilişkin kararına yapılan itiraz...

İtirazın süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetli Avukatın, Danıştay`da görülmekte olan bir dava nedeni ile mü-
vekkili davanın tarafı olmadığı halde, Danıştay Başkanı ve bir kısmı emekli 
olmuş, bir kısmı da görev dağılımı gereği uyuşmazlığın hiçbir aşamasında ka-
tılması mümkün olmayan Daire Başkanlarını da muhatap almak üzere gön-
derdiği 07.12.2009 tarihli bir ihtarnamede yargılama sürecini etkilemeye ve 
Danıştay mensuplarını uyarmaya yönelik ifadelere yer verdiği, böylece Avu-
katlık Yasasına aykırı hareket ettiği, iddiaları ile yapılan şikayet üzerine açılan 
disiplin kovuşturması sonucunda, Baro Disiplin Kurulu'nca eylem sabit görül-
meyerek, “Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına” karar verilmiştir.

Şikayetli avukat ve vekilleri aşamalardaki savunmalarında şikayet konu-
su edilen yazıda sözü edilen davanın İstanbul Barosu tarafından açıldığını, 
davanın açılması yönünde beyanda bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin so-
ruşturmadan çekilmeleri gerektiğini, Anayasamız ve Uluslararası sözleşmeler 
karşısında eşitlik ilkesinin her uyuşmazlıkta dikkate alınması gerektiğini, da-
vanın konusunu oluşturan üniversite giriş sınavındaki öğrencilere uygulanan 
kat sayı farkının ayrımcılık oluşturduğunu çocukların kendi seçimleri dışında 
ailelerin yönlendirmesi sebebiyle mezun oldukları bölümlere göre farklı değer-
lendirmeye tabi tutulmasının, istemedikleri ve yeteneklerine uygun olmayan 
branşlarda eğitim almak zorunda bırakılmaları sonucunu doğurduğundan in-
san haklarına da aykırı olduğunu, HUMK 573. maddesine göre hakimlerin 
sorumluluğunun bulunduğunu, bu sorumluluklarının hatırlatılması suretiyle 
uyarılmalarının avukatın görevine dahil olduğunu, başka davalarda da baş-
ka kurumların davaya dahil olmalarını ve davaya etki etmelerinin örnekleri 
bulunduğunu, görevleri ile ilgili olarak Danıştay üyelerinin Anayasa'nın 148.
maddesine göre Yüce Divan`da yargılanabileceklerinin düzenlendiğini ve bunu 
hatırlatmanın suçu oluşturmayacağını bildirmişlerdir.

Şikayetli avukatın 07.12.2009 tarihli “ihtarname” başlıklı yazısında isim-
lerini yazdığı Danıştay Başkanı ve 13. Daire Başkanı'na hitaben “Yüksek Öğre-
tim Kurumu'nun öğrenciler arasında ayrımcılığa yol açan farklı katsayı uygu-
lamasını kaldırarak tek katsayıya yönelik vermiş olduğu kararın yürütmesini 
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Danıştay 5. Dairesi durdurdu. YÖK'ün karara itirazı üzerine bu konuda karar 
vereceksiniz. Danıştay 5. Dairesi'nin vermiş olduğu yürütmenin durdurulma-
sı kararı evrensel hukuk ilkelerine ve Anayasa`nın 10. maddesine aykırıdır. 
İş bu yasaya aykırı kararın kaldırılması gerekmektedir. Aksi takdirde yüce 
divanda yargılanmanız için yasal yollara müracaat edileceği ihtar olunur.” De-
nilmektedir.

Şikayetli avukatın müvekkilinin söz konusu davada taraf olmadığı anla-
şılmaktadır. Şikayetli avukatın, görülmekte olan davanın sonucundan etkile-
neceği iddiası ile İdari Yargılama Usulü Yasa'nın 31. maddesine göre HUMK. 
Hükümlerinin uygulanacağı belirtilen “davaya katılma” talebinde bulunduğuna 
ilişkin bir savunma ve belge de bulunmamaktadır.Şikayetli avukatın, görül-
mekte olan davanın esası ile ilgili ileri sürdüğü hususların değerlendirilme-
si, bu yönde bir katılma talebinde bulunulması halinde, yargı kuruluşlarınca 
değerlendirilebilecek ve gereğince yasal itiraz yollarına başvurulabilecek bir 
husustur.

Disiplin kovuşturmasında, yargı önünde çözümlenecek hususlarda karar 
alınması mümkün olmayıp şikayetli avukatın işlem ve eylemlerinin Avukatlık 
Yasası ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları açısından değerlendirilmesi 
yapılacaktır.

Şikayetli avukatın, müvekkilinin dava ile ilgili yasal bağlantısını belirtmek-
sizin ve bağlantısı var ise davaya katılma talebinde bulunup bu yönde karar 
ve bunun devamı ile ilgili girişimlerde bulunmaksızın vekillik görevine dahil 
olduğu gerekçesiyle, Danıştay Başkanı ve dava ile ilgili karara katılıp katılma-
yacakları belli olmayan Danıştay Daire Başkanlarına “ihtarname” başlığı ile 
gönderdiği yazı, yazının üslubu ve bütünü incelendiğinde, HMUK 573. mad-
desinde hakimlerin tazminat sorumluluğunun düzenlenmesinde alınmış ka-
rar ve yapılmış işlemlerden söz edildiği, hakimlerin bu yönden sorumluluğu 
yoluna gidilebilmesi için ihtar edilmeleri gerektiği gibi bir düzenlemeye yer 
verilmediği, alınmış bir karar bulunmadığı halde ihtarname gönderilmesinde 
şikayetli avukatın muhataplarını alacakları karar ile ilgili olarak etkilemeye 
çalıştığı anlamı ortaya çıkmaktadır.

Kurulumuzun yerleşmiş kararlarında, avukatların yaptıkları icra takiple-
rinde dahi takip borçlularına ileride mallarının haczedilebileceği, hapsen taz-
yik kararı alınabileceği, araçlarının trafikten men edilebileceği gibi ihtarları 
dahi disiplin suçu olarak kabul edilmektedir.

Avukatlık Yasası'nın 34. maddesinin göndermesi ile Türkiye Barolar Bir-
liği Meslek Kuralları'nın 4. maddesine göre “Avukat, mesleğin itibarını zede-
leyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.” 5. maddesine 
göre “Avukat yazarken de konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir 
biçimde açıklamalıdır.” 17. maddesine göre “Yargıç ve Savcılarla ilişkilerinde 
avukat hizmetin özelliklerinden gelen ölçütlere uygun davranmak zorundadır. 
Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır.”
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Bu nedenlerle Baro Disiplin Kurulu'nun değerlendirmesinde hukuksal isa-
bet bulunmamış yeniden incelemeyi gerektirir bir halin de olmaması sebebiyle 
şikayetli avukat hakkında verilen “Disiplin cezası verilmesine yer olmadığına” 
ilişkin kararın kaldırılarak, şikayetli avukatın “uyarma cezası ile cezalandırıl-
masına” karar vermek gerekmiştir.

Sonuç olarak, şikayetçinin itirazlarının kabulü ile İstanbul Barosu Disiplin 
Kurulu'nun “Disiplin Cezası Verilmesine Yer Olmadığına” ilişkin kararın KAL-
DIRILMASINA, Şikayetli Avukat M.K.'nın UYARMA CEZASI İLE CEZALAN-
DIRILMASINA oybirliği ile karar verildi.





AİHM KARARLARI





AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

AİHM 66 - 06.02.2012
Tourisme d’affaires v. Fransa  - Başvuru No: 17814/10

Çeviren : Av. Hasan ÖZDEMİR

Yargıtay’ın, Başvurucu Şirket’in temyiz başvurusunu yeni bir gerekçe ile ile 
ret etmesi; adil yargılanma hakkının ihlali değildir.

AİHM 5. Dairesi; bugün ki Tourisme d’affaires v. Fransa (başvuru no: 
17814/10) davasında, oybirliği ile, AİHS’nin 6/1 maddesi(adil yargılanma 
hakkı)’nin ihlal edilmediğine karar vermiştir. Karar; kesin değildir.

Dava; bir Fransız şirketi ile onun sigortacısı arasındaki davada, Yargıtay’ın 
yanlışlık sonucu, temyiz incelemesinin belirleyici zeminini, aslında yeni bir 
gerekçeye dayandırarak, adil yargılanma hakkını ihlal etmek suretiyle hüküm 
verdiği ve bu yüzden temyiz başvurusunu kabul edilemez bulduğu iddiası ile 
ilgilidir. 

Başlıca Olgular:
Başvurucu Tourisme d’affaires; Fransız hukukuna göre kurulmuş, sınırlı-

sorumlu bir ticaret şirketidir.

Şirket’in şubelerinden birinin yöneticisi; uçak biletleri satın alırken, banka 
kartlarının kullanımında dolandırıcılık yapar.

Kart sahiplerinin ödemeyi durdurması ve bilet bedellerinin havayolu şir-
keti üzerine kalması sonucu, başvuran şirketten tazminat talep edilir. Sonra-
sında, (Şirket de) iş sorumluluk sigorta poliçesine dayanarak, kendi sigorta 
şirketinden tazmin talebinde bulunur. Sigorta şirketi tazmin talebini ret eder.

Paris Ticaret Mahkemesi; 18 Aralık 2006’da, başvurucu şirketin, sigortacı-
sı aleyhine açtığı bir davayı ret etmiştir. Mahkeme; başvurucu şirketin sorum-
luluğunun, sözleşmesel bir borçtan kaynaklandığı için, iş sorumluluk sigortası 
kapsamında olmadığına karar vermiştir.

Başvurucu Şirket; diğer hususlarla birlikte, başvurucu ile uçak şirketi ara-
sında hiçbir sözleşmesel ilişki bulunmadığını, ama yine de,  seyahat acenta-
sının, müşterileri adına ve kendi adına hareketle, uçak biletleri ayırtmak için 
basit bir aracı olarak hareket ettiğini tartışarak, bu karara itiraz etmiştir.23 
Aralık 2008’de Paris İstinaf Mahkemesi; Ticaret Mahkemesi Kararı’nı onamış-
tır.

Başvurucu Şirket; İstinaf Mahkemesi’nin seyahat acentesinin satış sözleş-
mesinin bir tarafı olmadığını, sadece bir aracı olarak hareket etmesinin etki-
sini teslim etmek suretiyle (ve bu olgu için) bir yanıt vermeden, (aslında) ilgili 
konuda bir ödeme talebine muhatap olmaması ya da bilet bedellerinden so-
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rumlu tutulmaması gerektiği halde, yanlışlıkla borcun niteliğinin sözleşmesel 
olduğunu belirlemiş olduğu gibi hukuki hususları tartışarak, (onanan kararı)
temyiz eder. Yargıtay 17 Aralık 2009 tarihli kararı ile; davada yeni bir olgu 
olan, seyahat acentesinin bir aracı olarak hareket etmesi hususunun etkisini 
de gerekçe yaparak, temyiz talebini ret etmiştir.

Şikayetler, Yargılama Usulü ve AİHM 5. Dairesi’nin Kompozisyonu:
Başvurucu AİHS’nin 6. maddesi (adil yargılanma hakkı)’ne dayanarak; 

Yargıtay’ın yanlışlık sonucu, temyiz incelemesinin belirleyici zeminini, aslında 
yeni bir gerekçeye dayandırarak, adil yargılanma hakkını ihlal etmek suretiyle 
hüküm verdiği ve bu yüzden temyiz başvurusunu kabul edilemez bulduğunu 
iddia etmiştir.

Başvuru; AİHM’ne 16 Mart 2010 tarihinde yapılmıştır.

Mahkeme Kararı :

Gerçekleri değerlendirmek ve iç hukuka uygulamak yerel mahkemeye düş-
mekte olup, adil yargılanma hakkı ima edilirken, tarafların gözlemlerini içe-
ren talepleri, yetkili mahkeme tarafından usulüne uygun olarak dinlenmiş ve 
değerlendirilmiştir, (bu sebeple) yorum gücünü kullanırken, AİHM’nin görevi-
nin yerel mahkemelerin yerini almak olmadığını yeniden tekrarlamak gerekli 
olmuştur. AİHM’nin rolü; böyle bir yorumun etkisinin AİHS ile uyumlu olup 
olmadığını araştırmakla sınırlıdır.

AİHM tarafından, başvurucu şirketin davasının konusunun; Yargıtay’ın 17 
Eylül 2009 ’daki  kararında, başvurucu tarafından ileri sürülen temyiz ge-
rekçesi incelenmemiş mi ya da temyizin reddine karar vermeden önce, ilgili 
temyiz gerekçesi değerlendirilmiş mi hususunun tesbiti talebi olduğu gözlem-
lenmiştir.

AİHM; Yargıtay’ın, davanın olayları içinde, toplumun üyeleri için daha ay-
rıntılı gerekçelerle kararın açıklamasını yapma yükümlülüğü yüzünden, yeni 
bir temyiz gerekçesini inceleme çağrısına ve başvurucu tarafından gündeme 
getirilen yeni bir itiraza karşı, kısa bir gerekçe sunmakta, açıkça hata yapma-
dığı kanaatine ulaşmış olup, bu yüzden başvuruyu kabul edilemez bulmuştur.

AİHM’nin görüşüne göre; Yargıtay’ın kararında söz konusu temyiz gerekçe-
si incelenmiştir ve Yargıtay; istinaf mahkemesinin ve başvurucu şirketin gerek-
çelerine açıkça atıfta bulunarak, dava belgesinin etkili bir değerlendirmesini ve 
başvurucu tarafından gündeme getirilen yasal itirazların detaylı bir inceleme-
sini yapmıştır.

Ayrıca AİHM; başvurucu şirketin bütün dava süreci boyunca bir avukattan 
ve Yargıtay’a başvurmadan önce de temyizler için hukuki hususlarda, uzman 
bir avukattan yardım aldığını tespit etmiştir. 

Bu temyiz gerekçesi; tarafların önceden bilgilendirilmesinden, bu konu-
da gözlemlerini sunmalarına izin verilmesinden ve  kabul edilemezliğin beyan 
edilmesinden sorumlu, ortak bir uygulama olmuştur.
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Başvurucu Şirket; muhtemel kabul edilmezliğin ortaya çıkmaması için, 
d’Etat Konseyi ve Yargıtay’ın, ilgili raporu, şirket avukatının incelemesi için 
göndermediğini ya da söz konusu temyiz gerekçesinin; hazırlık belgelerinde 
bahsedilmesinin ihmal edilmiş olduğunu, ikinci bir alan ve bir yeni itiraz ola-
rak iddia etmemiştir.

Sonuç olarak AİHM; söz konusu, yeni bir itiraza dayalı temyiz gerekçesi 
bulunmasında, başvurucu şirketin bir mahkemeye erişim hakkında aşırı kısıt-
lamalar olmadığı gibi, Yargıtay açık bir değerlendirme hatası yapmadığından 
dolayı, başvurunun kabul edilemez olduğuna karar vermiştir.





YARARLI BİLGİLER





İSKONTO FAİZ ORANIYÜRÜRLÜK TARİHİ AVANS FAİZ ORANI

REESKONT VE AVANS FAİZ ORANI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans İşlemlerinde

Uygulanan Faiz Oranları

1 Ocak 1990 40 45

20 Eylül 1990 43 48,25

23 Kasım 1990 45 50,75

15 Şubat 1991 48 54,50

27 Ocak 1994 56 65

21 Nisan 1994 79 98

12 Temmuz 1994 70 85

27 Temmuz 1994 63 75

1 Ekim 1994 55 64

10 Haziran 1995 52 60

1 Ağustos 1995 50 57

2 Ağustos 1997 67 80

30 Aralık 1999 60 70

17 Mayıs 2002 55 64

14 Haziran 2003 50 57

8 Ekim 2003 43 48

15 Haziran 2004 38 42

13 Ocak 2005 32 35

25 Mayıs 2005 28 30

20 Aralık 2005 23 25

20 Aralık 2006 27 29

28 Aralık 2007 25 27

9 Nisan 2009 19 20

12 Haziran 2009 18 19

22 Aralık 2009 15 16

30 Aralık 2010 14 15

29 Aralık 2011 17 17,75



546 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

YASAL FAİZ ORANLARI

2012 SGK PRİM ORANLARI

(6100 Sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesinden Sonra)

Asliye Hukuk

Asliye Ticaret

Sulh

İş

Tüketici

Aile

Fikri - Hukuk

İcra - Hukuk

İdare

Vergi

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

30 Gün

30

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

Bir Hafta

Bir Hafta

Bir Hafta

Bir Hafta

Bir Hafta

Bir Hafta

7 Gün

7 Gün

8 Gün

---

---

---

10 Gün

15 Gün

15 Gün

8 Gün

8 Gün

15 Gün

15 Gün

15 Gün

10 Gün

30 Gün

30 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

30 Gün

30 Gün

15 Gün

15 Gün

15 Gün
2

15 Gün

15 Gün

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

15 Gün

15 Gün

15 Gün
3

15 Gün

15 Gün

15 Gün

10 Gün

30 Gün

30 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

7 Gün

HUKUKUMUZDA SÜRELER

Mahkeme

Cevap+Cevaba
Cevap+İkinci
Cevap

Bilirkişi
Raporuna
İtiraz Tefhim

Temyiz
1

Tebliğ

Temyize 
Cevap

Karar 
Düzeltme

Karar 
Düzeltmeye 
Cevap

Temyiz 
Dilekçesinin
Reddi 
Kararının
Temyizi

İht. Tedbir
/Yürütmenin
Durdurulması 
Kararına 
İtiraz

(1) Bölge Adliye Mahkemeleri’nin Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tari-
hine kadar, 1086 Sayılı Kanun’un temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanması-
na devam olunur. ( 6100 sayılı Kanuna 6217 Sayılı Kanun’la eklenen Geçici 3’üncü Madde fıkra 1 )  
(2-3) Karar Düzeltme Yolu açık olanlar için  ( HUMK 440/III-2 )

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

1 Ocak 2012'den 30 Haziran 2012 tarhine kadar;
En az : 296,88 - YTL

En çok : 1,930,35 -YTL
1 Temmuz 2012'den 31 Aralık 2012 tarihine kadar;

En az : 315,68 - YTL
En çok : 2,047,94 -YTL

(Çalışanı olan Avukatlar için en az sigorta primi, işçisine ödediği en yüksek brüt maaşın % 33,5 
tutarı üzerinden hesaplanarak ödenir)
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HUKUKUMUZDA PARASAL SINIRLAR
 

 

01.10.2011 den önce açılan dava-
larda1

01.10.2011 den sonra 
açılan davalarda

( 2012 )

2011 2012

Senetle / Tanıkla İspat (HUMK 288) 590,00 590,00
2.500,00

(6100 sayılı HMK.md.200)

Görev - Sulh / Asliye (HUMK 8) 7.780,00 -

DEĞER VE MİKTARA 
BAKILMAKSIZIN ASLİYE 

HUKUK MAHKEMESİ 
(6100 sayılı HMK.md.2 )

Görev – B.Şehirlerde Tüketici İl Hakem 
Heyetleri için alt parasal sınır 2.693,78 - 3.032,65*

Tüketici Hakem Heyetleri Kararlarının 
bağlayıcı olacağına ilişkin ÜST veya 

Tüketici Mahkemelerinde delil olacağına 
ilişkin ALT parasal sınır 

1.031,87 - 1.161,67*

Temyiz / Kesinlik (HUMK 427) 1.540,00 1.690,00**

 ( BÖLGE ADLİYE 
MAHKEMELERİ GÖREVE 
BAŞLAYINCAYA KADAR 
DEĞİŞİKLİK YOKTUR )2

Temyiz - İcra Mahkemeleri 4.420,00 4.870,00**

 ( BÖLGE ADLİYE 
MAHKEMELERİ GÖREVE 
BAŞLAYINCAYA KADAR 
DEĞİŞİKLİK YOKTUR )3

Tashihi Karar (HUMK 440) 9.350,00 10.300,00**

 ( BÖLGE ADLİYE 
MAHKEMELERİ GÖREVE 
BAŞLAYINCAYA KADAR 
DEĞİŞİKLİK YOKTUR )

Mürafaa (HUMK 427) 15.620,00 17.220,00**

 ( BÖLGE ADLİYE 
MAHKEMELERİ GÖREVE 
BAŞLAYINCAYA KADAR 
DEĞİŞİKLİK YOKTUR )

* ÜFE: %12.58 -  ( TEBLİĞ NO: TGM-2011/ 2- R.G. 26 ARALIK 2011-28154 )

** Yeniden değerleme oranı: %10.26 -  ( VERGİ USUL KANUNU GENEL 
TEBLİĞİ-SIRA NO:410-R.G.17KASIM 2011-28115)
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Not: Bir önceki sayfa da ki tablonun dipnotlarıdır.

1 - (HMK.) GEÇİCİ MADDE 1
(1) Bu Kanunun yargı yolu ve göreve ilişkin hükümleri, kanunun yürürlüğe 

girmesinden önceki tarihte açılmış olan davalarda uygulanmaz.

(2) Bu Kanunun, senetle ispat, istinaf ve temyiz ile temyizde duruşma ya-
pılmasına ilişkin parasal sınırlarla ilgili hükümleri kanunun yürürlüğe girme-
sinden önceki tarihte açılmış olan dava ve işlerde uygulanmaz.

2 - YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI AMACIYLA BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 6217 Kabul Tarihi: 31/3/2011

MADDE 30- 6100 Sayılı Kanun'a geçici 2. maddeden sonra gelmek üzere 
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3

(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yar-
gı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin Kuruluş, Görev ve 
Yetkileri Hakkında Kanun'un geçici 2. maddesi uyarınca Resmî Gazetede ilan 
edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 Sayılı Kanun'un temyize ilişkin 
yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhi-
ne temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 
1086 Sayılı Kanun'un 26/9/2004 tarihli ve 5236 Sayılı Kanun'la yapılan de-
ğişiklikten önceki 427 ilâ 454. madde hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur.

(3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu 
mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 Sayılı Kanun'un bu kanu-
na aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

3 - İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN 
Kanun No. 5311 Kabul Tarihi: 02/03/2005

MADDE 29.- İcra ve İflâs Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7.- Bölge Adliye Mahkemeleri'nin, 26.9.2004 tarihli ve 
5235 Sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemeleri'nin 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun'un geçici 2. maddesi uyarınca gö-
reve başlama tarihinden önce verilen kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 
İcra ve İflâs Kanunu'nun bu kanunla yapılan değişiklikten önceki temyiz ve 
karar düzeltmeye ilişkin hükümleri uygulanır.
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ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (BİR DAVACI, BİR DAVALI, 4 TANIK, KEŞİF ÖRNEK 
HESAPLAMA)

DİĞER

MALİYET

TÜM HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN AYNI MİKTAR

50 50

682TOPLAM

TARAF SAYISI

MALİYET (Tebligat)

TANIK SAYISI

MALİYET

(Tebligat+tanık ücreti)

KEŞİF

MALİYET

(Keşif harcı+ulaşım)

BİLİRKİŞİ

MALİYET

AVANS HESAP TABLOSU

TANIK SAYISI BELİRTİLMEMİŞSE 3 TANIK GİDERİ ALINIR

KEŞİF İSTENİYORSA MAHKEMEYE GÖRE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DE İLAVE EDİLİR

1

35

1

22

SULH 

HUKUK

150

İCRA

HUKUK

150

ASLİYE

HUKUK

250

AİLE

200

İŞ

200

KADASTRO

200

TÜKETİCİ

150

FİKRİ VE SINAİ 

HAKLAR

300

TİCARET DENİZCİLİK 

İHTİSAS

300

2

70

2

44

3

105

3

66

4

140

4

88

5

175

5

110

224

6

210

6

132

7

245

7

154

8

280

8

176

9

315

9

198

10

350

10

220

70

+

88

+

224

+

250

+

GİDER AVANSI HESAP TABLOSU

DİĞER

MALİYET

TÜM HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN AYNI MİKTAR

50 50TOPLAM

TARAF SAYISI

MALİYET (Tebligat)

TANIK SAYISI

MALİYET

(Tebligat+tanık ücreti)

KEŞİF

MALİYET

(Keşif harcı + ulaşım)

BİLİRKİŞİ

MALİYET

AVANS HESAP TABLOSU

TANIK SAYISI BELİRTİLMEMİŞSE 3 TANIK GİDERİ ALINIR

KEŞİF İSTENİYORSA MAHKEMEYE GÖRE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DE İLAVE EDİLİR

1

35

1

22

SULH 

HUKUK

150

İCRA

HUKUK

150

ASLİYE

HUKUK

250

AİLE

200

İŞ

200

KADASTRO

200

TÜKETİCİ

150

FİKRİ VE SINAİ 

HAKLAR

300

TİCARET DENİZCİLİK 

İHTİSAS

300

2

70

2

44

3

105

3

66

4

140

4

88

5

175

5

110

224

6

210

6

132

7

245

7

154

8

280

8

176

9

315

9

198

10

350

10

220

+

+

+

+
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DİĞER

MALİYET

TÜM HUKUK MAHKEMELERİ İÇİN AYNI MİKTAR

50 50

85TOPLAM

TARAF SAYISI

MALİYET (Tebligat)

TANIK SAYISI

MALİYET

(Tebligat+tanık ücreti)

KEŞİF

MALİYET

(Keşif harcı+ulaşım)

BİLİRKİŞİ

MALİYET

AVANS HESAP TABLOSU

TANIK SAYISI BELİRTİLMEMİŞSE 3 TANIK GİDERİ ALINIR

KEŞİF İSTENİYORSA MAHKEMEYE GÖRE BİLİRKİŞİ ÜCRETİ DE İLAVE EDİLİR

1

35

1

22

SULH 

HUKUK

150

İCRA

HUKUK

150

ASLİYE

HUKUK

250

AİLE

200

İŞ

200

KADASTRO

200

TÜKETİCİ

150

FİKRİ VE SINAİ 

HAKLAR

300

TİCARET DENİZCİLİK 

İHTİSAS

300

2

70

2

44

3

105

3

66

4

140

4

88

5

175

5

110

205

6

210

6

132

7

245

7

154

8

280

8

176

9

315

9

198

10

350

10

220

35+

+

+

+

Gönderen: Av. Orhan YILMAZ

ÇEKİŞMESİZ YARGI (VERASET) TANIK YOK, KEŞİF YOK
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Ocak

Şubat

Mart 

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

9.68

10.08

10.63

11.01

10.95

10.09

9.03

8.29

7.77

7.23

6.75

6.31

6.08

5.94

5.95

6.39

7.20

8.39

9.76

10.68

11.29

12.03

12.56

12.72

12.81

12.63

11.99

10.65

8.96

7.34

5.47

4.19

3.22

2.20

1.37

1.23

1.14

1.20

1.63

2.52

3.50

4.30

5.33

6.18

6.89

7.71

8.27

8.52

8.89

9.23

9.36

9.17

9.21

9.42

9.59

9.76

10.03

10.26

10.72

11.09

11.11

10.96

10.79

10.72

Ocak

Şubat

Mart 

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

0.42

2.56

3.17

4.50

2.12

0.32

1.25

-2.34

-0.90

0.57

-0.03

-3.54

0.23

1.17

0.29

0.65

-0.05

0.94

-0.71

0.42

0.62

0.28

1.29

0.66

0.58

1.66

1.94

2.35

-1.15

-0.50

-0.16

1.15

0.51

1.21

-0.31

1.31

2.36

1.72

1.22

0.61

0.15

0.01

-0.03

1.76

1.55

1.60

0,65

1.00

0.80

1.29

0.96

1.68

1.49

-0.36

0.58

-0.24

0.45

2.60

0.83

-0.41

0.29

-0.34

1.10

0.02

0.64

0.11

0.25

-0.30

0.39

2.41

1.27

0.53

1.85

1.45

0.58

0.60

-0.36

-0.56

-0.48

0.40

1.23

1.83

0.03

-0.30

0.41

0.73

0.42

0.87

2.42

-1.43

-0.41

0.73

0.75

3.27

1,73

0.58

0.56

0.56

0.41

1.52

0.38

-0.09

0.36

0.08

Ocak

Şubat

Mart 

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

6.44

8.15

10.50

14.56

16.53

17.03

18.41

14.67

12.49

13.29

12.25

8.11

7.90

6.43

3.46

-0.35

-2.46

-1.86

-3.75

-1.04

0.47

0.19

1.51

5.93

6.30

6.82

8.58

10.42

9.21

7.64

8.24

9.03

8.91

9.92

8.17

8.87

10.80

10.87

10.08

8.21

9.63

10.19

10.34

11.00

12.15

12.58

13,67

13.33

8.17

9.10

9.15

9.66

10.74

10.61

12.06

11.77

11.13

11.99

10.76

10.06

9.50

7.73

7.89

6.13

5.24

5.73

5.39

5.33

5.27

5.08

5.53

6.53

8.19

10.13

9.56

10.19

9.10

8.37

7.58

8.33

9.24

8.62

7.29

6.40

4.90

4.16

3.99

4.26

7.17

6.24

6.31

6.65

6.15

7.66

9,48

10.45

10.61

10.43

10.43

11.14

11.13

9.15

8.22

7.65

Ocak

Şubat

Mart 

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

6.08

5.94

5.95

6.39

7.20

8.39

9.76

10.68

11.29

12.03

12.56

12.72

12.81

12.63

11.99

10.65

8.96

7.34

5.47

4.19

3.22

2.20

1.37

1.23

1.14

1.20

1.63

2.52

3.50

4.30

5.33

6.18

6.89

7.71

8.27

8.52

8.89

9.23

9.36

9.17

9.21

9.42

9.59

9.76

10.03

10.26

10.72

11.09

8.61

8.53

8.40

8.33

8.47

8.64

9.07

9.43

9.76

10.12

10.31

10.44

10.54

10.41

10.29

9.98

9.49

9.08

8.52

7.99

7.52

6.95

6.53

6.25

6.16

6.38

6.53

6.87

7.20

7.41

7.59

7.83

8.16

8.45

8.59

8.57

8.28

7.76

7.29

6.79

6.64

6.47

6.37

6.24

6.00

5.93

6.13

6.47

11.11

10.96

10.79

10.72

6.95

7.48

8.02

8.59

Ocak

Şubat

Mart 

Nisan

Mayıs

Haziran

Temmuz

Ağustos

Eylül

Ekim

Kasım

Aralık

0.42

3.00

6.26

11.04

13.39

13.76

15.18

12.49

11.48

12.11

12.08

8.11

0.23

1.40

1.70

2.35

2.30

3.27

2.54

2.97

3.60

3.90

5.24

5.93

0.58

2.25

4.24

6.69

5.47

4.93

4.77

5.98

6.52

7.80

7.47

8.87

2.36

4.13

5.40

6.04

6.20

6.21

6.18

8.05

9.72

11.48

12.20

13.33

0.80

2.11

3.09

4.82

6.38

6.00

6.61

6.35

6.83

9.60

10.52

10.06

0.29

-0.06

1.05

1.07

1.71

1.83

2.08

1.78

2.18

4.64

5.96

6.53

1.85

3.32

3.93

4.55

4.17

3.59

3.09

3.50

4.77

6.69

6.72

6.40

0.41

1.14

1.57

2.45

4.93

3.43

3.00

3.75

4.53

7.95

9,82

10.45

0.38

0.29

0.65

0.73

0.56

1.13

1.55

3.09
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01.01.1983 - 31.12.1983
01.01.1981 - 30.06.1984
01.07.1984 - 31.12.1984
01.01.1985 - 30.06.1985
01.07.1985 - 31.12.1985
01.01.1986  - 30.06.1986
01.07.1986 - 31.12.1986
01.01.1987 - 30.06.1987
01.07.1987 - 31.12.1987
01.01.1988 - 30.06.1988
01.07.1988 - 31.12.1988
01.01.1989 - 14.04.1989
15.04.1989 - 30.06.1989

01.07.19989 - 14.07.1989
15.07.1989 - 31.12.1989
01.01.1990 - 30.06.1990
01.07.1990 - 31.12.1990
01.01.1991 - 30.06.1991
01.07.1991 - 14.07.1991
15.07.1991 - 31.12.1991
01.01.1992 - 14.01.1992
15.01.1992 - 30.06.1992
01.07.1992 - 31.12.1992
01.01.1993 - 30.06.1993
01.07.1993 - 14.07.1993
15.07.1992 - 30.09.1993
01.10.1993 - 31.12.1993
01.01.1994 - 31.03.1994
01.04.1994 - 30.06.1994
01.07.1994 - 30.09.1994
01.10.1994 - 31.12.1994
01.01.1995 - 31.03.1995
01.04.1995 - 14.04.1995
15.04.1995 - 14.11.1995
15.11.1995 - 31.12.1995
01.01.1996 - 30.06.1996
01.07.1196 - 31.12.1996
01.01.1997 - 30.06.199

01.07.1997 - 31.12.1997
01.01.1998 - 30.06.1998

77.500
81.250
82.820

140.300
149.450
201.600
223.200
310.200

329.00
394.800
470.000
601.600
614.400

1.049.250
1.192.750
1.568.000
1.969.500
2.489.600
3.323.500
3.385.188
4.523.225
4.663.389
5.917.293
7.701.460
8.687.965
8.878.345
9.996.580

11.805.500
13.267.500
13.622.500
14.272.500
16.726.300
18.020.125
19.765.750
31.311.650
35.176.250
53.312.500
77.219.375

104.734.375
149.990.000

01.07.1998 - 30.09.1998
01.10.1998 - 31.12.1998
01.01.1999 - 30.06.1999
01.07.1999 - 31.12.1999
01.01.2000 - 14.06.2000
15.06.2000 - 30.06.2000
01.07.2000 - 14.12.2000
15.12.2000 - 31.12.2000
01.01.2001 - 14.04.2001
15.04.2001 - 14.05.2001
15.05.2001 - 14.06.2001
15.06.2001 - 30.06.2001
01.07.2001 - 15.09.2001
15.09.2001 - 14.10.2001
15.10.2001 - 14.11.2001
15.11.2001 - 14.12.2001
15.12.2001 - 31.12.2001
01.01.2002 - 14.05.2002
15.05.2002 - 30.06.2002
01.07.2002 - 30.09.2002
01.10.2002 - 30.09.2002
01.01.2003 - 01.07.2003
01.07.2003 - 31.12.2003
01.01.2004 - 30.06.2004
01.07.2004 - 31.12.2004
01.01.2005 - 31.12.2005
01.07.2005 - 31.12.2005
01.01.2006 - 30.06.2006
01.07.2006 - 31.12.2006
01.01.2007 - 30.06.2007
01.07.2007 - 31.12.2007
01.01.2008 - 30.06.2008
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2009 - 30.06.2009
01.07.2009 - 31.12.2009
01.01.2010 - 30.06.2010
01.07.2010 - 31.12.2010
01.01.2011 - 30.06.2011
01.07.2011 - 31.12.2011
01.01.2012 - 30.06.2012

181.685.000
200.625.000
286.341.250
345.200.000
506.740.000
558.440.000
587.720.000
646.560.000
646.560.000
663.000.000
730.700.000
768.100.000
807.500.000
835.950.000
884.830.000
938.330.000
978.020.000

1.076.400.000
1.103.540.000
1.160.150.000
1.260.150.000
1.323.950.000
1.389.950.000
1.485.430.000
1.574.740.000
1.648,90 YTL
1.727,15 YTL
1.770,62 YTL
1.857,44 YTL
1,960,69 YTL
2.030,19 YTL
2.087,92 YTL
2.173,19 YTL
2.260,05 YTL
2.365,16 TL
2.427,04 TL
2.517,01 TL
2.623,23 TL
2.731,85 TL
2.805,04 TL

TARİHLERİ MİKTAR (TL/YIL) YÜRÜRLÜK TARİHLERİ MİKTAR (TL/YIL)

KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİKTARLARI 



YİTİRDİKLERİMİZ
NAKİLLER / AYRILMALAR





YİTİRDİKLERİMİZ

Baromuzun 22018 sicil sayısında kayıtlı 

Av. HÜSEYİN ATAMAN
11/05/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1969 yılında Borçka'da doğmuş, 1996 yılın-
da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun ol-
muş, stajını Baromuzda yaparak, 1998 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  Ailesine  ve  meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 4362 sicil sayısında kayıtlı 

Av. ZEKİ AKTUNA
06/05/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1930 yılında Adapazarı'nda doğmuş, 1957 
yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1959 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  Ailesine  ve  meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6164 sicil sayısında kayıtlı 

Av. GÜLTEKİN OĞUZ
19/04/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1933 yılında Niğde/Bor'da doğmuş, 1965 yı-
lında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, 1968 yılında Ankara Barosu'ndan naklen Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  Ailesine  ve  meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.



556 İSTANBUL BAROSU DERGİSİ • Cilt: 86 • Sayı: 3 • Yıl: 2012

Baromuzun 4787 sicil sayısında kayıtlı 

Av. NACİ KARACA
19/04/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1927 yılında Yıldızeli'de doğmuş, 1951 yılın-
da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun ol-
muş, 1961 yılında Ankara Barosu'ndan naklen Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  Ailesine  ve  meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 5924 sicil sayısında kayıtlı 

Av. ABDURRAHMAN ÖNDER BELLER
12/04/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1940 yılında İstanbul'da doğmuş, 1966 yılın-
da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun ol-
muş, stajını Baromuzda yaparak, 1967 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  Ailesine  ve  meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 9744 sicil sayısında kayıtlı 

Av. İSA YILMAZ
04/04/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1943 yılında Kaşaltı'da doğmuş, 1973 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda yaparak, 1975 yılında Baromuz levha-
sına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  Ailesine  ve  meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.
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Baromuzun 22997 sicil sayısında kayıtlı 

Av. KADİR GÖKÇİMEN
05/04/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1967 yılında İspir'de doğmuş, 1997 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 
stajını Baromuzda tamamlayarak 1999 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  Ailesine  ve  meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.

Baromuzun 6887 sicil sayısında kayıtlı 

Av. ERDİNÇ TAŞTEKNE
07/04/2012 tarihinde vefat etmiştir.

Merhum 1943 yılında İstanbul'da doğmuş, 1966 yı-
lında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun 
olmuş, stajını Baromuzda yaparak, 1971 yılında Baromuz 
levhasına kaydolmuştur.

Merhuma Tanrı’dan  rahmet,  Ailesine  ve  meslektaş-
larımıza başsağlığı dileriz.
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Nakil Baro Hareket Tarihi

1 22430 EBRU TÜTÜNCÜ İZMİR 29.03.2012

2 24634 BAHADIR YALIN KILINÇ GAZİANTEP 29.03.2012

3 25137 ZEKERİYA KILIÇ SİVAS 29.03.2012

4 25398 EMİN ÇELİK UŞAK 29.03.2012

5 29271 ECE UĞURCAN İZMİR 29.03.2012

6 29831 ERDEM ASLAN SAMSUN 29.03.2012

7 30859 NEVAL TAMAN POLAT DİYARBAKIR 04.04.2012

8 31085 SELİN GÜÇLÜ KOCAELİ 04.04.2012

9 32708 ÇETİN ATEŞ İZMİR 04.04.2012

10 34021 FURKAN ÇALIŞ ANKARA 04.04.2012

11 34288 M.EFE GENİR İZMİR 04.04.2012

12 34736 NURGÜL ASLAN SAKARYA 04.04.2012

13 34789 C.TURHALLI BALSAK DİYARBAKIR 04.04.2012

14 34988 TAHİR KAYGUSUZ EDİRNE 04.04.2012

15 35111 MAKBULE ŞAHİN ANKARA 04.04.2012

16 35478 F.ZÜHAL GÜLLÜOĞLU SİVAS 11.04.2012

17 35559 EDA AYDEMİR BOLU 11.04.2012

18 35966 ÖZGE SÜSLEN İZMİR 11.04.2012

19 36089 G.MELİKE BAYAZIT ANKARA 11.04.2012

20 37319 PINAR KEÇECİ İZMİR 11.04.2012

21 37398 N.GÖRKEM AYDEMİR BOLU 11.04.2012

22 37404 GÜLŞAH AKAR ANKARA 19.04.2012

23 38084 ZEYNEP SARSILMAZ BURSA 19.04.2012

24 38552 NAZLI ÇOŞKUN ANKARA 19.04.2012

25 39255 M.KÜRŞAT UYSAL ANTALYA 19.04.2012

26 39290 NAZAN TALAŞLIOĞLU KARABÜK 19.04.2012

27 39329 S.BURAK GÜRESİNLİ SİVAS 19.04.2012

28 39507 MUSTAFA ÖRS KOCAELİ 26.04.2012

29 40043 GİZEM SERPİCİLER BURSA 26.04.2012

30 40859 İNCİ BALKAN KIRKLARELİ 26.04.2012

31 41131 DAMLA ASIR ANKARA 26.04.2012

32 41162 MİRAY SAY MERSİN 26.04.2012

33 41425 FATİH BAŞYİĞİT ANKARA 26.04.2012

34 41737 M.ALİ EKİNCİ ŞANLIURFA 26.04.2012

35 41863 ELVAN GÜNEŞ AYDIN 03.05.2012

36 42463 YASEMİN KANIK TEKİRDAĞ 03.05.2012

37 42587 İ.BERAT KARAKAYA ERZURUM 03.05.2012

38 42751 BERİVAN SÖYLEMEZ TUNCELİ 03.05.2012

39 43086 EMRE TORAMAN SAMSUN 03.05.2012

NAKİLLER
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Sıra No Sicil No Adı Soyadı Durumu Hareket Tarihi

1 19503 ZEYNEP AKBULUT İstifa 15.03.2012

2 25010 BELGİN KAYA İstifa 22.03.2012

3 27934 SİBEL TÖZENBİLEK İstifa 29.03.2012

4 28266 D.TUĞBA AVIALAN İstifa 29.03.2012

5 33804 NAGİHAN CİHANGİR İstifa 29.03.2012

6 35207 HÜLYA ÇELİK İstifa 23.02.2012

7 35226 TAMER AKÇALI İstifa 04.04.2012

8 35387 RECEP AKBAYIR İstifa 04.04.2012

9 35613 ÜMİT CEYHAN İstifa 04.04.2012

10 37423 ERKAN KOÇ İstifa 11.04.2012

11 37461 SELVA DAŞDEMİR İstifa 11.04.2012

12 38851 EBRU BARAN İstifa 11.04.2012

13 40649 İBRAHİM HATİPOĞLU İstifa 11.04.2012

14 40669 YASİN YANAR İstifa 11.04.2012

15 41441 BARIŞ DURGUN İstifa 19.04.2012

16 41517 FATMA KELEŞ İstifa 19.04.2012

17 41581 SERDAR AÇIKGÖZ İstifa 19.04.2012

18 41636 GÖKÇE GÜLTEKİN İstifa 19.04.2012

19 41823 SERKAN UCUZCU İstifa 19.04.2012

20 42028 MESUT ERYILMAZ İstifa 19.04.2012

21 42221 E.IRMAK KILIÇ İstifa 19.04.2012

22 42917 PELİN YILDIRIM İstifa 26,04,2012

AYRILMALAR
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